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Introdução e objetivos: 
Embora haja algum grau de recuperação motora após o Acidente Vascular Encefálico, 
muitos indivíduos permanecem sem usar o membro superior parético (MSP), mesmo 
na fase crônica. O uso percebido do MSP pode ser avaliado pela Motor Activity Log 
(MAL) de forma subjetiva pelo indivíduo e apresenta correlação com o uso real medido 
através da acelerometria. Entretanto, a acelerometria não discrimina os componentes 
de movimento durante a execução de tarefas no ambiente real do indivíduo. Assim, o 
objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre o uso real utilizando o mapa 
comportamental e o uso percebido do MSP em tarefas unilaterais e bilaterais em 
indivíduos com hemiparesia.  
 

Métodos: 
Participaram deste estudo 11 indivíduos adultos, com hemiparesia crônica após AVE 
(Inserir tabela 1). Para caracterização da amostra foi avaliada a recuperação motora 
(escala motora de Fugl-Meyer) e a capacidade cognitiva (Mini Exame do Estado 
Mental). Para avaliar a quantidade de uso percebido foi utilizada a escala de 
quantidade de uso da MAL, em que foram separadas as tarefas unilaterais e bilaterais, 
e para a quantidade de uso real foi utilizado o mapa comportamental de registro e 
descrição de atividades realizadas no domicílio dos participantes em um período de 
4h. Os dados foram analisados descritivamente e através do teste de Correlação de 
Pearson.  
 

Resultado: 
A média das pontuações da escala de quantidade de uso da MAL e da quantidade de 
uso real do mapa comportamental estão representados na tabela 2 (Inserir tabela 2). 
Observou-se alta correlação entre a pontuação da quantidade de uso percebido total 
da MAL com a porcentagem de uso total do MSP pelo mapa comportamental (r=0,73) 
e entre a pontuação da quantidade de uso percebido nas tarefas bilaterais da MAL 
com a porcentagem de uso do MSP em tarefas bilaterais pelo mapa comportamental 
(r=0,89).  
 

Discussão e conclusão: 
Outros estudos também demonstraram correlação alta entre o uso percebido (MAL) e 
uso real (acelerometria). Entretanto, o mapa comportamental é um instrumento que 
permite identificar detalhes do uso do MSP, por exemplo, a ação desempenhada por 
cada braço durante uma tarefa fornecendo informações relevantes para a prática 
clínica.  

 


