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Introdução e objetivos: As terapias após um Acidente Vascular Encefálico
têm como desafio aumentar a quantidade de uso do membro superior
parético (MSP) em ambiente real, porém não se sabe qual função e tipo de
preensão é realizada pelos membros superiores (MMSS) ao interagir com
objetos. O objetivo deste estudo foi comparar o uso real do MSP e não
parético (MSNP) em tarefas diárias e identificar a atividade, função da mão
e tipo de preensão realizada por indivíduos com diferentes níveis de
comprometimento motor.

Métodos: Participaram 41 indivíduos com hemiparesia crônica,
classificados pelo comprometimento motor em grupo leve, moderado ou
severo (Escala de Fugl-Meyer). A quantidade de uso real dos MMSS foi
avaliada pelo mapa comportamental durante 4 horas no domicílio. Eram
observadas: atividade: nenhuma, unilateral, bilateral, movimentos livres;
função da mão: estabilização, manipulação, alcançar e pegar, gestual,
suporte ou empurrar; e tipo de preensão: digital ou palmar. Foi comparado o
uso dos membros superiores em tarefas unilaterais e bilaterais, a função da
mão e o tipo de preensão entre (teste de Kruskal-Wallis) e dentro de cada
grupo (teste de Wilcoxon). Comitê de Ética em pesquisa n° 616.788/2014.

Resultado: Os indivíduos utilizaram predominantemente o MSNP em
tarefas unilaterais e bilaterais, com exceção das bilaterais do grupo leve, no
qual o uso dos membros superiores foi semelhante. O MSP é utilizado menos
em tarefas bilaterais conforme maior comprometimento motor. Quando
utilizado, a preferência do MSP é para a função estabilizar objetos, que se
apresenta igual ao uso do MSNP e menor nas demais funções. Não há
diferença entre a função do MSP nos grupos leve e moderado, enquanto, em
ambos, a utilização é maior que no grupo severo, pois este não o utilizou. O
tipo de preensão variou apenas em tarefas de alcançar e pegar com
predomínio de preensão palmar no MSP e digital no MSNP.

Discussão e conclusão: A quantidade de uso real do MSP em atividades
bilaterais é específica ao comprometimento motor. Isto é, com declínio da
função o MSP deixa de ser utilizado em algumas tarefas que deveriam ser



executadas com ambos os membros (bilateral) para serem realizadas de
maneira unilateral pelo MSNP. Quanto maior o comprometimento motor
menor a utilização do MSP em tarefas mais complexas como manipulação.
Assim, as terapias envolvendo os membros superiores devem ser específicas
ao comprometimento motor.
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