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Introdução e objetivos: 
A força de preensão manual, tradicionalmente avaliada com o dinamômetro portátil, é 
um bom indicador da funcionalidade do membro superior (MS) parético de indivíduos 
acometidos pelo Acidente Vascular Encefálico (AVE), podendo refletir o déficit de força 
global do MS parético. O Teste do Esfigmomanômetro Modificado (TEM) também é 
capaz de mensurar adequadamente a força muscular pós-AVE, de forma objetiva e 
com menor custo. Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar se a força de preensão 
manual mensurada com o TEM apresenta associação semelhante à demonstrada pelo 
dinamômetro portátil com a força global do MS e função motora na população de AVE. 
 

Métodos: 
Estudo aprovado pelo COEP/UFMG (n° ETIC 0492.0.203.000-10), no qual 45 
indivíduos na fase crônica do AVE (59,93±15,22 anos de idade;78,57±76,47 meses de 
AVE) foram avaliados quanto à força de preensão manual e força global do MS 
parético (flexores/extensores de punho, cotovelo e ombro; abdutores de ombro), e 
função motora do MS. As medidas de força muscular foram realizadas com o TEM 
(mmHg) e o dinamômetro portátil (kgf), enquanto a função motora foi avaliada pela 
Escala de Fugl-Meyer (EFM). Os equipamentos foram aleatorizados para cada 
participante e as avaliações foram realizadas em uma única sessão por um 
examinador treinado, sendo a leitura e registro das medidas obtidas por outro 
examinador. Coeficientes de correlação de Spearman e de Pearson foram utilizados 
para verificar a correlação entre a força de preensão manual e as demais medidas: 
EFM e força global do MS parético, respectivamente(alfa=0,05).  
 

Resultado: 
A força de preensão manual obtida com os dois equipamentos apresentou associação 
significativa, positiva e de moderada magnitude com a força global do MS parético 
(0,66  

Discussão e conclusão: 
A força de preensão manual obtida com o TEM pode ser utilizada para informar sobre 
a força global do MS parético e função motora do MS em indivíduos acometidos pelo 
AVE pois apresenta associação semelhante com estes desfechos à obtida com o 
dinamômetro portátil. O TEM apresenta baixo custo, é de fácil obtenção, e fornece 
uma medida rápida, tendo, portanto, melhor aplicabilidade clínica que o dinamômetro. 


