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Introdução e objetivos: 
O tronco apresenta importante papel na realização de atividades de vida diária, como a 
marcha. Entretanto, são poucas as informações sobre como o desempenho muscular 
do tronco pode influenciar no desempenho de outras atividades, como o sentado para 
de pé (ST-DP), que se apresenta comumente comprometida em indivíduos pós-acidente 
Vascular Encefálico (AVE). Portanto, o objetivo do presente estudo foi comparar o 
desempenho no ST-DP e a força muscular isocinética de flexores/extensores do tronco 
entre indivíduos pós-AVE e saudáveis pareados e investigar se há relação entre estas 
medidas nestes indivíduos.  
 
Métodos: 
Estudo transversal/exploratório, aprovado pelo COEP/UFMG em que foram avaliados 
18 indivíduos pós-AVE (59,78±9,98 anos de idade) e 18 saudáveis pareados quanto ao 
sexo, idade, nível de atividade física e índice de massa corporal (59,67±9,67 anos de 
idade). O desempenho no ST-DP foi avaliado clinicamente pelo “Teste de cinco 
repetições de levantar/sentar em cadeira” e laboratorialmente pela duração total do ST-
DP e das Fases I e II (velocidade auto-selecionada e máxima). As medidas de 
desempenho muscular isocinético de flexores/extensores do tronco incluíram pico de 
torque concêntrico e trabalho total normalizado pela massa do tronco a 60º/s. Foram 
realizados testes t de student para amostras independents para comparação entre os 
grupos e coeficiente de correlação de Pearson para verificar as correlações entre o 
desempenho no ST-DP e a força muscular do tronco (?=0,05).  
 
Resultado: 
Indivíduos pós-AVE gastaram mais tempo na realização do ST-DP 
(1,70?t?3,91,p?0,02), exceto na duração da Fase I em velocidade auto-selecionada, e 
apresentaram menor força muscular de flexores/extensores do tronco (-6,39?t?-
3,75,p?0,001). Foram encontradas correlações significativas e negativas entre o 
desempenho no ST-DP e a força muscular do tronco, as quais foram classificadas como 
baixas (-0,38?r?-0,49) ou moderadas (-0,50?r?-0,63).  
 
Discussão e conclusão: 
O pior desempenho no ST-DP de indivíduos pós-AVE em relação a saudáveis pareados 
pode ser influenciado pela menor força muscular de flexores/extensores do tronco. Além 
disso, as correlações significativas de baixa a moderada magnitude sugerem que a força 
muscular do tronco é, possivelmente, um dos fatores que influencia no desempenho no 
ST-DP nestes indivíduos, dentre outros fatores biomecânicos que podem ou não estar 
relacionados ao tronco.  
 
 


