
Introdução 

Resultados

A leitura durante o teste de avaliação de força com o TEM
exige um treinamento prévio para ter uma confiabilidade
excelente, no entanto leitores não treinados se mostram
confiáveis para leituras de grupos musculares de articulações
com grandes amplitudes articulares como joelho e quadril no
plano sagital (principalmente movimentos de flexão e
extensão), mostrando que há maior necessidade de
treinamento para leitura de pequenas amplitudes articulares
como como tornozelo no plano sagital e para quadril no plano
frontal. Quanto maior a prática e treinamento dos leitores,
maiores são as chances de resultados confiáveis.

Conclusão

Estudo metodológico, que contou com 35
participantes na fase de treinamento dos seis leitores
para o teste do esfigmomanômetro (TEM) não
modificado. Os alunos de iniciação científica foram
testados em dois momentos diferentes no presente
estudo: fase inicial, onde dois alunos passaram por
dois meses de treinamento para realizarem a leitura do
instrumento, e a fase de coleta, em que quatro alunos
foram inseridos com o estudo em andamento,
recebendo informações rápidas sobre como deveria
ser a leitura do instrumento2.

Após isso, eles já iniciaram as leituras para ser
conferida a confiabilidade dos mesmos. Este estudo foi
aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da UFJF
(CAEE: 01166818.4.0000.5147). Foi realizado análise
de confiabilidade das articulações do quadril, joelho e
tornozelo para verificar a confiabilidade da leitura do
TEM não modificado considerando um intervalo de
confiança de 95% e foi utilizado o software estatístico
SPSS, v.22 2.

Os leitores treinados previamente realizaram a leitura
de 10 participantes e obtiveram confiabilidade
considerada de boa a excelente (0,87<ICC>0,99) na
primeira análise.

Método

Referências

Já os leitores não treinados, a confiabilidade foi considerada
moderada para abdução de quadril dominante (ICC=0,68),
dorsiflexão dominante (ICC=0,74) e plantiflexão dominante
(ICC=0,64). Os demais grupamentos musculares, a
confiabilidade foi considerada boa a excelente
(0,75<ICC>0,99).

O presente estudo propõe-se a investigar a
confiabilidade entre leitores treinados e não treinados
durante a avaliação de força muscular isométrica de
membros inferiores em crianças e adolescentes
saudáveis com idade entre 6 e 19 anos.

Tabela 1. Valores de ICC para cada grupo muscular dominante sob 
avaliação de leitores treinados e não treinados. N=10 
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O teste do esfigmomanômetro (TEM) não
modificado se mostra uma opção para obter medidas
de força muscular confiáveis e objetivas, além disso
seu baixo custo torna sua utilização atrativa e facilita
o acesso ao instrumento. Nesse contexto, o
treinamento dos leitores é imprescindível para um
resultado confiável

*DP: desvio padrão.
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Tabela 2: Valores de ICC para cada grupo muscular não dominante sob 
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