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RESUMO
Objetivo: Identificar quais são os instrumentos utilizados para avaliação de força muscular em sujeitos com lesão medular tanto na
prática clínica, quanto em pesquisas científicas. Métodos: Inicialmente, realizou-se a revisão da literatura para identificação dos instrumentos
utilizados em pesquisas científicas. A busca foi feita nas bases Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PEdro e PubMed. Foram considerados
estudos publicados entre 1990 e 2016 e selecionados os que apresentaram a avaliação da força muscular como desfecho ou para caracterização da amostra. A seguir, foi realizado um levantamento junto a fisioterapeutas para identificar quais são os instrumentos utilizados
para avaliação na prática clínica, e qual o grau de satisfação dos profissionais com relação a eles. Resultados: Foram encontrados 495
artigos; 93 foram incluídos para avaliação qualitativa. Nos estudos, verificou-se o uso do teste muscular manual com diferentes sistemas
de graduação, do dinamômetro isocinético, do dinamômetro portátil e do dinamômetro manual. Na prática clínica, o teste muscular manual
com uso do escore motor recomendado pela American Spinal Cord Injury Association foi o método mais utilizado, apesar das limitações
destacadas pelos fisioterapeutas entrevistados. Conclusão: Nas pesquisas cientificas, é grande a variação de métodos e instrumentos
utilizados para avaliação da força muscular em sujeitos com lesão medular, diferentemente da prática clínica. Os instrumentos disponíveis
e utilizados atualmente apresentam importantes limitações, que foram destacadas pelos profissionais entrevistados. Nenhum instrumento
apresenta a relação direta da força muscular com a funcionalidade do sujeito. Não há consenso sobre qual o melhor método para avaliação
da força muscular na lesão medular, e são necessários novos instrumentos que sejam específicos para uso nessa população.
Descritores: Força muscular; Exame físico; Medula espinhal.

ABSTRACT
Objective: To identify the tools used to evaluate muscle strength in subjects with spinal cord injury in both clinical practice and scientific research.
Methods: Initially, the literature review was carried out to identify the tools used in scientific research. The search was conducted in the following
databases: Virtual Health Library (VHL), Pedro, and PubMed. Studies published between 1990 and 2016 were considered and selected, depicting
an evaluation of muscle strength as an endpoint or for characterization of the sample. Next, a survey was carried out with physiotherapists to identify
the instruments used for evaluation in clinical practice, and the degree of satisfaction of professionals with respect to them. Results: 495 studies
were found; 93 were included for qualitative evaluation. In the studies, we verified the use of manual muscle test with different graduation systems,
isokinetic dynamometer, hand-held dynamometer, and manual dynamometer. In clinical practice, the manual muscle test using the motor score
recommended by the American Spinal Cord Injury Association was the most used method, despite the limitations highlighted by the physiotherapists
interviewed. Conclusion: In scientific research, there is great variation in the methods and tools used to evaluate muscle strength in individuals with
spinal cord injury, differently from clinical practice. The tools available and currently used have important limitations, which were highlighted by the
professionals interviewed. No instrument depicts direct relationship of muscle strength and functionality of the subject. There is no consensus as
to the best method for assessing muscle strength in spinal cord injury, and new instruments are needed that are specific for use in this population.
Keywords: Muscle strength; Physical examination; Spinal cord.

RESUMEN
Objetivo: Identificar cuáles son los instrumentos utilizados para evaluar la fuerza muscular en sujetos con lesión medular tanto en la práctica
clínica, como en investigaciones científicas. Métodos: Inicialmente, se realizó la revisión de la literatura para identificar los instrumentos utilizados en
investigaciones científicas. La búsqueda fue hecha en las bases de Biblioteca Virtual en Salud (BVS), PEdro y PubMed. Se consideraron estudios
publicados entre 1990 y 2016 y se seleccionaron los que presentaron la evaluación de la fuerza muscular como resultado o para caracterización
de la muestra. A continuación, se realizó un levantamiento junto a fisioterapeutas para identificar cuáles son los instrumentos utilizados para
evaluación en la práctica clínica y cuál es el grado de satisfacción de los profesionales con relación a ellos. Resultados: Se han encontrado 495
artículos; 93 se incluyeron para la evaluación cualitativa. En los estudios se verificó el uso del test muscular manual con diferentes sistemas de
graduación, del dinamómetro isocinético, del dinamómetro portátil y del dinamómetro manual. En la práctica clínica, la prueba muscular manual
con uso de la puntuación motora recomendada por la American Spinal Cord Injury Association fue el método más utilizado, a pesar de las
Trabalho realizado na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, RS, Brasil.
Correspondência: Fernanda Cechetti. Rua Sarmento Leite, 245, Porto Alegre, RS, Brasil. CEP: 90050-270. nandacechetti@gmail.com

http://dx.doi.org/10.1590/S1808-185120171604179802
Coluna/Columna. 2017;16(4):323-9

Recebido em 14/05/2017, aceito em 23/08/2017

324
limitaciones destacadas por los fisioterapeutas entrevistados. Conclusión: En las investigaciones científicas, es grande la variación de los métodos
e instrumentos utilizados para evaluar la fuerza muscular en sujetos con lesión medular, diferentemente de la práctica clínica. Los instrumentos
disponibles y utilizados actualmente presentan importantes limitaciones, que fueron destacadas por los profesionales entrevistados. Ningún
instrumento presenta la relación directa de la fuerza muscular con la funcionalidad del sujeto. No hay consenso sobre cuál es el mejor método
para evaluar la fuerza muscular en la lesión medular, y son necesarios nuevos instrumentos que sean específicos para su uso en esa población.
Descriptores: Fuerza muscular; Examen físico; Médula espinal.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS

A lesão medular é uma condição devastadora que atinge milhares
de pessoas todos os anos.1 Na lesão medular, a atrofia muscular e a
perda de força contribuem para o desenvolvimento de incapacidade
dos sujeitos. A fraqueza muscular e a paralisia limitam o desempenho
de atividades funcionais, com diminuição da qualidade de vida.2,3
Nesse contexto, a força muscular está relacionada à funcionalidade, e sua avaliação é fundamental no processo da reabilitação
sendo o primeiro passo para determinar objetivos realistas.3,4 Os
instrumentos de avaliação utilizados para o sujeito com lesão medular
são, em sua maioria, semelhantes aos utilizados em outras áreas da
reabilitação. Poucos são exclusivos.4 O custo, o tempo disponível
para avaliação e a tolerância dos sujeitos avaliados devem ser
considerados na escolha técnica empregada Além disso, a escolha
do teste deve levar em conta qual sistema será avaliado (muscular
autônomo ou sensorial). Quanto à avaliação de força muscular,
existem diferentes métodos que podem ser tanto objetivos, com
uso de equipamentos específicos, quanto subjetivos.5,6
Apesar da importância da avaliação para o processo reabilitativo
e das recomendações da American Spinal Injury Association (ASIA),
não existe consenso internacional sobre quais instrumentos devam
ser utilizados na avaliação de força em sujeitos com lesão medular.7
Assim, este estudo tem como objetivo, através de uma revisão
bibliográfica, identificar os principais instrumentos utilizados para
avaliação da força muscular em pesquisas realizadas com lesão
medular. Também foi realizado um levantamento para caracterizar a
avaliação de força muscular pelos fisioterapeutas na prática clínica
para posterior identificação da satisfação dos mesmos frente aos
instrumentos disponíveis na literatura científica.

Foram encontrados 495 artigos, e 94 foram elegíveis para análise
qualitativa. (Figura1) Os seguintes dados foram extraídos: ano de
publicação, autores, instrumentos utilizados e caracterização da
técnica empregada.
Dentre os estudos revisados (Tabela 1), quarenta e dois fizeram uso
do teste muscular manual, trinta do dinamômetro isocinético , quatorze
do dinamômetro portátil e dois do dinamômetro manual. O uso de
instrumentos customizados com células de carga ou outras formas
alternativas para avaliação objetiva da força muscular foi verificado
em 16 estudos. O teste de repetição máxima foi utilizado por três
autores. Alguns autores utilizaram mais de uma técnica associadas.
Nos trabalhos que empregaram o teste muscular manual (TMM),
o uso de 11 diferentes instrumentos e escalas foi identificado:
ASIA, Kendall, Daniels & Worthighan, Medical Research Council
e sua modificação, Brunnstron e Dennen modificada, OXFORD e
Graded Redefined Assessmentof Strength, Sensibility and Prehension
(GRASSP), além de escalas inespecíficas.
O instrumento para TMM recomendado pela ASIA através dos
Padrões Internacionais de Classificação com seu escore motor de
extremidades superiores e inferiores foi o mais frequente, sendo
observado em dezenove estudos (Tabela 1). Os escores motores
desse instrumento avaliam 10 grupos musculares chave, cinco de
membros superiores e cinco de membros inferiores, utilizando uma
escala de seis pontos com adição da categoria não testável (NT).4
O uso da metodologia proposta por Kendallpara o TMM foi
observado em cinco trabalhos.49, 67, 75, 80, 86 Esse método apresenta
um sistema de graduação com a introdução de números e símbolos.
Os músculos são avaliados de forma individual, com posicionamento
específico para cada um. A escolha de quais os músculos que
deverão ser avaliados é feita pelo examinador.102
O método de Daniels e Worthinghan foi empregado em três
estudos.12,84,87Essa metodologia também utiliza escala de seis pontos
para graduação do TMM, ao invés de músculos isolados, aqui são
avaliados grupos musculares, os quais também devem ser determinados pelo examinador.103
Outra escala aplicada para graduação do TMM foi a elaborado
pelo Medical Research Council,23, 50, 79,86 além de sua variação.83
96,99
Nela, a força pode ser graduada utilizando-se uma escala de
0 a 5. Não há definição da resistência que deve ser exercida pelo

MÉTODOS
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da
Universidade federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre sob o número
de aprovação 934.809 (UFCSPA). A busca foi realizada no período de
agosto de 2015 a dezembro de 2016, nas bases de dados Pubmed,
PEdro e Biblioteca Virtual em Saúde. Ela foi realizada por dois pesquisadores independentes, além de um terceiro instituído como revisor para
os casos de discordância. Os seguintes descritores foram utilizados:
lesão medular (spinal cord injury) e força muscular. (muscular strenght)
Foram incluídos artigos na língua inglesa, portuguesa e espanhola,
realizados com seres humanos, publicados entre 1990 e 2016, que
utilizaram como desfecho ou critério para classificação da amostra a
força muscular de tronco, membros inferiores e/ou superiores, ou a força
de preensão manual. Foram excluídos artigos repetidos, dissertações,
teses,artigos de revisão e validação, e os que não apresentaram texto
completo disponível ou não detalharam o método de avaliação utilizado.
Levantamento de dados
Os dados referentes à prática clínica para identificação da satisfação
dos profissionais que trabalham diariamente com pacientes que sofreram
lesão medular foram coletados através de um questionário elaborado
pelos pesquisadores, com 26 questões mistas. Os participantes foram
escolhidos através de amostragem intencional. O questionário foi
enviado por e-mail para 44 fisioterapeutas da região sul do Brasil com
experiência em fisioterapia Neurofuncional. Esses foram questionados
sobre sua formação acadêmica e experiência profissional, conhecimento
acerca dos instrumentos de avaliação de força muscular, rotina clínica
e opinião quanto à qualidade dos métodos de avaliação disponíveis.
Os resultados foram considerados através de análise descritiva. Foram
excluídos os com incoerência nas respostas ou cujos profissionais não
relataram experiência na reabilitação de lesão medular.

Busca eletrônica (n=495)
Pubmed (n=262)
BVS (n=211)
PEDro (n=22)
Estudos duplicados (n=226)
Excluídos após avaliação
título/resumo: (n=117)

Texto completo avaliado (n=152)
Excluídos pelos critérios
de exclusão (n=58)
Avaliação qualitativa (n= 94)

Figura 1. Fluxograma do processo de revisão.
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Tabela1. Instrumentos utilizados para avaliação de força muscular na pesquisa científica.
Autor
Carrasco-Lopez et al (2016)8
Bouton et al. (2016)9

Instrumentos
TMM
TMM

Stevens et al. (2015)10

Dinamômetro portátil

11

Kim et al. (2015)
Senthilvelkumar et al. (2015)12
Gomes-Osman; Field-Fote (2015)13

Dinamômetro portátil
TMM
Dinamômetro manual

Mulroy et al. (2015)14

Dinamômetro isocinético
TMM

Dipiro et al (2015)15

Dinamômetro isocinético

Duffell; Brown; Mirbagheri (2015)16

Dinamômetro isocinético

Bravo-Esteban et al. (2014)17

Dinamômetro isocinético

Chu; Hornby; Schmit (2014)18

Dinamômetro isocinético

Jarocha et al. (2015)19
Esclarín-Ruz et al. (2014)20

TMM
TMM

Backus et al. (2014)21

Dispositivo AMES

Fleerkotte et al (2014)22
Kalsi-Ryan et al. (2014)24

TMM
TMM
Dinamômetro isocinético
TMM

Gabison et al. (2014)25

Dinamômetro portátil

Van Straaten et al. (2014)26

Células de carga adaptadas

23

Guiraud et al. (2014)

Froelich-Grobe et al. (2014)27

1 RM

Rosety-Rodriguez et al. (2014)28

Dinamômetro manual

Dost et al. (2014)29

Dinamômetro isocinético

30

Dinamômetro isocinético

Triolo et al. (2013)

Labruyere; Zimmerli; Van Hedel (2013)31

TMM

Fornusek; Davis; Russold (2013)32

Dinamômetro isocinético

Yeoun-Seung Kang et al. (2013)33
Thompson; Hornby (2013)34
Jayaraman et al. (2013)35

TMM,
Dinamômetro customizado com
transdutor de força.
TMM
TMM
Dinamômetro isocinético

36

TMM
Dinamômetro isocinético
Sensor de força piezoelétrico acoplado
a ergômetro customizado

Cortes et al. (2013)
Sadowsky et al. (2013)37
Lindberg et al. (2012)38
Triolo Etal.(2012)39

Dinamômetro isocinético
40

Dinamômetro portátil
TMM

Nooijen et al. (2012)
41

Wu et al. (2012)

Dinamômetro isocinético

Trumbower et al. (2012)42

Dinamômetro isocinético
43

Sledziewski; Schaaf; Mount (2012)
Alcobendas-Maestro et al. (2012)44

TMM
TMM

Zijdewind et al. (2012)45

Transdutor de força customizado para a mão

Serra-Añó et al. (2012)46

Dinamômetro isocinético

Serra-Añó et al. (2012)47

Dinamômetro isocinético

Boland et al. (2011)48
Johnston et al. (2011)49
Yang et al. (2011)50
Lundell et al.(2011)51
Harvey et al. (2011)52

TMM
Dinamômetro isocinético
TMM
TMM
TMM
TMM
Dinamômetro isocinético

Saraf et al.(2010)53
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Método
UEMS
GRASSP
Força isométrica máxima; uma série com o mínimo
de três repetições com de 3 a 5s de contração.
Break-test
DanielsandWorthighan
Média de três repetições
uma série de duas repetições de 5s de
contração, com 15s de descanso entre elas.
LEMS
Contração isométrica máxima: três repetições,
com 3s duração e 60s de repouso entre elas.
Duas repetições da contração isométrica máxima.
Contrações isométricas com duração de
5s; cinco ciclos de contração isotônica;10
ciclos de contração isocinética
Contrações isométricas: oito repetições com
duração de 5s e repouso de 25s entre elas.
Escala Lovett
LEMS
seis contrações voluntárias máximas
(três para extensão e três para flexão).
Calculou-se a média do pico de torque.
LEMS
MRC
Contração isométrica máxima
GRASSP
uma série de três repetições de 5s,
com descanso de 30s entre cada.
1 série com 2 a 3 contrações voluntárias
isométricas máximas com duração de 3 a 5s cada.
Contração voluntária máxima
Força de preensão máxima medida em uma série
de três repetições com intervalo de 90s entre cada.
cinco contrações voluntárias máximas
Contrações isométricas: oito repetições com
duração de 5s e repouso de 25s entre elas.
LEMS
uma série de três contrações isométricas com
duração de 7s, com intervalo de 10s entre cada.
UEMS
Contração voluntária máxima:
média de três repetições.
LEMS
LEMS
Contração voluntária máxima
isométrica: três repetições
UEMS
Contração voluntária máxima: cinco repetições
Pico de força nos últimos 60s do
teste máximo e submáximo.
Média do pico de torque de 12 repetições
com 15s de intervalo entre cada.
Break-test
LEMS
Medida do torque voluntário máximo,
sem detalhes da metodologia.
três contrações voluntárias máximas,com 3 a 6s
de duração, e 1 minuto de repouso entre elas.
UEMS
LEMS
Contração máxima, mantida por 5s.
Contrações combinadas 5s, com 1
minuto de repouso entre elas.
seis séries de três repetições com duração
de 5s, e 30s de intervalo entre cada.
um série de três contrações isométricas de
5s; 30s de descanso entre cada. 3 minutos
de descanso, cinco repetições de contrações
concêntricas diferentes velocidades
LEMS; UEMS + abdutor do polegar.
3 repetições; 2 minutos de descanso entre elas.
Kendall
MRC
GRASSP –subteste de força
LEMS
Contração voluntária máxima mantida por 2 a 5s.
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Larson et al. ( 2010)54

Dinamômetro portátil

Harvey et al. (2010)55

Dinamômetro isocinético

Valent et al. (2009)56

Dinamômetro portátil

57

Glinsky et al. (2009)

Célula de carga e feedback visual

Bowden; Stokic (2009)58
Rudhe; Van Hedel (2009)59
Jacobs (2009)60
Beekhuizen; Field-Fote (2008)61

TMM
TMM
1 RM
Dinamômetro portátil

Glinsky et al. (2008)62

Células de carga

Haisma et al. (2008)63
Kern et al. (2008)64

Dinamômetro portátil
Transdutores de força customizados

Johnston et al (2008)65

Dinamômetro isocinético

Wirth; Van Hedel; Já; Curt (2008)66

Transdutor de forçacustomizado

Wirth; Van Hedel; Já; Curt (2008)67

Transdutor de força customizado

De Groot et al. (2008)68

TMM
Dinamômetro portátil

Jayaraman et al. (2008)69

Dinamômetro isocinético

Gregory et al. (2007)70

Dinamômetro isocinético

71

Dinamômetro isocinético

Liu et al. (2007)

Widman et al. (2007)72
Haisma et al. (2007)73
Amanda Liussuwan et al. (2007)74
Van Drogelen et al. (2006)75
Wirz et al. (2006)76

Dinamômetro isocinético
Dinamômetro portátil
Dinamômetro isocinético
TMM
TMM

Javiere et al. (2006)77

Pesos e polias

Rittweger et al. (2006)78
Norton; Gorassini (2006)79

Dinamômetro customizado
TMM
TMM
Dinamômetro portátil

Haisma et al. (2006)80
Jayaraman et al. (2006)81

Dinamômetro isocinético

Bjerkefors; Jansson, Thorstensson (2006)82

Dinamômetro isocinético

Warms et al.(2004)83
Mulcahey et al. (2004)84
Kim; Whittaker (2004)85
Bryden Et A L(2004)86
Beninato; O'kane; Sullivan (2004)87
Hicks et al. (2003)88
Diego et al. (2002)89
Smith; Mulcahey; Betz (2001)90

Dinamômetro portátil.
TMM
TMM
TMM
TMM
1 RM
TMM
TMM

Jacobs; Nash; Rusinowski (2001)91

Dinamômetro isocinético

Harvey et al. (2001)92

Preensão lateral com transdutor modificado
Preensão palmar com diferentes objetos

Belanger et al. (2000)93

Dinamômetroisocinético
94

Kuz; Van Heest; House (1999)
Thomas et al. (1998)95

Noreau; Vachon (1998)96

Herbison et al. (1996)97
Signorile et al. (1995)98
Kornsgold et al. (1994)99
Granat et al.(1993)100
Crozier et al. (1992)101

TMM
TMM
Transdutor de força customizado
TMM
Dinamômetro portátil
Dinamômetro isocinético
TMM
Dinamômetro portátil
Transdutor de força customizado
TMM
TMM
Dinamômetro customizado
TMM

Contração voluntária máxima, através
de uma série de três repetições, com
intervalo de 15s entre cada repetição.
Melhor de seis tentativas de 1RM, com
1 minuto de descanso entre elas.
break-test
Contração isométrica máxima, medida em uma série
de oito contrações de 4s, com 1 minuto de descanso
entre cada. Média das três melhores medidas.
LEMS, UEMS
UEMS, GRASSP
Equação de regressão de Mayhew.
Média de cinco repetições.
Medida do torque isométrico voluntário máximo.
Realizou-se 1 série de 8 contrações com duração
de 4s, e 1 minuto de intervalo entre cada.
Break- test
Medida da contração isométrica voluntária máxima
três repetições,com 2 minutos
de descanso entre elas.
Contração voluntária máxima. Pico de torque
foi medido quando os sujeitos foram capazes
de manter a contração por 2 segundos.
Contração voluntária máxima. Pico de torque
foi medido quando os sujeitos foram capazes
de manter a contração por 2 segundos.
Kendall
Break test
Contração isométrica máxima, medida
em uma série de três repetições,com
intervalo de 5s entre elas.
Contração voluntária máxima medida em três
repetições, com 60s de repouso entre elas.
Média de cinco contrações isométricas
voluntárias máximas.
Contração voluntária máxima: três repetições.
Break- test
Contração voluntária máxima: três repetições.
Kendall
LEMS
Tempo para completar 20 repetições
com 70% de 1 RM.
Medida da contração voluntária máxima
MRC
Kendall
Break test
Contração isométrica máxima, medida
em uma série de três repetições
quatro contrações máximas,com repouso de 4s
entre elas. 2 minutos de repouso entre cada série.
MRC modificado Noreau e Vachon
Daniels and Worthighan
Brunnstron e Denenn modificado;LEMS
Kendall; MRC
Danniels and Worthinghan
Teste de uma repetição com carga máxima
Escala de 0 a 5
Escala de 0 a 5
Contrações concêntricas e excêntricas:
média de três repetições
Média de três repetições;
Cilindros de diferentes tamanhos e pesos.
Contração isométrica voluntária máxima; duração
de 2s, medida a cada 5s em intervalo de 4 minutos.
Escala de 0 a 5
UEMS
Contração voluntária máxima
MRC modificado
Contração voluntária máxima, uma série de três
repetições;10 segundos de repouso entre cada.
Contração voluntária máxima: uma série de três
repetições; 10 segundos de repouso entre cada.
Brunnstron e Denenn modificado.
uma série de três repetições com duração
de 1 a 2s de contração voluntária máxima.
Medida da contração voluntária máxima
MRC modificado, UEMS
Escala Oxford
Contração voluntária máxima:
melhor de três repetições
Brunnstron e Dennen
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examinador no momento do teste, nem consideração da amplitude
de movimento desenvolvida.104 Em sua versão modificada, a escala
foi acrescida de 1,2 pontos entre os graus de força.
A aplicação do subteste motor do instrumento GRASSP foi verificada em quatro trabalhos.9, 24, 51, 58 Ele avalia, através do TMM, especificamente o membro superior, também com escala de seis pontos.26
O sistema de graduação de Brunstron e Dennem modificado
foi aplicado em três estudos.85, 97,101 Esse método avalia, através do
TMM, não apenas músculos isolados, mas a movimentação ativa.102
Utiliza também uma escala de seis pontos, sendo que sua versão
modificada considera 1/2 ponto entre os graus.85, 97,101
A escala para avaliação de força muscular de OXFORD foi identificada em um estudo.100 Escalas não específicas com escore de 0
a 5 foram empregadas em três trabalhos.89,90, 94 Essas escalas apresentam uma graduação de seis pontos, tendo a força da gravidade
como referência de resistência para o movimento.100
Quanto ao levantamento sobre a avaliação da força na prática
clínica, dos 44 questionários enviados, 42 retornaram. Desses,
dois foram excluídos por incoerência nas respostas. Em relação à
formação acadêmica, dentre os participantes, 22,5% são mestres
ou doutores, e 32,5% possuem especialização em fisioterapia neurofuncional. Quanto à experiência profissional, 52,5% trabalham com
pacientes neurológicos há mais de cinco anos, sendo que 42,5%
possuem tempo de experiência em reabilitação da lesão medular
superior a cinco anos.
No que se refere ao conhecimento dos profissionais acerca da
avaliação de força muscular, os fisioterapeutas relataram conhecer
diferentes métodos. O teste muscular manual foi o mais popular,
sendo conhecido por todos. Em seguida, o dinamômetro manual
conhecido por 75%, o dinamômetro isocinético e o teste de repetição
máxima por 67,5%. O menos lembrado foi o dinamômetro portátil,
com apenas 3%. Quanto às técnicas e às escalas de graduação de
força utilizadas na lesão medular, o escore motor da ASIA foi o mais
conhecido. Em seguida a metodologia de Kendall, identificada por
65% dos profissionais.
Na prática clínica, 95% avaliam força muscular em sujeitos com
lesão medular durante sua rotina. Além disso, para 100% dos fisioterapeutas participantes, o principal objetivo da avaliação de força
nesses casos seria o planejamento da intervenção. O método mais
utilizado foi o teste muscular manual, sendo empregado por todos
os que avaliam força muscular. O instrumento utilizado varia, sendo
o escore motor recomendado pela ASIA (75%) o mais frequente.
Apesar de a maioria utilizar o TMM para avaliação clínica, quando
questionados sobre a qualidade dos instrumentos e escalas de TMM
disponíveis, 62,5% responderam que as mesmas não atendem às
necessidades da avaliação do indivíduo com lesão medular. Dentre as
limitações, estão a falta de sensibilidade da graduação das escalas
(30%), o posicionamento recomendado (25%), os grupos musculares
testados (10%), e a falta de praticidade para sua aplicação (10,17%).

DISCUSSÃO
Para escolher o melhor método para avaliação da força muscular
é preciso considerar qual é o contexto e qual é o objetivo da avaliação, assim como qual a mobilidade disponível pelo sujeito.2,5,6 Nos
indivíduos com comprometimento neurológico, é importante que a
avaliação de força muscular seja feita em comparação ao melhor
resultado esperado considerando o déficit motor do sujeito, e não
comparando o resultado com o padrão de movimento esperado
em sujeitos sem lesão.2
Esse estudo revela que o TMM é o método mais utilizado para
avaliação da força muscular na lesão medular, tanto na prática clínica
quanto em pesquisas científicas. O TMM é um método de exame barato
que informa não só a força muscular, mas também a extensão da
lesão nervosa e o padrão de movimento que está sendo gerado. No
teste de função muscular, não é realizado apenas um teste de força
de um músculo ou de um grupo muscular, mas também a avaliação
do padrão de movimento desenvolvido pelo indivíduo,105 o que é
importante para avaliação do paciente neurológico. No entanto, o
levantamento realizado apontou o descontentamento dos entrevistados
com as limitações dos instrumentos disponíveis para avaliação através
do TMM na prática clínica. A falta de escalas específicas para lesão
Coluna/Columna. 2017;16(4):323-9
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medular faz com que não haja padronização das avaliações. Além
disso, as escalas disponíveis não demonstram a relação direta dos
resultados com a funcionalidade do sujeito. Dessa forma, torna-se
necessário que as restrições encontradas nos instrumentos atualmente
disponíveis para avaliação através do TMM sejam solucionadas.
Nos estudos científicos que utilizaram o TMM na avaliação dos
sujeitos com lesão medular foi identificada a utilização de grande
variedade de instrumentos e escalas. Apesar de grande parte dos
trabalhos utilizarem a metodologia recomendada pela ASIA, alguns
estudos utilizam escalas modificadas para avaliação através do teste
muscular manual que não são específicas nem recomendadas para
avaliação da lesão medular, como, por exemplo, a escala MRC ou
MRC modificada com ½ ponto entre cada nível.104
Já na prática clínica, verificou-se que a maioria dos fisioterapeutas
segue a recomendação de uso do TMM proposta pela ASIA, apesar
do seu descontentamento com a identificação de limitações importantes do instrumento, como, por exemplo, os grupos musculares
avaliados e o posicionamento sugerido. A avaliação da função motora
através desse escore considera apenas cinco grupos musculares
para membros superiores e cinco para membros inferiores, representantes dos miótomos de C5 a T1, e L1 a S1. Os músculos do
tronco não são avaliados de forma obrigatória, apesar do teste da
função abdominal ser sugerido.6 Assim, qualquer recuperação da
função motora abaixo de T1 não é registrada, provocando um efeito
de “teto” no resultado do escore, o que prejudicaria a avaliação das
lesões cervicais, principalmente.82 Outra limitação citada na literatura
é que essa avaliação motora não teria relação com a funcionalidade
do paciente.8 Quanto às propriedades psicométricas, alguns autores
mostrarem forte confiabilidade intra e inter-examinador do instrumento
indicado pela ASIA para avaliação motora,105 outros apontam que o
escore motor apresenta validade convergente e divergente de construto, mas sugerem que mais estudos para avaliação psicométrica
dessa ferramenta sejam feitos.105
As principais diferenças entre utilizar o teste muscular manual
através de outras técnicas identificadas como a proposta por Kendall
ou o escore motor definido pela ASIA é a limitação dos músculos
avaliados e da posição para teste. Nas demais técnicas utilizadas para
o teste muscular manual, a posição para avaliação de cada grupo
muscular varia, podendo ser supina, prona ou lateral. Cada músculo é
avaliado individualmente. Os músculos são avaliados com o paciente
sempre na posição supina. Nessa posição, para a avaliação da força
muscular grau 1/5 em membros superiores a gravidade é totalmente
eliminada, para grau 1/5 de membros inferiores, não.106
Outro método do TMM com uso frequente aqui identificado foi o
elaborado pelo Medical Ressearch Council (MRC). Sua escala não
define a resistência que deve ser exercida pelo examinador no momento
do teste, aspecto relevante principalmente para distinguir os graus 4 e
5. A divisão oferecida entre esses dois graus (resistência moderada,
fraca e forte) é descritiva, e seu significado real não é claro, ficando a
critério do examinador.102A amplitude do movimento no qual a avaliação
deve ser realizada também não é considerada na escala do MRC.
O TMM foi originalmente desenvolvido pelo médico e professor
do departamento de Cirurgia Ortopédica da Harvard Medical School,
Doutor Lovett e descrito pela Doutora Wilhelmina Wright em 1912.
Lovett criou uma escala de graduação de força muscular considerando a gravidade como resistência.103 Com base nela, diversos
outros sistemas de graduação foram criados. Apesar desse, assim
como suas variações virem sendo constantemente revisados e
aperfeiçoados por diversos autores, os fatores peso e movimento
que foram estabelecidos por Lovett continuam sendo base da maioria
dos testes e escalas atuais.102
Quando foi desenvolvido, o TMM foi pensado para avaliação de
pacientes vítimas da poliomielite, mas atualmente ele é utilizado em
diferentes populações que variam amplamente em suas características,
como os sujeitos com lesão medular. Na literatura, verifica-se a existência
de resultados de testes de força baseados em populações específicas,
como atletas ou idosos, e algumas escalas são direcionadas para determinadas patologias, como Distrofia Muscular de Duchenne. A grande
variação nas características particulares de diferentes populações faz
com que sejam necessárias modificações no sistema de graduação
dos resultados obtidos no teste muscular manual.101
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Quanto ao uso de medidas objetivas, como o dinamômetro,
sabe-se que são necessárias devido à precisão. Estudos identificaram
que, enquanto os resultados do teste muscular manual atingem um
platô, nas avaliações com o dinamômetro portátil os valores da força
continuam a aumentar.5 O uso de equipamentos como o dinamômetro
isocinético e o dinamômetro portátil foi verificado em muitos estudos,
principalmente nos mais recentes. No entanto, seu uso não é de fácil
aplicação. Eles nem sempre estão disponíveis devido ao alto custo,
o que diminui sua frequência de uso e pode ser a justificativa para a
opção por instrumentos personalizados de avaliação objetiva.
O dinamômetro isocinético apresenta ainda limitações quanto ao
uso para avaliação de musculaturas muito fracas, o que é comum
na lesão medular.2 Além disso, apesar de o dinamômetro portátil ser
de fácil manipulação, podendo ser utilizado em diversos ambientes,
a força isométrica mensurada por ele pode ser influenciada pela
resistência que pode ser aplicada pelo avaliador, e pela sua habilidade
de manter o dispositivo em uma posição estável, perpendicular ao
segmento testado. O uso correto do dinamômetro portátil requer
maior tempo para posicionamento do mesmo do que o teste muscular
manual.5 Por esse motivo, a força muscular é avaliada, na maioria
das vezes, sem o uso de equipamentos especiais, sendo inferida
através do teste muscular manual.6
Assim, ainda é evidente a falta de consenso acerca dos métodos
de avaliação e da utilização de escalas padronizadas para avaliação
da força muscular em todo o mundo. Os novos instrumentos devem

buscar solucionar as restrições identificadas pelos profissionais nas
avaliações em uso, buscando aproximar a teoria da prática clínica,
relacionando os resultados da avaliação com a funcionalidade do
sujeito. Após a identificação das limitações e restrições nas ferramentas atuais, esse estudo deve seguir com a criação de um novo
instrumento para avaliação manual da força muscular em sujeitos
com lesão medular voltado para a prática clínica.
São limitações dessa revisão a exclusão de artigos não indexados
nas bases de dados consultadas, e a falta da avaliação crítica da
qualidade dos estudos revisados.

CONCLUSÃO
Existem diferentes formas de avaliar a força muscular em pacientes com lesão medular. Nenhum dos métodos identificados por
essa revisão demonstra a relação entre a força muscular avaliada e
a funcionalidade do sujeito, importante desfecho tanto para pesquisa
quanto para a clínica.
Diante disso, esse trabalho mostrou a necessidade de novas
pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias específicas para avaliação padronizada nesses indivíduos.
Todos os autores declaram não haver nenhum potencial conflito de
interesses referente a este artigo.
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