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Introdução e objetivos: Após um Acidente Vascular Encefálico (AVE),
limitações em atividades manuais são comuns, sendo relevante sua
avaliação na reabilitação. Atividades devem ser avaliadas em termos de
capacidade, habilidade máxima em um ambiente padronizado, e
desempenho, habilidade em ambientes de vida real. A correspondência entre
esses construtos não é auto evidente, portanto, o objetivo desse estudo foi
investigar as relações entre medidas de capacidade e desempenho em
atividades manuais em indivíduos pós-AVE.

Métodos: Este estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa
(CAAE:06609312.0.0000.5149). As medidas de capacidade foram o Test
d'Évaluation des Membres Supérieurs de Personnes Agées (TEMPA), sendo
reportado o tempo de realização das tarefas bilaterais, e pelo Box and Block
Test (BBT), sendo reportado o déficit residual [DR=100-(parético/não-
parético*100)]. O desempenho foi avaliado pelo ABILHAND-Brasil,
questionário específico para indivíduos pós-AVE que contém 23 questões
sobre atividades que requerem habilidades bimanuais. Coeficientes de
correlação de Spearman foram calculados para avaliar a magnitude e
direção das relações (α<0,05).

Resultado: Participaram do estudo 107 indivíduos pós-AVE na fase crônica
de evolução, com média de idade 58±12 anos, 59% homens e média de
tempo de evolução de 5±5 anos. Correlações significativas e negativas
foram encontradas entre as pontuações do ABILHAND e os escores do
TEMPA (rho=-0,51; p<0,0001) e do BBT (rho= -0,64; p<0,0001).

Discussão e conclusão: Correlações de magnitudes apenas moderadas
sugerem que a medida de desempenho pode abranger informações que não
são obtidas com as medidas de capacidade e vice-versa. Os profissionais de
reabilitação não devem pressupor que as habilidades observadas no
ambiente clínico são correspondentes ao desempenho em situações de vida



real. Essas divergências potenciais devem ser consideradas no
estabelecimento de objetivos do tratamento e na escolha de medidas para
avaliação das intervenções.
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