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Introdução: Os músculos do tronco desempenham um importante papel na execução das atividades de vida diária por
promover a estabilidade proximal necessária para realização de movimentos com dissociação de membros e cabeça.
Embora os indivíduos com acidente vascular encefálico (AVE) na fase crônica comumente apresentem
comprometimento do desempenho muscular do tronco, esta deficiência só foi analisada nessa população em termos de
torque máximo. Entretanto, outras medidas são necessárias para uma descrição mais adequada do desempenho
muscular do tronco destes indivíduos. Objetivos: Comparar o desempenho muscular concêntrico dos músculos flexores
e extensores do tronco entre indivíduos pós-AVE na fase crônica e indivíduos saudáveis pareados. Método: Trata-se de
estudo observacional transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (#01404612.5.0000.5149).
Foram avaliados 18 indivíduos pós-AVE na fase crônica e 18 indivíduos saudáveis pareados de acordo com idade,
sexo, índice de massa corporal e nível de atividade física. As avaliações foram realizadas no Laboratório de
Performance Funcional Humana da UFMG. A força muscular concêntrica de flexores e extensores do tronco foi
mensurada com um dinamômetro isocinético (Biodex®). Após a familiarização, ambos os grupos realizaram 3
repetições a uma velocidade de 60°/s e 5 repetições a uma velocidade de 120°/s. O desempenho muscular do tronco foi
caracterizado pelo torque máximo, torque a 90°, trabalho total e trabalho total normalizado pela massa do tronco. Teste t
de Student para amostras independentes foi utilizado para comparações entre grupos (&#945;=0,05). Resultados:
Todos os valores das variáveis de desempenho muscular do tronco investigadas foram significativamente menores em
indivíduos pós-AVE na fase crônica quando comparados a indivíduos saudáveis pareados (p&#8804;0,001). Os
resultados de indivíduos pós-AVE em relação aos indivíduos saudáveis pareados em velocidades de 60°/s e 120°/s
foram, respectivamente: torque máximo flexor 60% e 53% / extensor 54% e 53%; torque flexor a 90° 56,20% e 36,58% /
extensor 57,92% e 30,65%; trabalho muscular total flexor 51,27% e 38,03% / extensor 47,97% e 39,52%; e trabalho
muscular total flexor normalizado pela massa do tronco 55,57% e 40% / extensor 51,40% e 42%. Conclusão: Os
indivíduos pós-AVE na fase crônica apresentaram pior desempenho muscular de tronco em relação aos indivíduos
saudáveis pareados em todas as variáveis investigadas.
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