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Introducao: O membro superior é amplamente utilizado em atividades de vida diária, principalmente em ações bimanuais. Há indícios
de que após o Acidente Vascular Cerebral (AVC) os indivíduos com comprometimento da extremidade superior dominante apresentem
melhor recuperação, porém, esse aspecto ainda é pouco explorado na reabilitação.

Objetivos: Verificar se a dominância manual interfere na recuperação do membro superior de hemiparéticos por AVC e
consequentemente na independência funcional destes indivíduos.

Método: Trata-se de um estudo descritivo transversal de caráter quantitativo, envolvendo 48 indivíduos (28 homens), com idade
59.1±9.8 anos. Foram avaliadas: função da mão (Escala de Movimentos da Mão), força de preensão palmar (dinamometria), destreza
manual bilateral (Teste de Caixa e Blocos) e a independência funcional (Índice de Barthel Modificado). Como critérios de inclusão foram
adotados: indivíduos destros, hemiparéticos por AVC, sem déficits visuais e auditivos, com ausência de afasias e alterações cognitivas, e
que após esclarecimentos e orientações assinaram o termo de consentimento livre. Os dados foram analisados por meio de estatística
descritiva, Teste t de Student para Amostras Independentes para dados paramétricos e Teste U de Mann-Whitney para Amostras
Independentes para dados não paramétricos (comparação entre hemiparéticos no lado dominante com hemiparéticos no lado não
dominante), adotando nível de significância de 95%. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos
da Faculdade IELUSC, Joinville (CAAE 68560017.6.0000.5365).

Resultados: Todos os pacientes eram destros e foram divididos em dois grupos, de acordo com o hemicorpo afetado. 24 eram
hemiparéticos à direita e 24 à esquerda, cada grupo era composto por 14 homens e 10 mulheres. Não foram observadas diferenças
significativas quanto à idade, independência funcional, força de preensão palmar (bilateral), destreza manual e função da mão do lado
não parético. Quanto às demais variáveis avaliadas, tais como, destreza manual e função da mão no lado parético, houve melhor
desempenho dos hemiparéticos à direita, com diferenças significativas (p=0.002 e p=0.045, respectivamente).

Conclusão: Conclui-se que quando o lado dominante é comprometido, a recuperação da funcionalidade manual é favorecida. É provável
que este melhor desempenho esteja relacionado com a preferência natural de utilização da mão dominante. Isto não refletiu na
independência funcional, possivelmente por esta não ser determinada apenas por tarefas de membro superior."
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