
Introdução

Resultados

O TEM modificado e não modificado pode ser considerada

uma avaliação confiável para mensurar a força muscular dos

membros inferiores em adolescentes. Porém, há necessidade de

um número maior de participantes para confirmar a

confiabilidade dos instrumentos na população em estudo.

Conclusão

Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e

Pesquisa/UFJF (01166818.4.0000.5147), com participação de

15 adolescentes, entre 13 e 19 anos.

Foi avaliado a força muscular isométrica máxima de sete

grupos musculares dos membros inferiores, iniciando pelo

membro dominante, realizando três repetições em cada.

Os dados foram coletados por dois examinadores cegos

e dois leitores previamente treinados. Para a análise de

confiabilidade foi considerado o intervalo de confiança de

95%.

A média de idade dos participantes foi de 16,73 (2,50)

anos. Na análise de confiabilidade teste-reteste dos sete

grupos musculares avaliados com o TEM modificado

demonstrou que a dorsiflexão dominante (ICC=0,20)

apresentou-se pobre, a plantiflexão não-dominante

(ICC=0,55) e a flexão de joelho dominante (ICC=0,61) foram

classificadas como moderada. Os demais grupos

musculares apresentaram medidas classificadas de boa a

excelente (0,76≤ICC≥0,93). Para o TEM não modificado a

extensão de quadril dominante (ICC=0,50) foi considerada

moderada, a plantiflexão dominante (ICC=0,091) e não

dominante (ICC=0,20) apresentaram classificação pobre, os

outros grupos musculares apresentam medidas

consideradas de boa a excelente (0,76≤ICC≥0,92). Na

análise interexaminador para o TEM modificado, a

confiabilidade para a dorsiflexão dominante (ICC=0,27) e

não dominante (ICC=0,68) foi classificada como pobre, os

demais grupos musculares apresentaram confiabilidade

considerada de boa a excelente (0,78≤ICC≥0,95). Quanto ao

TEM não modificado a confiabilidade foi moderada para a

extensão de quadril dominante (ICC=0,69) e a dorsiflexão

não dominante (ICC=0,72), para os demais grupos

musculares as medidas foram consideradas de boa a

excelente (0,81≤ICC≥0,94).
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Tabela 1. Análise de confiabilidade teste-reteste dos sete grupos

musculares avaliados com o TEM modificado.
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Investigar a confiabilidade teste-reteste e interexaminador

do TEM modificado e não modificado na avaliação da força

muscular isométrica de membros inferiores em

adolescentes com boa saúde aparente e não atletas.

Agradecimentos

Objetivo

A força muscular é considerada como uma medida

importante para adequada avaliação da funcionalidade¹. A

ausência de força ou limitações desta função está

relacionada à diversas condições de saúde, podendo

apresentar valores preditivos e prognósticos de saúde

global2,3. O teste de força muscular manual pode ser

realizado com o teste do esfigmomanômetro (TEM)

modificado e não modificado como uma alternativa para

avaliação, tendo como vantagens rápida execução, baixo

custo e fácil acesso, sendo um instrumento de uso comum

por profissionais da área da saúde na prática clínica4.

ICC = Coeficiente de Correlação Intraclasse.; * ICC ≤ 0,50; ** 0,50 ≥ ICC ≤ 0,75; *** ICC ≥ 0,75
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ICC = Coeficiente de Correlação Intraclasse.; * ICC ≤ 0,50; ** 0,50 ≥ ICC ≤ 0,75; *** ICC ≥ 0,75

Grupos 

musculares

Membro 

dominante

Membro não 

dominante

ICC –

Baixo*

ICC –

Moderado**

ICC –

Alto***

Flexão de quadril X X XX

Extensão de quadril X X XX

Abdução X X XX

Plantiflexão X X X X

Dorsiflexão X X X X

Flexão de joelho X X X X

Extensão de joelho X X XX

Tabela 2. Análise de confiabilidade teste-reteste dos sete grupos

musculares avaliados com o TEM não modificado.
Grupos 

musculares

Membro 

dominante

Membro não 

dominante

ICC –

Baixo*

ICC –

Moderado**

ICC –

Alto***

Flexão de quadril X X XX

Extensão de quadril X X X X

Abdução X X XX

Plantiflexão X X XX

Dorsiflexão X X XX

Flexão de joelho X X XX

Extensão de joelho X X XX

ICC = Coeficiente de Correlação Intraclasse.; * ICC ≤ 0,50; ** 0,50 ≥ ICC ≤ 0,75; *** ICC ≥ 0,75

Tabela 3. Análise de confiabilidade interexaminador dos sete grupos

musculares com o TEM modificado.
Grupos 

musculares

Membro 

dominante

Membro não 

dominante

ICC –

Baixo*

ICC –

Moderado**

ICC –

Alto***

Flexão de quadril X X XX

Extensão de quadril X X X XX

Abdução X X XX

Plantiflexão X X XX

Dorsiflexão X X XX

Flexão de joelho X X XX

Extensão de joelho X X XX

Tabela 4. Análise de confiabilidade interexaminador dos sete grupos

musculares com o TEM não modificado.
Grupos 

musculares

Membro 

dominante

Membro não 

dominante

ICC –

Baixo*

ICC –

Moderado**

ICC –

Alto***

Flexão de quadril X X XX

Extensão de quadril X X X X

Abdução X X XX

Plantiflexão X X XX

Dorsiflexão X X X X

Flexão de joelho X X XX

Extensão de joelho X X XX

ICC = Coeficiente de Correlação Intraclasse.; * ICC ≤ 0,50; ** 0,50 ≥ ICC ≤ 0,75; *** ICC ≥ 0,75


