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Introducao: A falta de evidência na literatura de intervenções terapêuticas que melhorem o nível de atividade do membro superior (MS),
ou ainda escolha inapropriada das tarefas utilizadas na terapia, pode justificar a ausência de consenso sobre os instrumentos utilizados
para avaliação da atividade do MS pós Acidente Vascular Encefálico (AVE).

Objetivos: Explorar por meio da observação direta em domicílio quais são as tarefas unilaterais e bilaterais mais comumente realizadas
com o MS parético e não parético, por indivíduos com hemiparesia, e identificar dentre estas tarefas aquelas que estão contempladas nos
instrumentos de avaliação de atividade dos membros superiores pós-AVE.

Método: Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualiquantitativa. Por meio de observação direta durante quatro horas no domicílio de
40 indivíduos (57,2±13,0 anos), sendo 18 mulheres e 22 homens, com hemiparesia crônica pós-AVE (47,4±35,7) e comprometimento
motor de leve a severo do MS (4-65 pontos), foram registradas as atividades básicas (ABVDs) e instrumentais de vida diária (AIVDs).
Foram listadas as tarefas executadas por um maior número de participantes distinguidas de acordo com o uso do MS parético e não
parético, sendo caracterizadas como atividade unilateral e bilateral. Além disso, foi identificada a dominância e visto quando a tarefa foi
realizada com o MS parético se este era dominante. Posteriormente, foi verificada presença das tarefas realizadas por maior número de
indivíduos nos dez instrumentos de atividade do MS identificados na literatura, sendo seis instrumentos de capacidade e quatro de
desempenho. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (nº1.671.445/2016).

Resultados: Das tarefas observadas 70,5% foram relacionadas às AIVDs. Das 65 tarefas realizadas por maior número de indivíduos, o
instrumento de capacidade que contemplou maior número destas foi o Chedoke Arm and Hand Activity Inventory (CAHAI) (11/65 -
17%) e de desempenho foi o Motor Activity Log (MAL) (21/65- 32%). Todas as oito tarefas do Test d'Evaluation des Membres
Supérieurs de Personnes Agées (TEMPA) e 21 das 30 tarefas do MAL foram diretamente observadas em domicílio, sendo estes
respectivamente instrumentos de avaliação de capacidade e desempenho com maior proporção de tarefas em relação ao número total de
tarefas do instrumento.

Conclusão: Os instrumentos de desempenho abrangem maior proporção das tarefas observadas diretamente em domicílio, enquanto que
os instrumentos de capacidade avaliam tarefas distintas destas que foram também identificadas como realizadas pelos participantes.
Assim, recomenda-se a combinação de instrumentos de capacidade e desempenho para avaliação do MS nessa população."
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