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Introducao: Conhecer a percepção de indivíduos pós-AVE sobre as tarefas realizadas diariamente que eles consideram importantes e
que gostariam de voltar a realizar, pode fornecer subsídios para que estratégias de tratamento sejam construídas levando em conta as
necessidades e expectativas dos pacientes facilitando a escolha de instrumentos de avaliação relevantes.

Objetivos: Identificar e relacionar as tarefas relatadas e realizadas cotidianamente com os membros superiores por indivíduos com
hemiparesia após Acidente Vascular Encefálico (AVE) e compará-las com as tarefas presentes nos instrumentos de avaliação de
desempenho percebido (IADP) do MS após AVE.

Método: Estudo de abordagem mista, transversal descritivo e qualitativo exploratório. Participaram do estudo 26 indivíduos (59,5±11,9
anos) com hemiparesia crônica (47,9±34,4 meses pós-AVE). As variáveis analisadas foram as sociodemográficas, dados clínicos e
atividades realizadas por autorrelato e observação direta. A coleta de dados foi iniciada após aprovação pelo Comitê de Ética, parecer nº
1.671.445/2016. Os dados foram coletados por meio do registro em protocolo das tarefas realizadas com os membros superiores em
domicílio através de observação direta e por entrevista telefônica com os pacientes. As tarefas relatadas por pelo menos cinco indivíduos
foram organizadas em atividades básicas (ABVDs) e instrumentais de vida diária (AIVDs). Foram comparadas as tarefas observadas em
domicílio com as relatadas pelos participantes. Posteriormente, foi verificada presença destas tarefas nos quatro instrumentos de
desempenho percebido do MS identificados na literatura.

Resultados: De 102 tarefas relatadas (23 ABVDs /79 AIVDs), 26 foram mais frequentes (9 ABVDs/17 AIVDs). As ABVDs
consideradas mais importantes foram almoçar e tomar banho, e as AIVDs, lavar louça e usar ônibus. O MS parético foi mais utilizado ao
tomar banho (ABVDs), lavar louça e carregar/segurar objetos (AIVDs). As tarefas almejadas foram pentear o cabelo (ABVDs), trabalho
doméstico, escrever e tarefas profissionais (AIVDs). Vinte das 26 tarefas relatadas em maior frequência foram observadas no domicílio
(77%). Os IADP com maior número das tarefas relatadas foram o Manual Ability Measure 16 e 36 e o Motor Activity Log.

Conclusão: Os instrumentos que contemplam o maior número de tarefas relatadas são Motor Activity Log, Manual Ability Measure 16 e
36. Mais de dois terços das tarefas relatadas foram constatadas na observação domiciliar, demonstrando importante concordância entre
relato e a observação direta."
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