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Introdução e objetivos: Os instrumentos existentes para avaliar o uso real
do membro superior (MS) parético em indivíduos pós Acidente Vascular
Encefálico apresentam desvantagens para serem utilizados na prática
clínica, como o alto custo ou o tempo dispendido na avaliação. O objetivo
deste estudo foi explorar as variáveis clínicas capazes de predizer o uso real
do MS parético em indivíduos com hemiparesia crônica.

Métodos: Foi avaliado o uso real do MS parético de 34 indivíduos com
comprometimento leve a severo utilizando o Mapa Comportamental, que
registra no domicílio as tarefas realizadas durante 4h. Foram avaliados:
espasticidade; força de preensão manual; comprometimento motor (Escala
de Fugl-Meyer); sensibilidade tátil e proprioceptiva; destreza manual (Box
and Block Test - BBT) e digital (Nine Hole and Peg Test); capacidade (Teste
de avaliação funcional dos membros superiores – TEMPA; desempenho (uso)
percebido (Motor Activity Log - MAL) e participação (Stroke Impact Scale).
Foi utilizada regressão linear múltipla para testar três modelos de predição,
com 4 variáveis cada, utilizando o método stepwise.

Resultado: A destreza manual (BBT) foi capaz de predizer o uso real em
48% (p<0,001). A capacidade em tarefas unilaterais (TEMPA) foi capaz de
predizer 66% do uso real e quando adicionada a escala de quantidade de uso
percebido do MAL o poder preditivo aumentou para 73% (p<0,001).Das
tarefas do TEMPA, a tarefa 3 (pegar uma jarra e servir água em um copo)
isoladamente foi capaz de predizer o uso real em 69% (p<0,001).Assim, para
um indivíduo utilizar o MS em torno de 35% das tarefas funcionais é
necessário uma limitação de atividade de no máximo 20 pontos nas tarefas
unilaterais do TEMPA, sendo que quanto menor a pontuação, melhor a
capacidade do MS.

Discussão e conclusão: Destreza manual, capacidade em tarefas
unilaterais e desempenho percebido foram capazes de predizer a quantidade



de uso real do MS parético. A tarefa 3 do TEMPA é adequada para uso na
prática clínica, mas quando se deseja maior poder na predição deve-se
utilizar um teste de capacidade juntamente a um questionário de uso
percebido. Porém, quando não há materiais ou tempo disponíveis em 1
minuto pode ser realizado um teste de destreza com poder preditivo menor.
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