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Introdução. O declínio de funcionalidade é um dos problemas mais frequentes em indivíduos hospitalizados, prin-
cipalmente nas Unidades de Terapia Intensiva. O aumento da sobrevida de pacientes críticos em ambiente hospitalar 
determina a necessidade de novo foco da atuação fisioterapêutica para ganho funcional. Para avaliação da função 
física, o teste de sentar-levantar de 5 repetições é considerado um instrumento útil e de fácil aplicação, entretanto a sua 
aplicabilidade no contexto hospitalar foi precariamente investigada. Objetivos. O objetivo desse estudo foi investigar 
a viabilidade clínica, segurança e reprodutibilidade do teste de sentar- levantar de 5 repetições, bem como analisar a 
existência de fatores que possam influenciar o desempenho em indivíduos hospitalizados. Método. Foi desenvolvido 
estudo transversal com 50 pacientes internados no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador – Bahia. A coleta de dados 
foi realizada através do registro de dados demográficos, clínicos e sinais vitais e em seguida o teste de sentar- levan-
tar de 5 repetições em três momentos, duas pelo mesmo terapeuta, com intervalo de 30 minutos e a terceira por um 
segundo avaliador. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Salvador (UNIFACS) em 04/05/2015 
sob protocolo de aprovação número: 1.047.232. Resultados: A confiabilidade intra e inter-examinador apontaram 
valores aceitáveis para o cenário hospitalar. Concernente a avaliação de confiabilidade intra e inter examinador do teste 
de sentar-levantar de 5 repetições no cenário hospitalar, os resultados apontaram para valores aceitáveis em indivíduos 
hospitalizados (r = 0,99, ICC 95%: 0.388 - 0.688) e (r = 0,96, ICC 95%: 0.388 - 0.688), respectivamente. O teste demons-
trou-se seguro após a análise do comportamento das variáveis hemodinâmicas e respiratórias antes e após o teste, 
sendo a frequência cardíaca (79,7 ± 10,2 / 86,6 ± 9,7) e a pressão arterial sistólica (118 ± 21,4 / 129 ± 21,5) as única 
variáveis que alcançaram diferença significativa, muito embora sem significância clínica. Observou-se diferença estatís-
tica significativa no desempenho a depender da idade (p=0.00), condição clinica motivadora da internação (p=0.003), do 
tempo de permanência na UTI (p=0.042) e da utilização de ventilação mecânica invasiva por período acima de 72 horas 
(p= 0.02). Conclusão: Concluiu-se que o teste de sentar- levantar de 5 repetições é um parâmetro viável clinica-
mente, seguro e reprodutível para avaliação da capacidade funcional de indivíduos hospitalizados, sobretudo nas UTI’S. 
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