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Introdução e objetivos: 

A mensuração da força muscular em indivíduos acometidos pelo Acidente Vascular 
Encefálico (AVE) é comumente realizada na clínica, sendo os dinamômetros portáteis 
os equipamentos considerados padrão-ouro para mensurar esse desfecho. Entretanto, 
nenhum estudo investigou as propriedades de medida desses instrumentos para a 
avaliação da força de preensão, pinças e tronco especificamente na fase subaguda pós-
AVE. Além disso, nenhum estudo comparou as diferentes formas de operacionalização 
das medidas nessa população. Tendo em vista que dados consistentes e reprodutíveis 
são essenciais para conferir credibilidade aos resultados, o objetivo desse estudo foi 
investigar as confiabilidades teste-reteste e interexaminadores dos dinamômetros 
portáteis para a avaliação da força muscular de preensão manual, pinças e tronco de 
indivíduos na fase subaguda pós-AVE e investigar se o uso de diferentes formas de 
operacionalização das medidas afeta os valores obtidos, assim como suas propriedades 
de medida.  

Métodos: 
Trata-se de um estudo metodológico, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFMG (ETIC 0492.0.203.000-10). Foram avaliados 32 indivíduos (63,09±12,39 anos) 
pós-AVE (fase subaguda). A força muscular bilateral de preensão manual, pinças polpa-
a-polpa, trípode e lateral e de flexores, extensores, flexores laterais e rotadores de 
tronco utilizando os dinamômetros portáteis foi avaliada pelo examinador-1. Após 1-2 
semanas, os examinadores-1 e 2, de maneira independente, realizaram um segundo 
dia de avaliação. One-way ANOVA foi utilizada para comparar os valores obtidos entre 
as diferentes formas de operacionalização das medidas (primeira repetição, média de 
duas e de três repetições). Para se determinar as confiabilidades teste-reteste e 
interexaminadores foi utilizado o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) (α=0,05).  

Resultado: 
Foram obtidos valores similares com o dinamômetro para todas as formas de 
operacionalização (0,01<F<0,08; 0,93<p<0,99). Todos os grupos musculares avaliados 
apresentaram resultados significativos e de magnitude moderada a muito elevada, 
independente da forma de operacionalização, tanto para confiabilidade teste-reteste 
(0,65<CCI<0,99; p<0,01) quanto para interexaminadores (0,66?CCI?0,99; p<0,001).  

Discussão e conclusão: 
Apenas uma medida com os dinamômetros portáteis, após familiarização, pode ser 
utilizada com indivíduos na fase subaguda do AVE para avaliação da força muscular de 
preensão manual, pinças e tronco com adequada confiabilidade.  
 


