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Introdução e objetivos: Evidências pela análise de parâmetros do
desempenho muscular estão presentes na literatura e devem apresentar
propriedades psicométricas satisfatórias que ressaltem a fidedignidade dos
resultados, como a confiabilidade da medida entre examinadores diferentes
(interexaminador). O objetivo deste estudo foi verificar a confiabilidade
interexaminador das medidas de avaliação isocinética dos movimentos de
flexão e extensão do tronco em 2 alavancas (seated-compressed-SC e semi-
standing-SS).

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 por 2
examinadores diferentes, com intervalo de 1 semana entre os testes e nas
duas posições da alavanca de tronco. 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: Os resultados para a confiabilidade interexaminador mostrou
valores de ICC que variaram de 0,81 a 0,99 representativos de
confiabilidade de alta a muito alta, com tendência para melhores repetições
para ambos examinadores durante o reteste, podendo sugerir um efeito
relacionado ao fator aprendizagem. No movimento de extensão,
evidenciamos maiores alargamentos dos limites de concordância (LC) do
que os observados no movimento de flexão, em todos os procedimentos.
Estes alargamentos mostram-se mais evidentes na posição da alavanca de
tronco em SC no teste do que na posição SS (com apoio distal de membros
inferiores) e das posições repetidas no reteste.

Discussão e conclusão: Nossos resultados mostram que mesmo por
diferentes examinadores podemos obter medidas precisas e sem diferenças
de reprodução, visto que as diferenças com relação as suas capacidades de



treinamento tanto para realização dos procedimentos de calibragem
recomendados quanto com relação aos comandos verbais e visuais
motivacionais de cada examinador não interferiram de forma prejudicial aos
indicadores de confiabilidade sempre mantidos entre alta e muito alta
confiabilidade.
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