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Introdução e objetivos: O aumento da velocidade é capaz de melhorar
parâmetros cinemáticos de qualidade do movimento do membro superior
(MS) parético de indivíduos com hemiparesia, porém não se sabe o que
ocorre na fase de preensão e se qualidade do movimento diferencia o uso do
MS parético em ambiente real. Este estudo teve como objetivos: verificar se
variáveis de preensão se alteram com a velocidade; e se variáveis de alcance
e preensão são capazes de diferenciar o uso MS parético no seu ambiente
real.

Métodos: O uso real do MS parético foi avaliado no domicílio de 22
indivíduos com hemiparesia crônica leve a moderada por meio do Mapa
Comportamental, além de parâmetros clínicos. Para a avaliação cinemática
foi utilizado um sistema de coletas Optotrak® que registrou uma tarefa de
alcançar e pegar um objeto cilíndrico na velocidade preferencial e rápida.
Foram analisadas variáveis espaço-temporais e angulares. A amostra foi
estratificada conforme o uso do MS parético (

Resultado: Na condição velocidade rápida foi observada diminuição das
variáveis relacionadas ao tempo de movimento, indicando um movimento
mais rápido, fluido e com melhor coordenação entre as fases de alcance e
preensão. Porém, a extensão do cotovelo foi menor na velocidade rápida,
indicando o surgimento de movimentos compensatórios. O grupo que
utilizava o MS parético com maior frequência apresentou um movimento
mais rápido, fluido e linear, com maior coordenação entre fases de alcance e
preensão, menor tempo e maior abertura da mão para pegar o objeto, e
maior extensão de punho do que os indivíduos que utilizavam o MS parético
com menor frequência no seu ambiente real.

Discussão e conclusão: Apesar da diminuição da extensão de cotovelo,
algumas variáveis de preensão se alteraram conforme a velocidade,



indicando melhora de alguns parâmetros de qualidade do movimento.
Algumas variáveis de alcance e todas as de preensão foram capazes de
diferenciar uso real do MS parético. Especialmente a extensão do punho,
que parece ser fundamental para o MS parético interagir com objetos reais,
visto que a maioria das atividades de vida envolvem este movimento.
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