
Introdução 

Resultados

Este estudo demonstra que pacientes que não apresentam ou

possuem um menor grau de espasticidade no membro superior acometido

pelo AVC, apresentam uma maior capacidade de movimentação da mão.

Assim, pode se concluir ao final deste estudo, que quanto maior a

espasticidade no membro superior acometido pelo AVC, menor a

capacidade de movimentação voluntária da mão nestes pacientes.

Conclusão

Estudo quantitativo transversal de delineamento ex post facto

correlacional. Foram avaliados pacientes que realizavam acompanhamento

no Ambulatório de Neurovascular no Hospital de Clínicas de Porto Alegre

(HCPA). Critérios de inclusão: ter sofrido apenas um AVC; transcorridos no

máximo 6 meses do acometimento; apresentar o cognitivo e a sensibilidade

preservados; ser maior de 18 anos. Critérios de exclusão: ter outras

patologias neurológicas associadas; apresentar subluxação/luxação de

ombro no hemicorpo acometido pelo AVC.

Inicialmente foi preenchida uma de ficha de avaliação com dados da

amostra e depois realizada avaliação da espasticidade do membro superior

pela Escala de Ashworth Modificada (MMAS) e da capacidade de

movimentação da mão pela Escala de Movimentação da Mão (EMM). Para a

correlação das variáveis foi usado o Coeficiente de correlação tau de

Kendall, adotando-se um nível de significância de 5% (p≤ 0,05). CAAE

87444318.0.3001.5327, ano 2018.
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Participaram do estudo 47 sujeitos de ambos os sexos (Tabela 1). A

maioria dos pacientes apresentou pontuação 6 na EMM (Moda da EMM= 6),

e 35 dos pacientes avaliados no estudo (74,47%), apresentaram-se

eutônicos no membro superior.

Quando realizada a correlação do grau de espasticidade do membro

superior com a capacidade de movimentação ativa da mão, observou-se que

a capacidade de movimentação da mão apresentou correlação negativa

significativa com a espasticidade para todos os grupos musculares avaliados

(Tabela 2).
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O objetivo deste estudo foi verificar a relação da espasticidade no

membro superior com a capacidade de movimentação da mão em pacientes

pós AVC.

Tabela 2. Correlação entre a Escala de Movimento da Mão e a 

espasticidade nas musculaturas do membro superior.

Objetivo 

A hemiparesia e a espasticidade são consequências comuns em

pacientes pós Acidente Vascular Cerebral (AVC), ocasionando dificuldades na

movimentação no hemicorpo acometido 1.

*Coeficiente de correlação (r) = 0.1: correlação baixa; 0.3: correlação média; 0.5: correlação 

alta. 

*DP= desvio padrão

n (%) 

Sexo (masculino/feminino)
27 (57.45%)

20 (42.55%)

Idade em anos (média ± DP) 64,51 ±13,08

AVC (isquêmico/hemorrágico)
43 (91.49%)

4 (8.51%)

Tempo de AVC em meses (média ± DP) 2,73 ± 1,82

Trombólise 9 (20.93%)

Hemicorpo acometido (esquerdo/direito)
21(44.68%) 

26 (55.32%)

Dominância (esquerda/direita)
3 (6.38%) 

44 (93.62%)

Acometidos no lado dominante 24 (51.06%)

EMM

r p

Peitoral - .383 .007

Flexores de cotovelo - .339 .016

Pronadores antebraço - .460 .001

Flexores de punho - .588 <.001

Flexores de dedos - .692 <.001

Flexores de polegar - .261 .069


