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Introdução e objetivos: 
As incapacidades advindas do Acidente Vascular Encefálico (AVE) podem afetar a 
participação em ocupações significativas. Dentre os instrumentos que contemplam a 
participação social, o Assessment of Life Habits (LIFE-H) é amplamente reportado. 
Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar as propriedades de medida do LIFE-H 
3.1-Brasil em uma amostra de indivíduos com hemiparesia.  
 

Métodos: 
Foram recrutados por conveniência indivíduos da comunidade com idade ?20 anos, 
hemiparesia devido a AVE e sem déficits cognitivos. O estudo foi aprovado por Comitê 
de Ética em Pesquisa (CAAE:06609312.0.0000.5149). As propriedades de medida do 
LIFE-H 3.1–Brasil foram avaliadas por meio da análise Rasch.  
 

Resultado: 
Foram avaliados 90 indivíduos com hemiparesia (53 homens; 58,3±11,1 anos). A 
consistência interna foi de 0,93 e os coeficientes de confiabilidade dos indivíduos e 
dos itens foram de 0,93 e 0,97, respectivamente. Permitiu a discriminação dos 
indivíduos em seis níveis de participação social e distribuiu os itens em oito níveis de 
dificuldades. No extremo inferior do contínuo, há acumulo de itens fáceis, indicando 
número de itens suficientes para avaliar pessoas com maior restrição. Dos 77 itens, 
apenas quatro (5,2%) não se enquadraram no modelo, o que evidencia a validade de 
construto. Na análise do componente principal dos resíduos, a variância explicada pela 
dimensão principal foi de 54,2%, no entanto a segunda dimensão apresentou um 
eigenvalue de 5,9, sugerindo multidimensionalidade, como esperado em uma medida 
de participação social. O cálculo do limiar de habilidade necessário para a transição 
entre as categorias de pontuação, em todos os 12 domínios, mostrou 
desordenamento, sendo que determinadas categorias de pontuação não foram 
utilizadas.  
 

Discussão e conclusão: 
Este estudo evidenciou a viabilidade clínica da aplicação do LIFE-H 3.1-Brasil em 
indivíduos com hemiparesia. A amostra estudada apresentou participação social 
mediana, compatível com a dificuldade dos itens, sendo assim, o instrumento pode ser 
usado para avaliar indivíduos com maior participação social, bem como indivíduos com 
maior restrição, já que ainda existe uma margem de pontuação pouco utilizada nas 
duas extremidades do mapa de representação dos itens. Os critérios de pontuação 
nem sempre foram totalmente utilizados, sugerindo que poderiam ser simplificados. 

 
 


