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Introdução e objetivos: 
O dinamômetro portátil é o instrumento considerado padrão-ouro para a avaliação da 
força muscular, sendo comumente utilizado no contexto clínico e de pesquisa em 
indivíduos acometidos pelo Acidente Vascular Encefálico (AVE). A maioria dos 
estudos utiliza a média de três repetições para a medida final do dinamômetro portátil, 
sem nenhuma justificativa objetiva para esta escolha. A redução do número de 
repetições seria interessante em indivíduos pós-AVE, pois evitaria a fadiga muscular. 
Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar quantas repetições (primeira repetição, 
média de duas e três repetições) são necessárias para se obter medidas adequadas 
com a dinamometria portátil em membros superiores (MMSS) e membros inferiores 
(MMII) de indivíduos pós-AVE.  
 

Métodos: 
Estudo aprovado pelo COEP/UFMG (n° ETIC 0492.0.203.000-10), no qual 55 
indivíduos na fase subaguda do AVE (60,65±12,96 anos de idade e 3,73±0,73 meses 
de AVE) e 59 na fase crônica (57,80±13,70 anos de idade e 90,97±71,34 meses de 
AVE) foram avaliados quanto à força muscular de MMSS (flexores/extensores de 
punho, cotovelo e ombro; abdutores de ombro) e MMII (flexores/extensores de quadril, 
joelho e tornozelo; abdutores de quadril) utilizando o dinamômetro portátil. Após 
familiarização, foram realizadas três repetições da força isométrica máxima para cada 
grupo muscular por um examinador treinado que forneceu estímulo verbal durante o 
teste. A leitura e o registro das medidas foram obtidas por outro examinador. Análise 
de variância (ANOVA) foi utilizada para comparar os resultados obtidos com as 
diferentes repetições (alfa=0,05).  
 

Resultado: 
A avaliação da força muscular de MMSS e MMII com o dinamômetro portátil não 
apresentou diferença significativa nos resultados ao comparar as medidas obtidas com 
as diferentes repetições para a população pós-AVE em fase subaguda (0,0001  

Discussão e conclusão: 
Apenas uma repetição, após familiarização, pode ser utilizada para a avaliação da 
força muscular pós-AVE (sub-agudo e crônico) com o dinamômetro portátil, o que 
aumenta a aplicabilidade clínica do teste.  

 


