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Introdução e objetivos: 
Indivíduos saudáveis, em geral apresentam uma correlação entre a destreza digital e a 
capacidade funcional do membro superior. Assim, pode-se supor que indivíduos com 
hemiparesia que não apresentam destreza digital não seriam capazes de utilizar o 
membro superior parético (MSP) em tarefas funcionais. O objetivo deste estudo foi 
verificar em pacientes com comprometimento severo e moderado (Fugl-Meyer <50 
pontos) que não completam o teste de destreza digital (Nine HolePeg Test - NHPT) o 
uso do MSP durante a realização de tarefas bilaterais que simulam atividades de vida 
diária.  
 

Métodos: 
Foram incluídos 15 pacientes destros, sendo cinco com hemiparesia direita, que 
realizaram as tarefas bilaterais assimétricas do Chedoke Arm and Hand Activity 
Inventory (CAHAI) (1-abrir o pote; 3-traçar uma linha com uma régua; 4-encher o copo 
com água; 8-colocar creme dental na escova; 11-limpar os óculos).  
 

Resultado: 
Dentre os indivíduos da amostra, sete eram mulheres, a média de idade da amostra foi 
de 54,7±12,95 anos, com tempo pós AVE de 48,80±37,2 meses. Todos os indivíduos 
utilizaram o MSP como manipulador ou estabilizador em pelo menos três dentre as 
cinco tarefas analisadas.   
 

Discussão e conclusão: 
Indivíduos com comprometimento severo e moderado do MSP e que não realizam o 
NHPT ainda são capazes de utilizar o MSP em tarefas bilaterais assimétricas, 
principalmente como estabilizador e, em menor proporção, como manipulador. Poucos 
pacientes não utilizaram o MSP nem como manipulador, nem como estabilizador 
durante a execução das tarefas propostas. Os resultados obtidos demonstram a 
importância da observação do paciente durante a realização de tarefas cotidianas. 
Atenção deve ser adotada em julgamentos precipitados, os quais subestimam o uso 
do MSP, considerando somente o comprometimento motor do paciente.  

 


