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Introducao: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é o surgimento agudo de uma disfunção neurológica devido a uma anormalidade na
circulação cerebral. Dentre os distúrbios causados, a função do membro superior é comumente afetada nesses indivíduos.

Objetivos: Classificar a função do membro superior parético através de um core set da CIF e correlacionar com os achados na Motor
Activity Log (MAL).

Método: Foram incluídos vinte voluntários com idade entre 20 e 81 anos, hemiparéticos, com sequelas de AVE na fase subaguda e
crônica, de ambos os gêneros. Primeiramente, o Mini Exame do Estado Mental e os dados da ficha de anamnese foram coletados. Em
seguida, a escala MAL adaptada (12 tarefas) foi aplicada. Após, o core set da CIF retirado do componente “Atividades e Participação”
foi aplicado. Para a coleta dos dados foram utilizados os seguintes materiais: escova de dente, camisa com botões, sapatos, meias e
colher. A execução das tarefas foi gravada, para posterior atribuição do qualificador às categorias do core set. Os qualificadores da CIF e
pontuação da MAL foram apresentados em frequências e foram correlacionados através do teste de Pearson. As análises foram
realizadas no SPSS 22.

Resultados: No core set da CIF, mais de 40% dos indivíduos apresentaram moderada dificuldade nas atividades: puxar, levantar objeto,
transportar nas mãos, comer e cuidar do cabelo. Além disso, foi observada forte correlação inversa entre as escalas qualitativa e
quantitativa da MAL e os qualificadores da CIF (r= -,073).

Conclusão: A quantidade de uso do membro superior afetado e a qualidade de movimento do mesmo é influenciado pelo grau de
dificuldade encontrado na realização do mesmo."
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