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Introdução e objetivos: 

Confiabilidade e validade são propriedades de medidas relacionadas ao método de 
mensuração e aos indivíduos para o qual o mesmo se destina. Indivíduos na fase 
subaguda pós-Acidente Vascular Encefálico (AVE) geralmente apresentam alteração na 
força muscular. O Teste do Esfigmomanômetro Modificado (TEM) parece ser um 
método promissor para mensurar a força muscular no contexto clínico. Assim, os 
objetivos deste estudo foram investigar essas propriedades de medidas do TEM para 
avaliar a força de membros inferiores (MMII) e tronco desses indivíduos e identificar a 
melhor forma de operacionalização do TEM.  

Métodos: 
Estudo metodológico, aprovado pelo COEP/UFMG (ETIC 0492.0.203.000.10), com 54 
indivíduos na fase subaguda pós-AVE (Tabela-1). A força muscular bilateral de MMII 
(sete grupos musculares) e tronco (quatro grupos musculares) foi avaliada pelo 
examinador-1 com o dinamômetro portátil (padrão ouro) e o TEM. Examinadores-1 e 2 
fizeram novas avaliações num segundo dia (após 1-2 semanas) utilizando o TEM. One-
way ANOVA foi utilizada para comparar os valores de força obtidos com o TEM entre 
as diferentes formas de operacionalização (1a repetição, média de duas e de três 
repetições), teste de correlação de Pearson foi utilizado para avaliar a correlação entre 
as medidas de força obtidas com o dinamômetro portátil (kgf) e com o TEM (mmHg) e 
análise de regressão simples para obter equações de predição. O Coeficiente de 
Correlação Intraclasse (CCI) foi utilizado para avaliar as confiabilidades teste-reteste e 
interexaminadores do TEM (?=0,05).  

Resultado: 
ANOVA evidenciou valores similares entre as formas de operacionalização 
(0,01?F?0,09; 0,92?p?1,00). Análise de regressão simples demonstrou que os valores 
em mmHg foram bons preditores dos valores em kgf (0,47?r2?0,75; p?0,001) (Tabela 
2). Valores significativos e classificados a partir de moderados foram encontrados para 
a validade (0,69?r?0,86; p?0,001) (Tabela 2), confiabilidades teste-reteste 
(0,56?CCI?0,97; p?0,001) e interexaminadores (0,55?CCI?0,95; p?0,001) para a 
maioria dos grupos musculares, considerando as diferentes formas de 
operacionalização (Tabela 3).  

Discussão e conclusão: 
O TEM demonstrou propriedades de medida adequadas para avaliar a força muscular 
de MMII e tronco de indivíduos na fase subaguda pós-AVE e, portanto, pode ser utilizado 
na prática clínica para se obter medidas objetivas da força muscular desta população.  
. 


