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Introdução e objetivos: 

A fraqueza muscular é comum em indivíduos acometidos pelo Acidente Vascular 
Encefálico (AVE). Apesar do Teste do Esfigmomanômetro Modificado (TEM) ser um 
método promissor para mensuração da força muscular na prática clínica, suas 
propriedades de medida não foram investigadas para esta população. Portanto, os 
objetivos deste estudo foram: investigar a validade concorrente e confiabilidades teste-
reteste e interexaminadores do TEM para avaliação da força muscular de MMSS, MMII 
e tronco na fase crônica do AVE; e verificar se as diferentes formas de 
operacionalização das medidas alteram seus valores e propriedades.  

Métodos: 
Trata-se de um estudo metodológico, aprovado pelo Comitê de Ética/UFMG (ETIC-
0492.0.203.000-10). A força muscular de MMSS e de MMII-tronco (22 grupos 
musculares), de respectivamente 57 (59,09±15,03 anos) e 59 (57,80±13,79 anos) 
indivíduos na fase crônica pós-AVE foi avaliada com os dinamômetros portáteis e o TEM 
bilateralmente pelo examinador-1. Após 1-4 semanas dois examinadores 
independentes realizaram reavaliação. O examinador-3 leu e registrou os valores. Foi 
utilizado o Coeficiente de Correlação de Pearson para estabelecer a validade 
concorrente do TEM e análise de regressão para estabelecer equações de predição. 
Coeficientes de Correlação Intraclasse (CCI) foram utilizados para avaliar as 
confiabilidades teste-reteste e interexaminadores e One-way ANOVA para comparar as 
formas de operacionalização das medidas com o TEM (α=0,05).  

Resultado: 
Para todos os grupos musculares e formas de operacionalização foram encontrados 
resultados significativos e adequados do TEM para: validade (MMSS:0,61<r<0,95; 
MMII-tronco:0,79<r<0,90); confiabilidade teste-reteste (MMSS:0,83<CCI<0,97; MMII-
tronco:0,57<CCI<0,98) e interexaminadores (MMSS:0,79<CCI<0,97; MMII-
tronco:0,53<CCI<0,97, exceto para a primeira repetição dos flexores plantares do lado 
não parético: CCI baixo (CCI=0,34)). Foram obtidas medidas similares com o TEM para 
todas as formas de operacionalização (0,003<F<0,18; 0,83<p<1,00). A análise de 
regressão demonstrou que os valores em mmHg foram bons preditores dos valores em 
kgf (0,62<r2<0,90), exceto para as pinças (0,3<r2<0,54).  

Discussão e conclusão: 
O TEM mostrou-se um método válido e confiável para avaliação da força muscular de 
MMSS, MMII e tronco na fase crônica pós-AVE, sendo necessária a realização de 
apenas uma repetição, após familiarização. Recomenda-se a média de duas repetições 
de flexores plantares, lado não-parético, quando avaliado por dois examinadores.  
 


