
4. Título:  Teste do esfigmomanômetro modificado para avaliação de 
membros superiores no ave subagudo 

  
Larissa Tavares Aguiar¹; Eliza Maria Lara¹; Júlia Caetano Martins¹; Luci Fuscaldi 

Teixeira-Salmela¹; Julianna Abreu Albuquerque¹; Christina Danielli Coelho de Morais 
Faria¹ 

¹Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Palavra Chave:  Acidente vascular cerebral; reprodutibilidade dos testes; foça 
muscular 
 
Introdução e objetivos: 
O comprometimento de atividades foi relacionado a fraqueza muscular dos membros 
superiores (MMSS) após o Acidente Vascular Encefálico (AVE). Assim, a mensuração 
da força muscular pós-AVE torna-se essencial. O Teste do Esfigmomanômetro 
Modificado (TEM) é um método alternativo para essa mensuração, por apresentar 
valores objetivos e baixo custo. Entretanto, nenhum estudo investigou as propriedades 
de medida desse teste na fase subaguda pós-AVE. Os objetivos desse estudo foram: 
investigar as confiabilidades teste-reteste e interexaminadores e a validade concorrente 
do TEM para a avaliação da força muscular de MMSS de indivíduos na fase subaguda 
pós-AVE; estabelecer equações de predição; e indicar a melhor forma de 
operacionalização das medidas com o TEM (primeira repetição, média de duas ou três 
repetições). 
 
Métodos: 
Trata-se de um estudo metodológico, aprovado pelo Comitê de Ética/UFMG (ETIC 
0492.0.203.000-10). A força muscular de MMSS (8 grupos musculares) de 55 indivíduos 
na fase sub-aguda pós-AVE (60,65±12,96 anos) foi avaliada bilateralmente pelo 
examinador-1 com o TEM (mmHg) e dinamômetros portáteis (Kgf). Foi realizado um 
segundo dia de avaliações com o TEM por dois examinadores independentes após 1-2 
semanas. Um terceiro examinador realizou leitura e registro das medidas obtidas. One-
way ANOVA foi utilizada para comparar as formas de operacionalização das medidas 
do TEM. Para determinar a sua validade concorrente, foi utilizado o Coeficiente de 
Correlação de Pearson e as confiabilidades o Coeficiente de Correlação Intraclasse 
(CCI). Foi realizada análise de regressão para estabelecer equações de predição 
(alfa=0,05).  
 
Resultado: 
Todos os grupos musculares e formas de operacionalização apresentaram resultados 
significativos classificados como moderados a muito elevados para a validade 
concorrente (0,74?r?0,95; p<0,001) e confiabilidades teste-reteste (0,70?CCI?0,98; 
p<0,001) e interexaminadores (0,64?CCI?0,95; p<0,001). Foram obtidas medidas 
similares com o TEM para todas formas de operacionalização (0,01?F?0,14; 
0,87?p?0,99). A análise de regressão evidenciou que a primeira repetição com o TEM 
é boa preditora daquela obtida com os dinamômetros (0,55?r2?0,89; p?0,001).  
 
Discussão e conclusão: 
O TEM pode ser utilizado para avaliar a força muscular de MMSS na fase subaguda 
pós-AVE, sendo necessária a realização de apenas uma repetição, após familiarização, 
para se obter medidas válidas e confiáveis.  
 


