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Introducao: A avaliação da força muscular é comumente realizada em clínicas. Um dos métodos que permite a mensuração desse
desfecho é o Teste do Esfigmomanômetro Modificado (TEM), considerado promissor por fornecer valores objetivos, com baixo custo e
fácil execução. Entretanto, pouco se sabe sobre os valores de referência para o TEM.

Objetivos: Determinar os valores de referência para dois métodos de utilização do TEM (adaptado e não adaptado) para grupos
musculares dos membros superiores, inferiores e tronco, de indivíduos saudáveis.

Método: Estudo aprovado pelo COEP/UFMG (CAAE-51209215.9.0000.5149) no qual a força muscular de 20 músculos bilaterais
(flexores e extensores de ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho e tornozelo; abdutores de ombro e quadril; preensores palmares; pinças
polpa-a-polpa, trípode e lateral; e flexores laterais e rotadores do tronco) e dois unilaterais (flexores e extensores do tronco) de 120
indivíduos, 60 de cada sexo (entre 20-79 anos de idade), foi avaliada com o TEM com adaptação da bolsa e com o TEM não adaptado. A
avaliação foi realizada em um único dia por dois examinadores treinados: um deles realizou as mensurações da força muscular, enquanto
o outro fez a leitura e o registro dos valores. Estatísticas descritivas foram utilizadas para a caracterização da amostra e para apresentação
dos valores de referência. Análise de regressão múltipla foi realizada para estabelecer a forma mais apropriada para apresentar os valores
de referência (α=5%).

Resultados: Valores de referência foram determinados para cada subgrupo: sexo, faixa etária e lado. Para o TEM adaptado, praticamente
um quarto dos subgrupos ultrapassaram a capacidade de leitura, sendo 56% em homens até 59 anos. Para o TEM não adaptado, a
capacidade de leitura foi ultrapassada em duas mensurações em homens de 40-49 anos. Os valores de referência de 68% dos grupos
musculares apresentaram coeficiente de variação (CV) entre 10,1% a 20% para ambos os métodos. Em 1,8% o CV foi superior a 30%.
Devido à falta de similaridade dos resultados da análise de regressão, os valores foram tradicionalmente considerados.

Conclusão: Valores de referência da força muscular foram determinados para 22 grupos musculares para o TEM, informação de grande
utilidade e importância para as interpretações dos resultados de avaliações da força muscular."
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