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Introdução e objetivos: O Teste de Alcance Funcional é amplamente
utilizado para avaliar a estabilidade postural e o controle de tronco em
ortostase. No entanto, poucos estudos têm investigado o uso desta
ferramenta durante a posição sentada na cadeira de rodas. Com base nisso,
o objetivo do presente estudo foi verificar a aplicabilidade do teste de
alcance funcional adaptado em indivíduos cadeirantes com alterações
neurológicas.

Métodos: O presente estudo foi realizado com 10 indivíduos divididos em
dois grupos: grupo de cadeirantes e grupo controle. Os critérios de inclusão
para o grupo de cadeirantes foram: 1) diagnóstico de alterações
neurológicas; 2) função dos membros superiores; e 3) usuário de cadeira de
rodas. Os participantes selecionados foram submetidos ao Teste de Alcance
Funcional na posição sentada e instruídos a inclinar o tronco anterior e
lateralmente. O deslocamento do ponto inicial e final foi medido com o uso
de uma fita métrica. As comparações entre os grupos foram analisadas
através do teste ANOVA de duas vias. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê
de Ética da instituição (52077315.8.0000.5348).

Resultado: Participaram deste estudo 10 indivíduos divididos em dois
grupos: grupo de cadeirantes (31,2 ±13,04 anos; n = 5) e grupo controle
(25,2 ± 2,9 anos; n = 5). Os indivíduos do grupo de cadeirantes mostraram
uma redução significativa para o teste de alcance funcional durante a
inclinação anterior (23,68 ± 6,54) (p < 0,001), lateral direita (13,04 ± 2,17)
(p < 0,001) e lateral esquerda (17,16 ± 1,87) (p < 0,001) quando
comparados com o grupo controle.

Discussão e conclusão: O Teste de Alcance Funcional demonstrou ser uma
medida clínica sensível e prática para a avaliação da estabilidade anterior e
lateral de tronco em indivíduos cadeirantes. No entanto, apesar dos
resultados satisfatórios, faz-se necessário o aprimoramento dos
instrumentos e protocolos do teste a fim de estabelecer medidas precisas e
heterogêneas de controle postural. Além disso, sugere-se investigar a



correlação entre o Teste de Alcance Funcional com outras variáveis
relevantes.
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