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RESUMO

Objetivos: investigar a relação entre os componentes da sensibilidade para estereognosia, função manual e a 
independência nas atividades da vida diária (AVD) em sujeitos com sequelas de acidente vascular cerebral (AVC). 
Método: pesquisa transversal e de correlação desenvolvida em dois centros de reabilitação do Estado de São Paulo. 
Casuística: foram selecionados 20 sujeitos com sequelas de AVC em fase crônica. Instrumentos de coleta de dados: 
Índice de Barthel para avaliar a independência em AVD, o Jebsen Taylor Hand Function Test para mensurar a função 
manual e o teste de estereognosia para a avaliação da sensibilidade. A análise dos dados foi feita pelo Coeficiente de 
Correlação de Spearman, não paramétrico. Resultados: foram encontradas correlações que demonstraram a diferença 
de função manual quanto ao membro superior comprometido e não comprometido  (p=0.04). A sensibilidade para 
estereognosia apresentou correlação com a função manual (p=0.0003) e com a independência em AVD (p=0.02). 
Conclusão: diante destes achados são recomendadas pesquisas que analisem os efeitos das intervenções utilizando 
os protocolos de reeducação sensorial na função manual e independência em pacientes pós-AVC.
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ARTIGO ORIGINAL

INTRODUÇÃO 
Os déficits sensoriais em pacientes com  AVC são 

uma preocupação particular de pesquisas recentes em 
neurofisiologia as quais demonstram a importância do 
“input” sensorial para manter as representações corticais 
normais em ambos os córtex: sensorial e motor.1 É 
reconhecido que os déficits sensoriais hemisféricos 
pós AVC podem resultar de lesões em um número de 
estruturas corticais e subcorticais, mais notavelmente 

na área somatosensorial primária situada no giro pós-
central.1,2

A habilidade para desempenhar ações motoras e 
função independente é fortemente correlacionada com 
a habilidade de perceber acuradamente e discriminar 
sensações de dor, temperatura, pressão e vibração, assim 
como a capacidade em localizar partes do corpo no 
espaço (propriocepção).1,2 O sistema sensorial também 
é importante para prevenir lesões, por exemplo, para 
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identificar quando um objeto apresenta temperatura 
elevada.3 

As incapacidades apresentadas por pacientes 
pós AVC podem estar relacionadas às áreas motoras, 
cognitivas ou sensoriais, as quais repercutem em 
dependência ao realizar as AVD,4,5 portanto, quando há 
presença de um déficit sensorial, esse pode influenciar na 
capacidade motora e consequentemente no desempenho 
ocupacional do indivíduo.6,7,8 

Entretanto, as associações de diferentes 
modalidades de sensibilidade com a função manual 
e de independência precisam ser conhecidas a fim 
de direcionar os protocolos de reeducação sensorial. 
Tem-se por hipótese que a função motora (manual), 
sensitiva esteja diretamente associada com as questões 
de independência em AVD.  

Por outro lado, o retreinamento ou reeducação 
sensorial após AVC é um aspecto frequentemente 
negligenciado em protocolos de reabilitação, a despeito 
de que mais de 60% dos pacientes apresentam 

déficits sensoriais.1 Os métodos de treinamento 
da função sensorial incluem os protocolos ativos (série 
de exercícios destinados especificamente para treinar 
a função sensorial, como por exemplo, praticar a 
localização e detecção da posição de partes do corpo no 
espaço) e passivos (o termo passivo é utilizado quando 
não há exploração do estímulo sensorial).9 

Em pesquisa recente examinou-se a quantidade 
e qualidade das evidências disponíveis para ambos os 
tipos de retreinamento pós AVC e foi concluído a partir 
de meta-análise que apenas três estudos que avaliaram a 
função manual demonstraram efeito moderado a favor do 
retreinamento sensorial passivo (estimulação elétrica). 
A pesquisa destacou a necessidade de estudos mais 
acurados para determinar a efetividade do retreinamento 
sensorial pós AVC.1 

A evidência mais atual concorda com dados 
anteriores de que existem diversas técnicas as quais 
são apresentadas como promissoras para tratar dos 
déficits sensoriais no membro superior pós AVC, mas 
as pesquisas têm sido inadequadas e de baixa qualidade 
para se fazer recomendações suficientes que suportem ou 
refutem o uso de intervenções específicas.1

A importância da investigação dos déficits 
sensoriais e suas implicaçoes na reabilitação de pessoas 
com AVC é essencial para metas de reabilitação que 
possam estabelecer critérios objetivos para a evolução 
desse componente e analisar o seu impacto enquanto 
preditor de funcionalidade. 

Em pesquisa britânica objetivou-se avaliar a 

percepção da relevância clínica, a prática e o conhecimento 
sobre testes somatosensoriais em 3 grupos de profissionais 
envolvidos na administração e reabilitação pós AVC.10 
Um questionário estruturado foi enviado a médicos e 
terapeutas. Participaram 180 terapeutas ocupacionais, 
180 fisioterapeutas e 360 médicos da Associação 
Britânica de Neurologia e da Sociedade Britânica de 
Geriatria. Os locais da pesquisa foram os hospitais e 
centros de reabilitação do Reino Unido. Como resultados, 
64 terapeutas ocupacionais (77%), 82 fisioterapeutas 
(84%) e 66 médicos (87%) indicaram que em sua rotina 
utilizavam as avaliações somatosensoriais como parte da 
avaliação clínica. As duas avaliações mais comumente 
utilizadas foram as de propriocepção e toque leve. Cerca 
de 78  terapeutas ocupacionais (93%), 88 fisioterapeutas 
(90%) e 67 médicos (91%) consideraram a avaliação 
somatosensorial como clinicamente significante em 
determinar o prognóstico pós AVC.10 

A negligência de avaliações formais de 
sensibilidade após lesões de Sistema Nervoso Central 
é surpreendente uma vez que a maioria das abordagens 
terapêuticas inclui: Bobath, Brunnstrom, Rood, Ayres, 
dentre outras que enfatizam o uso de “input” aferente no 
tratamento do adulto com hemiplegia.10

Esses resultados reforçam a importância do uso 
de testes que possam contribuir para a avaliação de 
sensibilidade e, logo, para a produção de evidências 
que contribuam para a prática baseada em evidência na 
reabilitação de pessoas com sequelas de AVC. 

OBJETIVOS
O propósito deste artigo foi investigar a associação 

entre os componentes da sensibilidade para estereognosia, 
função manual e a independência nas AVD em sujeitos 
com sequelas de AVC.

MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa transversal e de 

associação, na medida em que buscou encontrar 
correlações em um momento específico da condição de 
saúde de um grupo específico. 

Local e critérios de inclusão da amostra
A pesquisa foi realizada em dois centros de 

reabilitação do interior do Estado de São Paulo. A 
casuística foi composta por vinte sujeitos (n=20), tendo-
se por critérios de inclusão: a) apresentar sequelas de 
AVC em fase crônica, b) idade variando entre 18 e 60 
anos, c) em processo de reabilitação, d) tempo de lesão 
com mais de seis meses. Os critérios de exclusão foram: 
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a) indivíduos com plegia em membro superior e b) 
indivíduos que não conseguissem dar respostas verbais 
na ocasião da aplicação dos testes.

Instrumentos e procedimentos de coleta dos dados
Foram instrumentos da coleta de dados um 

Roteiro de Anamnese para caracterização dos sujeitos e 
três testes padronizados, descritos a seguir: 
1) Índice de Barthel (IB): avalia quantitativamente o 
grau de independência nas AVD. O resultado é obtido 
por meio de um questionário que determina o grau de 
independência sem qualquer ajuda física ou verbal, 
contendo 10 categorias: Higiene Pessoal, Banho, 
Alimentação, Toalete, Subir Escadas, Vestuário, 
Controle Esfincteriano (Bexiga), Controle Esfincteriano 
(Intestino), Deambulação, Cadeira de Rodas e 
Transferência Cadeira/Cama. A pontuação varia de 
0 a 100, em que zero classifica um indivíduo com 
Dependência Total e 100, Totalmente Independente.11,12 

Esse instrumento tem sido recomendado como adequado 
para a população com sequelas de AVC.13,14

2) Jebsen Taylor Hand Function Test (JTHFT): tem 
a finalidade de verificar se o sujeito é capaz de realizar 
tarefas simuladas representativas de AVD. O teste é 
composto por sete subtestes compreendidos em: 1. 
Escrever, 2. Virar cartões, 3. Pegar objetos comuns, 4. 
Alimentação simulada, 5. Empilhar peças de dama, 6. 
Pegar objetos grandes e leves, 7. Pegar objetos grandes 
e pesados.15,16 

As tarefas foram realizadas pelos sujeitos 
primeiramente com a mão não dominante e 
posteriormente com a dominante, sendo filmadas para 
posterior registro do tempo de realização. Quando os 
sujeitos não conseguiam realizar a tarefa designada, era 
dada uma censura de 180s para a tarefa. Foi fornecido um 
limite para a cronometragem de cada tarefa, normatizado 
na padronização do teste. Os sujeitos foram informados 
sobre cada teste antes do início do mesmo e orientados a 
iniciar as tarefas após o comando dado pelo pesquisador. 

Para este teste, o indicador de função se dá pelo 
menor tempo para a realização de cada tarefa, avaliando-
se assim a função indivíduo por critérios objetivos do 
desempenho de tempo e com o uso das mãos. 

3) Estereognosia: avalia a capacidade do sujeito para 
identificar objetos comuns, sem o auxílio da visão. 
Os objetos apresentados foram: 1. Chave, 2. Caneta, 
3.Tesoura, 4.Rolha, 5.Borracha, 6.Carretel, 7.Moeda, 
8.Lápis, 9.Caixa de fósforos e 10.Escova de dentes.17,18,19 

O teste foi selecionado para a pesquisa porque a 
estereognosia é uma habilidade perceptiva necessária para 
um indivíduo identificar objetos comuns pela percepção 
tátil, sem o auxilio da visão. Essa habilidade resulta 
da integração dos sentidos de tato, pressão, posição, 
movimento, textura, peso e temperatura, abrangendo 
dessa forma várias modalidades sensoriais. Por isso, a 
habilidade de estereognosia é essencial para a realização 
das AVD.18 Além disso, considera-se que ausência da 
estereognosia determina prejuízo da função manual.7

O paciente foi posicionado sentado em uma cadeira 
à frente do pesquisador, estando o mesmo com as mãos 
colocadas sobre as suas próprias pernas ou mesa, com a 
palma voltada para cima, quando possível. Cada objeto 
foi apresentado ao sujeito, que o nomeou, primeiramente, 
com o uso da visão. Posteriormente, a visão do mesmo foi 
ocluída e os objetos foram apresentados aleatoriamente. 

O tempo para o reconhecimento de cada objeto foi 
cronometrado para obtenção de dados comparativos com 
o normativo da população sem alterações. Os sujeitos que 
não conseguiram realizar a tarefa receberam uma censura 
de 30s. Um limite foi estabelecido para a cronometragem 
de cada tarefa. Essa foi realizada primeiramente com a mão 
não dominante e posteriormente com a mão dominante.

Procedimentos Éticos
Os sujeitos receberam as informações relacionadas 

à pesquisa, sendo confirmada a participação por meio 
da assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). O projeto de pesquisa foi aprovado 
por um Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, 
sob o parecer de número de Certificado de apresentação 
para Apreciação Ética (CAAE) 06542412.8.0000.5504.

Procedimentos para análise dos dados
Quanto ao IB, considerou-se as pontuações para 

cada item, assim como a pontuação total. Para o teste 
de estereognosia se considerou o tempo de resposta pelo 
número de acertos. Para o JTHF, considerou-se o tempo 
de realização para cada item do teste e para o total das 
sete subtarefas. 

Foram feitas análises a partir de uma abordagem 
quantitativa. A partir de cálculos não paramétricos, como 
medidas de tendência central e dispersão, procurou-
se caracterizar a amostra com a finalidade de verificar 
a normalidade da amostra e os dados dos testes. Foi 
aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov. 

A hipótese de normalidade dos dados foi rejeitada 
com nível de significância de 5%. Sendo assim, utilizou-
se o Coeficiente de Correlação de Spearman (ρ) (não-
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paramétrico) no estudo. Considerou-se um nível de 
significância de 5%, com p-valor <0.05. As análises 
foram realizadas com auxílio dos softwares R, Minitab 
e Microsoft Excel.

RESULTADOS 
A Tabela 1 apresenta os dados de caracterização 

da amostra onde se observa a média de idade de 56,4 
anos (desvio padrão de 15,3 anos) e com maior número 
de hemiparéticos à esquerda: 
Tabela 1 - Caracterização da amostra (n=20)

Idade (anos) Média Desvio Padrão
56,4 15,3

Gênero Feminino Masculino
13 07

Hemiparesia Direita Esquerda
06 14

A Tabela 2 apresenta todas as correlações 
encontradas. Ascorrelações foram no mínimo 
moderadas, ou seja, apresentam valor maior do que 0.3 
(analogamente, -0.3). Não foram encontradas correlações 
para as variáveis “idade” e “tempo de lesão” cujo p-valor 
foi maior do 0,05.

Tabela 2 - Correlações encontradas na amostra (n=20)

Variáveis Correlacionadas p-valor Rho (ρ)

Tempo de lesão e função manual 0.0131 0.5442 

Função manual entre a mão 
comprometida e não comprometida

0.0429 -0.4567 

Função da mão não comprometida no 
teste Jebsen e número acertos no teste 
de estereognosia 

0.0036 -0.6188

Função da mão não comprometida  no 
Jebsen e tempo para reconhecimento no 
teste de estereognosia 

0.0003 0.7239 

Função da mão comprometida no 
Jebsen e número de acertos no teste de 
estereognosia 

0.0004 -0.7068 

Função da mão comprometida no 
Jebsen e tempo para reconhecimento 
no teste de estereognosia 

0.0159 0.7991 

Maior nível de independência em AVD 
com o maior número de acertos para o 
teste de estereognosia com a mão não 
comprometida

0.0290 0.4879 

Maior nível de independência em AVD 
com menor tempo para reconhecimento 
no teste de estereognosia com a mão 
não comprometida

0.0340 -0.4755 

DISCUSSÃO
Os dados obtidos por esta pesquisa chamam a 

atenção para uma amostra relativamente jovem, com 

média de idade de 56 anos, o que sugere que as doenças 
cerebrovasculares vêm acometendo indivíduos com 
idades mais precoces. Em parte, o AVC em pessoas mais 
jovens tem sido mais associado a alterações genéticas, 
além do fato de que pessoas da raça negra e com 
histórico familiar de doenças cardiovasculares também 
têm apresentado mais chances para esse tipo de doença.20 

Porém, o maior número de indivíduos do sexo feminino 
surpeendeu, já que é reconhecida  a prevalência do AVC 
em pessoas do sexo masculino, relacionada às questões 
culturais e históricas de que os homens cuidam menos da 
saúde quando comparados às mulheres.21

É notável a porcentagem de casos de AVC em 
jovens. Esses casos tendem a ser mais graves e precoces 
entre as mulheres.22A prevenção, bem como a reabilitação 
após o AVC são importantes, com a criação de programas 
que contemplem as condições de gênero, com fins de 
controle dos riscos e também das seqüelas resultantes do 
AVC.22 Em pesquisa identificou-se que o conhecimento 
de doença pré-existente associada ao AVC entre as 
mulheres foi de quase 73% e, entre os homens, menos de 
42% em relação à doença mais reportada, a hipertensão 
arterial. Dentre os que tinham doença anterior ao AVC, 
50% das mulheres realizavam tratamento em oposição a 
20% dos homens.22

A função manual teve correlação quando 
comparados os membros superiores (desempenho no 
lado comprometido e não comprometido) de modo que 
o lado comprometido foi significativamente pior na 
função manual dos sujeitos (p<0.05). Esse dado já era 
esperado pelo impacto que o AVC traz na função motora 
dos indivíduos. Claramente esses dados ilustram que o 
membro superior comprometido necessita de reabilitação, 
quando se compara o desempenho com o membro 
saudável. No entanto, pesquisa tem indicado que embora 
muitas tarefas requeiram a participação coordenada 
de ambas as mãos, as estratégias de reabilitação para 
a maior parte dos indivíduos acometidos por um AVC 
têm-se centrado no membro comprometido.23Nessa 
direção é importante destacar que existem um conjunto 
de recursos de tarefas que devem ser utilizadas para a 
elaboração de protocolos de treinamento que envolvam 
as funções bimanuais na reabilitação pós AVC.23

Correlação muito significativa foi encontrada 
quanto ao menor tempo de desempenho no teste de função 
manual Jebsen nos sujeitos com a mão comprometida, 
com o maior número de acertos com essa mão para o 
teste de estereognosia  (p=0.0003). Esse resultado indica 
a forte associação entre a função manual e a sensibilidade. 
Evidência recente reconhece que os déficits sensoriais 



Revista Paraense de Medicina V.29(1) janeiro-março 2015 27

significativamente limitam o uso functional e segurança 
do membro superior em pacientes pós AVC.24 

Tal relação também é compreensível na medida em 
que se entende que é a partir do sistema somatossensorial 
que se identifica a quantidade de força que um 
determinado músculo irá necessitar para a realização de 
uma atividade.3 

Esses resultados apontam para a importância 
de protocolos para estimulação da sensibilidade, 
considerando-se a estereognosia como importante 
preditor de função da mão em pacientes pós AVC. As 
alterações de sensibilidade poderão inteferir na função 
manual quanto ao seu uso espontâneo e na inabilidade 
em manter a preensão e efetivamente manipular objetos 
e no prejuízo em readquirir movimentos habilidosos 
essenciais para realizar as AVD.1,2

A sensibilidade para o teste de estereognosia 
também apresentou correlação com maior nível de 
independência. Os sujeitos com maior independência em 
AVD apresentaram maior número de acertos (p=0.02) 
e menor tempo de reconhecimento dos objetos para o 
teste de estereognosia com a mão não comprometida 
(p=0.03). De fato, os déficits sensoriais podem afetar as 
habilidades manuais, a destreza, a segurança ao realizar 
as AVD, como por exemplo, ao cortar os alimentos ou 
cozinhá-los, pois é por meio da sensibilidade que os 
indivíduos recebem as informações necessárias para 
planejar o modo de realização dessas atividades.5,25

Indivíduos com disfunção tátil e proprioceptiva 
podem não sentir o contato com objetos, a posição e o 
movimento das articulações, o que resulta em dificuldades 
no desempenho das AVD mais simples.26

Em pesquisa realizada no Reino Unido, cujo 
objetivo foi o de investigar a frequência de déficits 
somatosensoriais em setenta pacientes pós AVC  
(em diferentes modalidades e áreas do corpo e sua 
recuperação) foi identificado que a propriocepção e a 
estereognosia foram mais frequentemente prejudicadas 
do que a sensibilidade tátil.27 As diferentes modalidades 
somatosensoriais mostraram apenas pequena 
concordância entre déficits nas mesmas áreas corporais, 
sugerindo que as modalidades são independentes umas 
das outras e devem ser avaliadas. Alta concordância foi 
encontrada entre as diferentes áreas do corpo para cada 
modalidade somatosensorial. O prejuízo somatosensorial 

esteve associado com a severidade do AVC, entretando, 
baixa variancia indicou que outros fatores estavam 
envolvidos.27

Destaca-se que a partir desses resultados 
observou-se que, no grupo pesquisado, a acurácia da 
sensibilidade esteve relacionada não somente ao número 
de objetos identificados no teste, mas também ao tempo 
de identificação destes. Assim, acertar os objetos não 
necessariamente indica a inexistência de alterações na 
sensibilidade, pois o tempo para reconhecimento do 
objeto pode ser uma importante medida para se detectar 
problemas na sensibilidade. Entende-se que na presença 
de alteração motora “output”, pode existir também a 
aferência “input” alterada, mesmo quando os pacientes 
não exibem sinais de alteração sensorial correntemente 
avaliada nos testes padronizados.9Analogamente o 
retreinamento ou reeducação sensorial ativo que exija 
do sujeito o reconhecimento das aferências sensoriais 
fornece “input” ao córtex para indução de mudanças na 
função sensoriomotora.9 

CONCLUSÃO e RECOMENDAÇÕES
A pesquisa teve por objetivos identificar possíveis 

correlações entre a independência, a função manual e 
a sensibilidade em sujeitos com AVC em fase crônica. 
Acredita-se que a investigação satisfez os objetivos 
a que se propôs, pois foram identificadas correlações 
importantes para respaldar intervenções baseadas em 
evidências

A investigação apresenta limitações, uma vez que 
sua amostra foi composta por pessoas com AVC em fase 
crônica e grande parte das pesquisas produzidas sobre a 
deficiência sensorial tenta mostrar os resultados em AVC 
na fase aguda. 

Neste aspecto, cabem recomendações de 
pesquisas que possam estar associadas com outras 
modalidades sensoriais, tais como a sensibilidade 
profunda (proprioceptiva)- não testada nesta pesquisa, 
com o propósito de ampliar a possibilidade de avaliação 
e intervenção baseadas em evidências de pesquisa. 
Outras possibilidades para futuras pesquisas podem 
ser a análise dos efeitos das intervenções utilizando os 
protocolos de reeducação sensorial existentes a fim de 
identificar os seus resultados e os seus efeitos na função 
manual e independência.
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SUMMARY

CORRELATION AMONG SENSATION, HAND FUNCTION AND INDEPENDENCE AFTER STROKE

Daniel Marinho Cezar da CRUZ, Natália Sanches SILVA, Lucimara Patricia PATTI, Gisele PAIVA e Alessandra 
Rossi PAOLILLO

Objectives: to investigate the relationship between the components of sensation to stereognosis, hand function and 
independence in activities of daily living (ADL) in individuals after stroke. Method: Cross-sectional and correlational 
research developed in two rehabilitation center of São Paulo state. Sample: 20 subjects with chronic stroke. Data 
collection instruments: Barthel Index; to assess independence in ADLs, the Jebsen Taylor Hand Function Test; to 
measure the hand function and the stereognosis test; for the evaluation of sensation. Data analysis was performed 
using Spearman’s correlation coefficient, nonparametric. Results: Correlations were found that showed the hand 
function was different in the upper limb (p = 0:04). Sensation to stereognosis was correlated with the hand function 
(p = 0.0003) and with independence in ADL (p = 0.02). Conclusion: based on these findings we recommend the 
development of research to examine the effects of interventions using the sensory rehabilitation protocols in hand 
function and independence in post-stroke patients.

KEY-WORDS: occupational therapy; stroke; evaluation; activities of daily living; sensation.
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