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Introdução e objetivos: Introdução/objetivo: O Teste do
Esfigmomanômetro Modificado(TEM) exibe adequadas propriedades de
medida para avaliar a força muscular pós Acidente Vascular Cerebral
(AVC).Mas seus valores de referência, que são essenciais para interpretação
das avaliações, ainda não foram definidos.O objetivo deste estudo foi definir
valores de referência da força muscular medida com TEM e comparar os
valores obtidos com os de sujeitos pós-AVC nas fases subaguda/crônica
pareados (sexo/idade) a sujeitos saudáveis.

Métodos: Métodos: Estudo aprovado pelo COEP/UFMG (CAAE–
51209215.9.0000.5149). A força muscular de 20 grupos musculares de
membros superiores, inferiores e tronco foi avaliada com o TEM em 125
indivíduos:24 fase subaguda do AVC, 28 fase crônica e 73 saudáveis (47,17
±9,04; 47,25±10,17; 38,32±11,80 anos de idade, respectivamente), todos
inativos/insuficientemente ativos quanto ao nível de exercício físico.Os 52
indivíduos pós-AVC foram pareados a 52 indivíduos saudáveis quanto ao
sexo e à idade.Estatísticas descritivas foram utilizadas para os valores de
referência e inferenciais para comparar os grupos independentes quanto à
força muscular (α=5%).

Resultado: Resultados: Valores de referência para os 20 grupos musculares
foram estabelecidos para homens e mulheres das faixas etárias de 20-39
anos (3%≤coeficiente de variação≤23%) e 40-59 anos de idade (3%
≤coeficiente de variação≤26%).Em comparação aos indivíduos saudáveis, os
indivíduos pós-AVC subagudo apresentaram valores de força muscular
significativamente menor (p<0,05) para a maioria dos grupos musculares
(exceto flexores do cotovelo e preensores palmares lados parético e não
parético e extensores do joelho lado não parético). Já os indivíduos pós-AVC
crônico apresentaram valores de força muscular significativamente menor
(p<0,05) para todos os grupos musculares.

Discussão e conclusão: Discussão/conclusão:Os valores de referência
poderão ser usados para a interpretação dos resultados das avaliações com



o TEM em indivíduos pós-AVC nas fases subaguda e crônica. Possivelmente,
com o tempo de acometimento, a fraqueza muscular torna-se mais evidente
pós-AVC, o que pode ser uma justificativa para as diferenças de força
muscular terem sido observadas para todos os grupos musculares na
comparação entre os indivíduos da fase crônica pós-AVC e os saudáveis
pareados.
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