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Introdução. A adequada função muscular (FM) dos rotadores laterais (RL) de quadril é associada a preven-
ção de lesões de membros inferiores e melhora do padrão de movimento em tarefas em cadeia cinética fechada. 
Os testes mais robustos para avaliação da FM tem alto custo e dessa forma se tornam pouco acessíveis para 
a pratica clinica. Testes clínicos são corriqueiramente empregados na prática fisioterapêutica para avaliação e 
definição da alta de tratamento. Para subsidiar essa utilização na pratica clinica, a avaliação da confiabilidade 
desses testes é um passo importante para sua aplicabilidade. Objetivos. O objetivo do presente estudo foi 
testar a confiabilidade intra-examinador de um teste  clinico que avalia a FM de RL do quadril. Método. A 
amostra foi por conveniência, adultos e jovens de ambos os sexos, não praticantes de atividade física, mora-
dores de Diamantina –MG e sem histórico de lesão muscular nos últimos seis meses. Cinco voluntários, três do 
sexo feminino e dois do sexo masculino com média de idade 29,80 anos (+-8,44), peso 63,34 Kg (+-12,57), e 
altura 1,65 m (+-0,13) participaram do estudo. Foram coletados os dados antropométricos, em seguida houve 
à aplicação do teste clínico de RL de quadril, paciente em decúbito ventral, o membro inferior a ser testado 
fora da maca em flexão de quadril e joelho, onde volutário devia elevar sua perna realizando o movimento de 
RL do quadril em toda a amplitude de movimento (ADM) disponivel. Foi avaliado o padrão de movimento e a 
contagem das repetições do movimento, que era interrompida nos casos de diminuição da ADM, fribrilaçao de 
alta intensidade por duas repetições consecultivas ou realização de dez repetições sem mudanças no padrão 
de movimento. O mesmo teste clínico voltou a ser realizado pelo mesmo examinador após um intervalo de uma 
hora. Para análise dos dados foi utilizado o índice de correlação intercalasse (ICC). Este trabalho foi aprovado 
pelo comitê de ética da UFVJM (CAAE: 51620715.9.0000.5108).  Resultados. O índice de concordância en-
tre a primeira e segunda medição foi de 0.87 (intervalo de confiança = 0.58,0.96) o que demonstra que o teste 
tem boa confiabilidade para aplicações intra-examinador. Conclusão. O presente teste é uma ferramenta 
confiável para avaliações intra-examinador, podendo ser utilizado na pratica clinica fisioterapeutica para clas-
sificação da FM de RL do quadril de forma barata e confiável. Futuros estudos devem ser realizados a fim de 
observar a correlação do presente teste clinico com medidas mais robustas de FM.
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