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Introdução e objetivos: 
A coordenação motora (CM) dos membros superiores (MMSS) é rotineiramente 
avaliada em contextos clínicos, principalmente em indivíduos hemiparéticos. Um 
instrumento clinicamente útil deve ser curto e fácil de administrar, entender e pontuar. 
Assim, o objetivo deste estudo foi investigar a utilidade clínica de testes disponíveis na 
literatura que avaliam a CM dos MMSS em indivíduos hemiparéticos.  
 

Métodos: 
Foi realizada uma busca específica nas seguintes bases de dados: Medline, 
PsycINFO, Web of Science, EMBASE, CINAHL, LILACS, SciELO, PEDro e OT 
SEEKER. A utilidade clínica foi avaliada pela aplicação da escala de Tyson e Connel 
em cada instrumento encontrado na busca. Tal escala avalia o tempo de 
administração do teste e análise das medidas, os custos, a necessidade de 
equipamentos especializados e treinamento para utilizá-lo e a facilidade para 
transporte.  
 

Resultado: 
Foi analisada a utilidade clínica de 16 testes atualmente utilizados na prática e 
pesquisa clínica para avaliar a CM dos MMSS. Os testes que apresentaram melhor 
utilidade clínica, recebendo nota 10 na escala utilizada foram os testes Stroke 
Impairment Assessment Set (SIAS), ABILHAND e a Escala de Movimento da Mão. 
Além destes, a Motor Activity Log (MAL), o Nine Hole Peg Test, o Wolf Motor Function 
Test, o Upper-body dressing scale e o Rivermead Mobility Index apresentaram um 
escore nove, o que indica boa utilidade clínica e, portanto, indicados para serem 
utilizados. Os testes que apresentaram menor pontuação na escala foram o Jebsen-
Taylor test, o Elbow trajectory tracking e o Rivermead motor assessment, com escore 
de dois e o Arm Motor Ability Test, com escore três.  
 

Discussão e conclusão: 
Nem todos os testes presentes na literatura para a avaliação da CM dos MMSS em 
hemiparéticos são fáceis e práticos de serem aplicados na pesquisa e prática clínica. 
Além disso, poucos testes apresentaram todas as informações necessárias para a 
aplicação desta escala de forma clara, fazendo com que muitas vezes recebessem 
pontuação baixa devido a falta de informação. Esta falta informações limita a aplicação 
destes testes no contexto clínico, uma vez que esta informação é fundamental para o 
terapeuta na escolha do instrumento a ser utilizado.  

 


