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Introdução: A fraqueza muscular pós-Acidente Vascular Cerebral (AVC) está associada a dificuldades em 
realizar atividades funcionais já nas fases iniciais do acometimento. Portanto, a mensuração da força muscular 
desses indivíduos é essencial. O teste do esfigmomanômetro modificado (TEM) é promissor para mensuração 
da força muscular. Entretanto, não foram investigadas as propriedades de medida do TEM nesses indivíduos. 
Objetivos: Investigar as confiabilidades teste-reteste e interexaminadores e a validade de critério concor-
rente do TEM para mensuração da força muscular de membros superiores (MMSS), membros inferiores (MMII) 
e tronco (36 grupos musculares) em indivíduos na fase subaguda pós-AVC, e verificar se a forma de operacio-
nalização das medidas (primeira repetição, média de duas e de três repetições) afeta os resultados. Método: 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da UFMG (CAEE: 0492.0.203.000-10). A força 
muscular de 65 indivíduos na fase subaguda pós-AVC (62±14 anos de idade) foi mensurada com o TEM e 
dinamômetros portáteis (padrão ouro) por dois examinadores independentes em dois dias de avaliação (inter-
valo de 1-2 semanas). Para investigar se a forma de operacionalização influenciava os resultados, ANOVA foi 
utilizada. Para as confiabilidades teste-reteste e interexaminadores foram utilizados coeficientes de correlação 
intraclasse (CCI) e para a validade de critério-concorrente do TEM, coeficiente de correlação de Pearson e 
coeficiente de determinação (α=0.05). Resultados: Todas as formas de operacionalização apresentaram 
resultados similares para todos os grupos musculares (0,01≤F≤0,14;0,87≤p≤0,99) com valores significativos e 
adequados de confiabilidades teste-reteste (0,57≤ICC≥0,98; p≤0.001) (exceção: primeira repetição de flexores 
dorsais do lado não-parético) e interexaminadores (0,50≤ICC≥0,98; p≤0.001) (exceção: flexores plantares do 
lado não-parético) e de validade (0,70≤r≥0,95; p≤0,001). Os valores obtidos com o TEM foram bons preditores 
dos obtidos com os dinamômetros (0,54≤r2≤0,89).  Conclusão: Em geral, o TEM apresentou resultados 
adequados de confiabilidades e de validade para a mensuração  da força muscular de MMSS, MMII e tronco de 
indivíduos na fase subaguda pós-AVC e apenas uma repetição, após familiarização, pode ser utilizada. Como 
o TEM apresenta baixo custo, é portátil, facilmente encontrado e sua adaptação é simples, com custo máximo 
de R$15, recomenda-se o seu uso em diferentes contextos clínicos para avaliação da força muscular de MMSS, 
MMII e tronco de indivíduos na fase subaguda do AVC.
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