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Introdução e objetivos: Acessórios especiais, usados em conjunto com um
dinamômetro, trazem possibilidades de posição variada da alavanca do
tronco e oferecem um espectro completo para esses movimentos. Elas se
diferem pela manutenção do quadril a 90o na posição seated compressed e
na posição semi-standing, os pés ficam fixos no platô. O objetivo deste
estudo foi verificar a confiabilidade das medidas registradas na avaliação
isocinética dos movimentos do tronco em 2 alavancas distintas em pessoas
com e sem hemiparesia

Métodos: Participaram deste estudo 26 indivíduos que foram divididos em 2
grupos: com e sem hemiparesia. Utilizou-se o Biodex System 3 Pro nas
velocidades de 60 e 120o/seg. Foram mensuradas as variáveis de Pico de
torque, Pico de torque normalizado, Trabalho total e potência muscular nas
duas posições da alavanca de tronco, por 2 examinadores diferentes com
intrevalo de 1 semana entre os testes. Os dados foram descritos com média
± DP e as análises calculadas utilizando o coeficiente de correlação
intraclasse (ICC) com dados plotados usando o método Bland-Altman. Este
estudo foi aprovado pelo CEP da Faculdade de Ciências da Saúde (FS) da
UnB (752.046).

Resultado: Nossos dados mostraram-se com confiabilidade moderada a
muito alta (ICC entre 0,52 a 0,97), indicando que as diferenças nas posições
não interferem drasticamente na reprodutibilidade do desempenho,
entretanto conferem certa vantagem para quando o movimento é feito na
posição SS. 

Discussão e conclusão: Em caráter especial, este estudo inovou ao trazer
pela primeira vez uma análise de confiabilidade da medida em relação a
posição da alavanca de tronco (confiabilidade interposição). Nossos
resultados mostram que a tecnologia de dinamometria isocinética pode
trazer contribuições importantes para área da reabilitação e afins,
possibilitando a obtenção de medidas objetivas de parâmetros relacionados



à função muscular do tronco também para a população de pessoas que
convivem com hemiparesia crônica.
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