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Introdução e objetivos: 

O repertório de movimentos do membro superior e a funcionalidade do indivíduo são 
prejudicados após um Acidente Vascular Encefálico (AVE). Este estudo procurou 
identificar a condição da estrutura e função corporal e a capacidade funcional em 
indivíduos pós-AVE com diferentes níveis de restrição relativa ao membro superior, sob 
sua perspectiva, bem como relacionar os fatores que restringem seu desempenho 
funcional.  

Métodos: 
Baseado no modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), foram 
avaliadas medidas de deficiência: dinamometria de preensão palmar e pinça, escala de 
Ashworth Modificada, escala Fugl-Meyer, Motor Free Perceptual Test; medidas de 
capacidade funcional: Purdue Pegboard Test e movimento dirigido ao alvo; e, a escala 
de Impacto do AVE (SIS), para medir o desempenho. Os 34 participantes avaliados 
foram divididos em dois grupos (restrição grave e leve), classificados pela pontuação do 
domínio da função manual da SIS. As diferenças entre os grupos foram analisadas, bem 
como a classificação dos participantes em grupos homogêneos de desempenho no 
movimento dirigido ao alvo. Relações entre as variáveis e a percepção do indivíduo 
quanto à sua restrição pela SIS foram verificadas.  

Resultado: 
O grupo com restrição grave apresentou intensa paresia de preensão e pinça, pior 
escore da Fugl-Meyer e do Purdue Pegboard Test e maior latência e lentidão no 
movimento dirigido ao alvo, em relação ao grupo com restrição leve. Houve forte relação 
entre o escore total da escala Fugl-Meyer de membro superior (r=0,69; p<0,0001) e 
moderada relação entre a força de preensão (r=0,56; p<0,0001) com a SIS.  

Discussão e conclusão: 
Os resultados demonstraram que os indivíduos com maior restrição no desempenho 
pós-AVE de acordo com a SIS, foram aqueles que apresentaram maior severidade da 
deficiência da estrutura e função corporal. O déficit do controle sensório-motor do 
membro superior e a intensidade da paresia, foram os principais fatores que se 
relacionaram com a percepção do indivíduo quanto a sua restrição no desempenho 
funcional. Conclusão: A deficiência da estrutura e função relativa ao membro superior 
pós-AVE é o principal fator de restrição da funcionalidade na perspectiva do indivíduo.  
  


