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Introducao: A fadiga muscular é definida como qualquer perda da capacidade de produzir força induzida pelo exercício, o que reduz o
desempenho muscular especialmente em situações patológicas como as miopatias.

Objetivos: Avaliar a confiabilidade intra e inter-examinador de testes dinamométricos de preensão palmar e comparar a intensidade da
fadiga objetiva com a fadiga subjetiva de pacientes adultos com miopatia e intolerância ao exercício.

Método: Participaram 122 indivíduos: 53 pacientes adultos com miopatia com intolerância ao exercício e 69 controles saudáveis, com a
aprovação do Comitê de Ética do processo HCRP n. 4915/2010. Os testes de fadiga foram realizados com dinamômetro pneumático de
preensão palmar. O primeiro consistiu de 60 segundos de contração voluntária máxima (CVM) isométrica; o segundo de 10 minutos de
contrações intermitentes com 45% da CVM. Foram consideradas as mensurações percentuais obtidas ao final dos testes. A confiabilidade
intra-examinador (avaliação pelo mesmo examinador em duas ocasiões) foi analisada em 64 controles. A confiabilidade inter-
examinador (avaliação por dois examinadores no mesmo dia) foi analisada em 7 pacientes e 5 controles. Confiabilidades foram
analisadas pelo coeficiente de correlação intraclasse (CCI). Os pacientes responderam, adicionalmente, as escalas de fadiga: Fatigue
Severity Scale – versão brasileira (FSS-B) e escala numérica da fadiga, sendo realizada a correlação com os testes dinamométricos
(coeficiente de correlação de Spearman).

Resultados: Casuística: 53 pacientes, 20 homens e 33 mulheres, (idade média=44 anos; DP=11,5); 69 controles, 30 homens e 39
mulheres (idade média=41,5 anos; DP=11,7). As confiabilidades intra e inter-examinador dos testes de 60 segundos de CVM (CCI=0,75
e 0,79; respectivamente) e 45% de CVM (CCI=0,92 e 0,85; respectivamente) foram satisfatórias. Não houve correlação das medidas
objetivas dos testes de 60 segundos de CVM e teste de 45% de CVM com as medidas subjetivas das escalas FSS-B (r=0,09 p=0,62;
r=0,25 p=0,88, respectivamente) e a numérica de fadiga (r=0,20 e p=0,24; r=-0,03, p=0,81, respectivamente).

Conclusão: Os testes dinamométricos demonstraram ser confiáveis e reprodutíveis, não sendo capazes de comparar a medida objetiva
com a medida subjetiva de fadiga em pacientes com miopatia e queixa de intolerância ao exercício físico."
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