
Relação entre avaliações clínicas e instrumentadas do membro
superior após AVC.
Autores: Kátia Daniele Rech, Ana Paula Salazar, Ritchele Redivo Marchese, Maria Laura Schiefelbein, Giulia Schifino, Aline de Souza
Pagnussat

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral, Reabilitação, Fisioterapia, Atividade motora

Introducao: Avanços na reabilitação neurológica compreendem novos instrumentos laboratoriais, incluindo a análise cinemática, que
proporcionam medidas mais objetivas e detalhadas em comparação às escalas clínicas, aumentando a eficácia da reabilitação. Com isso,
é essencial que haja uma avaliação adequada do comprometimento motor de membro superior (MS) após acidente vascular cerebral
(AVC).

Objetivos: Verificar a relação entre as avaliações clínicas do comprometimento motor (Fugl Meyer Assessment-FMA) e da
espasticidade (Escala de Ashworth Modificada- MAS) do MS com a análise cinemática da tarefa de alcance, em indivíduos com
hemiparesia crônica após AVC.

Método: Trinta e quatro indivíduos com hemiparesia crônica foram incluídos neste estudo observacional transversal (CEP 1.285.297).
Os sujeitos foram avaliados quanto ao nível do comprometimento motor do MS, por meio da escala FMA-MS. Os graus de espasticidade
dos músculos flexores de cotovelo foram avaliados pela MAS. A análise cinemática da tarefa do alcance do MS foi realizada usando um
sistema de câmeras infravermelho (3D) (BTS SMART DX 400). Os sujeitos foram instruídos a mover o MS e tocar com o dedo
indicador num alvo colocado à sua frente, a uma distância de 80% do comprimento do MS. Todas as medidas foram feitas com os
indivíduos sentados confortavelmente em uma cadeira em frente a uma mesa. Os MS foram posicionados sobre a mesa, com os
cotovelos fletidos. Os sujeitos realizaram três repetições do movimento. A análise estatística foi realizada por meio do coeficiente de
correlação de Spearman.

Resultados: O escore da FMA-MS apresentou forte correlação com as variáveis cinemáticas de amplitude de movimento (ADM) de
cotovelo (r=0,776 p<0,001), suavidade (-0,728 <0,001) e deslocamento anterior de tronco (r=0,858 p<0,001). Houve também
correlações da FMA com o tempo total do movimento (r=-.567 p<0.001), velocidade de ida (r=0,460 p=0,006) e velocidade de retorno
(r=-0,594 p<0,001). Considerando a espasticidade, houve correlações entre as variáveis cinemáticas e a MAS para: ADM de cotovelo
(r=-0,439 p<0,05), suavidade (r=0,596. p=0,001) e deslocamento de tronco (r=0,638 p<0,001). Observou-se ainda, fraca correlação da
MAS com o tempo total do movimento durante a tarefa de alcance (r=-0,394 p<0,05).

Conclusão: A análise cinemática do MS correlacionou-se de forma mais significativa com o nível do comprometimento motor do que
com os graus da espasticidade. Esses achados são extremamente relevantes na reabilitação após AVC, uma vez que reforçam o uso da
FMA na prática clínica."
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