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Introdução e objetivos: 
Estudos prévios já demonstraram a possibilidade de inferências a respeito da força 
muscular de membros inferiores (MMII) pela avaliação da força de preensão palmar 
(FPP) avaliada pela dinamometria portátil em alguns indivíduos, dentre eles: idosos 
ativos, mulheres sedentárias e indivíduos com síndrome da fragilidade. Em indivíduos 
acometidos pelo Acidente Vascular Encefálico (AVE) a fraqueza muscular 
generalizada é uma das deficiências mais comuns e que apresenta relação com 
alterações da funcionalidade. A inferência de alterações da força muscular de MMII a 
partir de uma medida única de FPP poderia facilitar a avaliação de indivíduos pós-AVE 
e a tomada de decisão clínica. Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar a 
correlação entre a FPP e a força global de MMII em indivíduos na fase crônica pós-
AVE utilizando a dinamometria portátil.  
 

Métodos: 
Estudo metodológico, com 24 indivíduos pós-AVE, sendo 18 do sexo masculino e seis 
do sexo feminino: 57,58±17,38 anos de idade e 69,50±52,86 meses pós-AVE. A força 
bilateral de preensão palmar, flexores/extensores de quadril, joelho, tornozelo e 
abdutores de quadril foi mensurada com dinamômetros portáteis. As medidas obtidas 
em cada grupo muscular de MMII foram somadas para determinar a força global de 
MMII, tanto para o lado não-parético, quanto para o lado parético. O teste de 
correlação de Pearson foi utilizado para investigar a associação entre as medidas de 
FPP e a força global dos MMII (?=0,05).  
 

Resultado: 
Não foi encontrada correlação estatisticamente significativa entre a FPP e a força 
muscular global de MMII (p=0,42 lado não-parético; p=0,63 lado parético).  
 

Discussão e conclusão: 
Embora a FPP tenha correlação significativa com a força de MMII em outras 
populações, o mesmo não foi observado em indivíduos na fase crônica pós-AVE. 
Possivelmente este resultado tenha relação com o fato destes indivíduos terem um 
acometimento neurológico específico, o qual é uma das causas da fraqueza muscular. 
Dessa forma, em indivíduos na fase crônica pós-AVE a relação entre a FPP e a força 
global de MMII não pode ser utilizada, sendo necessária uma avaliação mais completa 
e específica da força muscular para a tomada de decisão clínica relacionada a este 
desfecho.  

 


