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Introdução e objetivos: 
O ABILHAND para indivíduos pós-acidente vascular encefálico é um questionário para 
avaliação de habilidade manual construído conforme o modelo Rasch de mensuração, 
que permite converter escores ordinais em medidas lineares. O objetivo desse estudo 
foi avaliar as propriedades de medida do ABILHAND-Brasil, por meio da Análise 
Rasch.  

Métodos: 
Este estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 
06609312.0.0000.5149). O ABILHAND-Brasil foi aplicado em 89 indivíduos com 
hemiparesia (52 homens; 58,3±11,2 anos) e as respostas foram submetidas à análise 
Rasch, sendo investigados os indicadores de confiabilidade (coeficientes, índices de 
separação e consistência interna) e a unidimensionalidade, pela análise do 
enquadramento dos itens e análise do componente principal dos resíduos (ACPr), 
como evidência da validade de construto. O mapa item-pessoa permitiu verificar se o 
ABILHAND-Brasil foi apropriado para o nível de habilidade da amostra.  

Resultado: 
Os índices de confiabilidade dos indivíduos e dos itens foram 0,91 e 0,97, 
respectivamente. O índice de separação dos indivíduos foi de 3,18, dividindo a 
amostra em quatro níveis de habilidade e o índice de separação dos itens foi de 5,39, 
determinando sete níveis de dificuldade. A consistência interna foi 0,92. O limite de 5% 
de itens erráticos foi atendido (Tabela 1) e na ACPr, a dimensão principal explicou 
50,9% da variância, mas uma segunda dimensão explicou 6,2% da variância 
remanescente, sugerindo a existência de duas subescalas, que foram separadas 
conforme a dificuldade dos itens (Tabela 2). Os itens mais difíceis foram os de maior 
envolvimento do membro superior (MS) parético e os mais fáceis, os de menor 
participação ou apenas estabilização desse membro. No mapa item–pessoa (Figura 
1), a habilidade média da amostra (0,89 logits) ficou um pouco acima da dificuldade 
média dos itens (0 logits), evidenciando um pequeno efeito teto.  

Discussão e conclusão: 
O ABILHAND-Brasil apresentou excelentes indicadores de confiabilidade. A validade 
de construto foi adequada, pois a análise de enquadramento indicou que os itens 
definiram uma escala unidimensional e a existência de duas subescalas, relacionadas 
ao grau de envolvimento do MS parético nas atividades, não prejudicou o significado 
teórico ou uso da medida. O ABILHAND apresentou maior potencial para avaliar 
indivíduos com maiores limitações de habilidade manual 


