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Introdução e objetivos: 
O adequado controle sensório-motor do ombro é necessário para a funcionalidade do 
membro superior. Contudo, em indivíduos hemiparéticos, após acidente vascular 
encefálico (AVE), as alterações do ombro ainda não estão claras na literatura. O objetivo 
do estudo foi avaliar a capacidade de manutenção do torque submáximo isométrico dos 
músculos abdutores do ombro em indivíduos hemiparéticos crônicos, bem como 
correlacioná-lo com o desempenho motor mensurado pela Escala Fulg-Meyer (EFM) 
para membros superiores.  
 
Métodos: 
Participaram do estudo 13 hemiparéticos crônicos, pós-AVE isquêmico e 13 saudáveis, 
??pareados por gênero e idade. O desempenho sensório-motor foi mensurado através 
da realização de uma abdução isométrica submáxima do ombro a 45º visando à 
manutenção de um torque alvo (35% do torque máximo) durante 10 segundos, utilizando 
um dinamômetro isocinético. A variável calculada foi o erro padrão (RMSE), que 
representa o quanto o torque gerado se distancia do torque alvo. O desempenho motor 
foi avaliado pela escala de EFM. Por não haver diferenças entre os membros dominante 
e não dominante no grupo controle (p=0,57, Teste T pareado), um pool foi utilizado. 
Para a comparação entre o membro parético, não parético e controle foi utilizada a 
Anova One-Way seguida de post-hoc de Tukey, com uma significância de 5%. Para 
correlação entre o desempenho sensório-motor e a pontuação da EFM foi utilizada a 
Correlação de Spearman.  
 
Resultado: 
Os membros parético e não par ético apresentaram maiores valores de RMSE quando 
comparado ao grupo controle (p<0,05), sem diferença entre si (p>0,05). Não houve 
correlação entre RMSE e a pontuação na EFM para membro parético.  
 
Discussão e conclusão: 
O controle sensório-motor do ombro durante a abdução está bilateralmente alterado em 
indivíduos hemiparéticos crônicos, não havendo relação com o desempenho motor na 
EFM.  
 
 
 
 
 
 


