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Introdução e objetivos: 
Dentre as diversas repercussões sensoriomotoras apresentadas por indivíduos após 
um acidente vascular encefálico (AVE), aquelas associadas ao uso das mãos em 
tarefas manipulativas se destacam por influenciar diretamente o cotidiano desses 
indivíduos. Comumente, estas repercussões ocorrem no hemicorpo contralesional, 
porém tem-se verificado alterações no hemicorpo ipsilesional, principalmente as 
relacionadas ao controle dos movimentos das mãos ao se manipular objetos. Testes 
que possam avaliar clinicamente estas repercussões se tornam imprescindíveis para 
que a reabilitação fisioterapêutica possa tratar destes indivíduos de forma mais ampla. 
Portanto, o objetivo do presente estudo é verificar a relação do desempenho entre 
testes comumente utilizados para descrever a função manual do membro ipsilesional 
de indivíduos que sofreram um AVE.  
 

Métodos: 
Vinte e dois indivíduos destros que sofreram um único episódio de AVE do tipo 
isquêmico realizaram quatro testes que avaliam a função das mãos: teste de função 
manual de Jebsen e Taylor (TFMJT), teste dos nove pinos nos buracos (9-PnB), força 
de preensão palmar (FPPMax) e digital (FPDMax) máximas, nessa ordem. Durante a 
realização dos testes, os indivíduos permaneceram sentados e todas as tarefas foram 
realizadas apenas com o membro superior ipsilesional. Análises de correlação de 
Pearson foram aplicadas, a fim de verificar a relação entre os resultados dos testes 
realizados (i.e., TFMJT, 9-PnB, FPPMax e FPDMax).  
 

Resultado: 
Observou-se correlação estatisticamente significante entre TFMJT e FPPMax,(r= 0,50) 
e entre TFMJT e 9-PnB (r= 0,55). Com respeito a relação entre TFMJT e FPPMax, a 
relação pode ser considerada moderada, e de forma surpreendente demonstrou que 
quanto maior a força maior o tempo de execução no TFMJT. Já no que se refere a 
relação entre o desempenho no TFMJT e no teste dos 9-PnB, os resultados 
apontaram uma relação positiva e moderada entre nesses testes, indicando que 
quanto maior o tempo de execução do teste dos 9-PnB, maior é o tempo de execução 
do TFMJT.  
 

Discussão e conclusão: 
Conclui-se que os testes analisados apresentam relações apenas de fraca a 
moderada, comprovando a necessidade de utilização de várias ferramentas para uma 
avaliação completa da função manual de indivíduos com déficit neurológico.  

 


