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Introdução: Lesões de membro superior podem gerar consequências funcionais para o indivíduo. Além do exame físico, 

a aplicação de questionários de auto relato são fundamentais para determinação do prognóstico e avaliação da eficácia 

do tratamento. O Patient Specific Functional Scale (PSFS) é um questionário individual que avalia o estado funcional do 

indivíduo e nos possibilita resultados específicos de cada paciente. Os pacientes são convidados a nomear cinco 

atividades com as quais têm dificuldade devido à sua condição e, em seguida, avaliar a limitação funcional associada a 

essas atividades classificando em uma escala de 0 a 10, em que 0 = incapacidade de realizar a atividade e 10 = capaz 

de executar a atividade no mesmo nível que antes da lesão ou problema. Objetivos: Analisar a responsividade do PSFS-

Br em pacientes com lesões de membro superior. Métodos: Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 

(Processo HCFMRP Nº 7147/2016). Participaram deste estudo 68 indivíduos de ambos os gêneros, maiores de 18 

anos, com lesão de membro superior. Os voluntários completaram o PSFS-BR em duas oportunidades, com um 

intervalo de 6 a 8 semanas entre a primeira e a segunda aplicação. Para avaliar a responsividade, foram utilizados o 

Tamanho de Efeito(TE) e a Resposta Média Padronizada (RMP). O TE foi obtido dividindo a média da mudança pelo 

desvio padrão das medidas iniciais. A RMP foi calculada dividindo-se a média da mudança pelo desvio padrão da 

mudança. Sugere-se que valores menores que 0,2 indicam responsividade insignificante, valores entre 0,2 e 0,5 indicam 

baixa responsividade, valores entre 0,5 e 0,8 indicam responsividade moderada e valores iguais ou maiores que 0,8 

indicam excelente responsividade do instrumento. Também foi realizado o cálculo do Erro Padrão de Medida (EPM) 

através da fórmula: EPM = DP * &#8730;(1-CCI) e a Mínima Diferença Detectável (MDD) através da fórmula: MDD = z- 

score (95%) x EPM x &#8730;2. A análise dos dados do presente estudo foi conduzida através dos softwares SPSS® 

20.0 e MedCalc, com intervalo de confiança de 95% (p<0,05). Resultados: Os valores do Tamanho de Efeito (TE) para o 

PSFS-BR foi 1,85, Média de Resposta Padronizada (MRP) foi 2,75. E para a análise do EPM obtivemos um valor de 

0,36 e uma MDD = 1,5. Conclusão: PSFS- BR apresentou ser uma ferramenta responsiva capaz de detectar mudanças 

na funcionalidade ao longo do tempo.
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