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Introdução e objetivos: 
A reabilitação da função motora após acidente vascular encefálico (AVE) visa o 
retorno às atividades de vida diária, ocupacionais e sociais e deve estar subsidiada 
por processos de avaliação adequados. O objetivo foi identificar os instrumentos de 
mensuração da função motora após AVE, disponíveis no Brasil, avaliar a qualidade 
metodológica dos estudos e dos resultados encontrados na análise das 
propriedades de medida.  
 

Métodos: 
Seguindo-se um protocolo previamente estabelecido, dois revisores independentes 
realizaram pesquisa nas bases MEDLINE (PUBMED), LILACS, CINAHL, WEB OF 
SCIENCE e SCOPUS. Em seguida, realizaram uma pré-seleção dos estudos 
através do título e resumo na tela do computador seguida da leitura de texto 
completo para a confirmação da inclusão. Os artigos incluídos foram analisados 
quanto à qualidade metodológica através do COnsensus-based Standards for the 
Selection of health Measurements INstruments (COSMIN), onde cada propriedade 
de medida foi classificada como ruim, regular, bom ou excelente. Os resultados das 
propriedades de medida foram também analisados pelos critérios de Terwee (2007), 
sendo classificados como Positivo (+), negativo (-) e inconclusivo (?).  
 

Resultado: 
Foram encontrados, onze instrumentos adaptados para o Brasil e nenhum criado 
neste país. As propriedades de medida verificadas foram: confiabilidade, medida-
de-erro, consistência interna e validade de construto. A responsividade não foi 
avaliada. Apenas um instrumento apresentou excelente qualidade metodológica no 
processo de adaptação transcultural (Motor Activity Log), porém apresentou falha 
no estudo das propriedades de medida. Os demais apresentaram qualidade ruim no 
processo de adaptação, devido ausência do pré-teste ou da retrotradução. Apenas 
um instrumento (National Institutes of health stroke scale) apresentou boa qualidade 
metodológica no estudo da confiabilidade, porém apresentou qualidade ruim no 
estudo da validade de construto. Os demais instrumentos apresentaram qualidade 
metodológica ruim ou regular no estudo das propriedades de medida.  
 

Discussão e conclusão: 
As falhas metodológicas nos processos de adaptação transcultural ou no estudo das 
propriedades de medida tornam os resultados inconclusivos quanto à validade dos 
instrumentos disponíveis no Brasil para avaliar a função motora em indivíduos após 
acidente vascular encefálico. Espera-se que os futuros estudos realizem processos 
de adaptação transcultural e análise de todas as propriedades de medida de forma 
adequada destes instrumentos. 


