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RESUMO

Indivíduos com diagnóstico de acidente vascular encefálico (AVE) apresentam comprometimento dos movimentos voluntários, espasticidade e 
perda da atividade seletiva dos músculos responsáveis pelo controle do tronco. Nestes pacientes é evidente a dificuldade no alinhamento 
corporal, redução do equilíbrio, compensações e perda de independência funcional. A perda do controle seletivo do tronco ocasionada pelo AVE é 
um dos principais déficits funcionais dos pacientes com hemiparesia, pois todas as atividades funcionais normais dependem do controle de tronco 
como base para o movimento. A relação agonista e antagonista do tronco demonstra o equilíbrio entre os músculos flexores e extensores através 
da razão entre seus respectivos pico de torque (PT). O objetivo do estudo foi verificar a relação dos músculos flexores e extensores do tronco e 
compará-las  com um grupo sem hemiparesia. A pesquisa foi organizada em delineamento de estudo transversal e foi aplicada para grupos de 
participantes com (grupo hemiparesia) e sem hemiparesia (grupo controle) de ambos os sexos. A diferença entre a média da variável isocinética 
PT, observada nos dois grupos experimentais (controle versus hemiparesia), durante a flexão do tronco obtida na posição seated compressed 
(SC), foi utilizada para se calcular o poder do teste para a amostra de 13 participantes obtidas por conveniência e por referência em cada grupo 
experimental respectivo, em um total de 26 participantes considerando os dois grupos. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com seres humanos da Faculdade de Ciências da Saúde (FS) da Universidade de Brasília (UnB) sob parecer número 752.046. O 
instrumento utilizado para verificar a relação agonista/antagonista do tronco foi o dinamômetro isocinético BIODEX System 3 PRO com a alavanca 
do tronco na posição SC específica para os movimentos de flexão e extensão e utilizou velocidade de 60o/segundo para análise do PT medida em 
Newton/metro (Nm). Os dados descritivos foram apresentados por média ± desvio padrão (DP) e foram expressos em Nm e a distribuição de 
frequência relativa em %. A avaliação da musculatura flexora e extensora do tronco (em Nm) para o GC foi de 96,18 ± 40,91 e 204,10 ± 66,01, 
respectivamente e apresentou percentual médio de 46,84 ± 10,2. Para o GH foi de 60,73 ± 27,72 e 134,70 ± 52,28, respectivamente com 
percentual médio de 48,89 ± 14,96. Apesar das alterações musculares ocasionadas pelo insulto neurológico, o GH apresentou compensações 
musculares buscando o equilíbrio entre a musculatura flexora e extensora.
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