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RESUMO 

 
Introdução: O ABILHAND-Brasil e ABILOCO-Brasil são questionários, específicos 
para indivíduos pós acidente vascular encefálico (AVE), que avaliam a habilidade 
manual e de locomoção, respectivamente. Uma vez que a aplicação de ambos os 
questionários fornece uma visão ampla da funcionalidade de tais indivíduos, a 
possibilidade de aplicação por telefone poderia ser utilizada em serviços de saúde e 
na pesquisa científica, visando futuros estudos longitudinais, como também para 
acompanhamento da funcionalidade dos indivíduos pós-AVE. Objetivo: validar a 
aplicação por telefone dos questionários ABILHAND-Brasil e ABILOCO-Brasil em 
indivíduos pós-AVE. Materiais e Método: Todos os indivíduos incluídos foram 
convidados a responder ambos os questionários em duas ocasiões: presencialmente 
e por telefone, sendo que a ordem de aplicação foi previamente aleatorizada. O 
intervalo de tempo entre as duas entrevistas foi de sete dias após a primeira 
aplicação. Três avaliadores previamente treinados realizaram as coletas. 
Resultados: Não houve diferença significativa entre as formas de aplicação dos 
questionários por telefone e presencialmente. Foram encontradas correlações 
significativas e positivas entre ambas as formas de avaliação (presencial e por 
telefone), tanto para o ABILHAND-Brasil (ρ=0,87; p<0,001), quanto para o 
ABILOCO-Brasil (ρ=0,60; p<0,001). Conclusão: Estes achados demonstraram que 
a aplicação por telefone dos questionários ABILHAND-Brasil e ABILOCO-Brasil 
demonstrou ser válida para avaliar a habilidade manual e de locomoção de 
indivíduos pós-AVE. 
 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Validação. Questionários. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, devido à mudança no perfil epidemiológico, as doenças crônico-

degenerativas vêm aumentando sua incidência sobre as doenças 

infecciosas, alcançando uma taxa de 66,3% no Brasil (MENDES; SCHRAMM; 

OLIVEIRA, 2004).  Dentre estas, podemos citar o acidente vascular encefálico 

(AVE), uma condição de origem vascular, que causa distúrbios de sinais focais ou 

globais das funções cerebrais (WHO, 2006). O AVE é considerada a segunda causa 

de morte no mundo, levando a 6,24 milhões de óbitos/ano e a terceira causa de 

incapacidade (WHO, 2018). Esta condição gera considerável impacto 

epidemiológico e social, com grande número de indivíduos convivendo com as 

sequelas neurológicas decorrentes da lesão. Estes indivíduos enfrentam alterações 

na funcionalidade, como fraqueza ou paralisia em um lado do corpo, denominada 

hemiparesia ou hemiplegia, contralateral à lesão encefálica, que podem interferir na 

realização de atividades cotidianas (CARR; SHEPHERD, 2008). 

Neste contexto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) desenvolveu a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), que tem 

uma abordagem biopsicossocial, englobando os componentes de saúde nos níveis 

corporal e social. De forma geral, a CIF é capaz de auxiliar os fisioterapeutas e 

demais profissionais no registro de dados, avaliação, definição de metas-alvo, 

planejamento de intervenções e na documentação de desfechos (OLIVEIRA; 

SILVEIRA; 2011). Segundo este modelo, a funcionalidade é composta pelos 

domínios estrutura e função, atividade e participação, que são influenciados pelo 

contexto ambiental e pessoal do indivíduo. Por outro lado, as incapacidades seriam 

as deficiências estruturais e funcionais, as limitações de atividade e as restrições de 

participação.  Além disso, para os domínios de atividade e participação, a CIF utiliza 

os qualificadores capacidade, que se refere à habilidade de um indivíduo realizar 

uma tarefa em um ambiente padronizado, e desempenho, que está relacionado ao 

que o indivíduo consegue realizar em seu contexto de vida real (OMS/OPAS, 2003). 

No contexto clínico, embora a maiorias dos instrumentos avaliem a capacidade dos 

indivíduos, é fundamental considerar também sua habilidade através de medidas de 

desempenho, uma vez que testes que avaliam a capacidade desses indivíduos 
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descrevem a habilidade em um ambiente artificial, que pode não condizer com suas 

habilidades em seu próprio contexto (OMS/OPAS, 2003).  

Dentre as alterações motoras citadas anteriormente que acometem 

indivíduos pós AVE, podemos citar a perda de força e destreza do membro superior 

parético, reduzindo o desempenho nas atividades manuais, incluindo aquelas que 

são fundamentais para autonomia do indivíduo como higiene, alimentação e 

vestuário (BASÍLIO et al., 2016). Estas deficiências também podem acometer o 

membro inferior parético, afetando a habilidade de locomoção, que é considerada 

por indivíduos pós AVE como a atividade mais importante a ser recuperada após a 

lesão (CATY et al., 2008). Dessa forma, tanto a habilidade manual como a 

habilidade de locomoção são dois importantes fatores a serem considerados durante 

o processo de avaliação de indivíduos pós AVE, principalmente considerando o 

desempenho em um ambiente real. 

As medidas de desempenho são avaliadas através de questionários, que 

indagam o paciente sobre seu desempenho no dia-a-dia. Estes questionários geram 

uma medida de auto percepção do indivíduo com relação ao seu desempenho ao 

realizar as atividades (LEMMENS; VALKENBURG; PETER, 2016). Neste contexto, 

dois questionários foram desenvolvidos especificamente para indivíduos pós AVE, 

com o objetivo de avaliar o desempenho em tarefas cotidianas. O ABILHAND é um 

questionário de 23 itens, que avalia a habilidade manual, enquanto o ABILOCO é um 

questionário de 13 itens que avalia a habilidade de locomoção. Ambos os 

questionários foram produzidos de acordo com o modelo Rasch de mensuração, que 

faz a conversão dos escores brutos em dados lineares, tendo como benefício a 

comparação direta inter ou intra indivíduos, possibilitando resultados cientificamente 

e clinicamente ainda mais relevantes (AVELINO et al., 2017; BASÍLIO et al., 2016). 

Além disso, ambos os instrumentos já foram traduzidos e adaptados para o 

português-Brasil (ABILHANDO-BRASIL e ABILOCO-BRASIL), apresentando, 

ambos, adequadas propriedades de medida (AVELINO et al., 2017; BASÍLIO et al., 

2016). 

O AVE pode causar uma série de comprometimentos motores que 

interferem diretamente na realização de atividades funcionais (OLIVEIRA; 

SILVEIRA; 2011)  Assim, se não acompanhado de perto, pode apresentar 

complicações, com consequente agravamento do quadro clínico e/ou funcional, 
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culminando, possivelmente em aumento das morbidades e incapacidades (UTIDA; 

BATISTON; SOUZA, 2016). O acompanhamento do quadro funcional está 

relacionado ao grau de desempenho das atividades básicas e mais complexas do 

cotidiano. A aplicação de questionários sobre a habilidade manual e de locomoção é 

um método sistemático e útil para avaliar o desempenho do paciente de funcionar 

em seu ambiente cotidiano. Isto pode ajudar a identificar habilidades ou limitações 

em atividades de membro superior e inferior relacionadas às atividades diárias e 

pode permitir a identificação precoce dos possíveis fatores que influenciam no 

domínio da atividade fornecendo, portanto, a investigação de tais fatores como 

deficiências em estrutura e função ou barreiras de fatores contextuais, provendo 

suporte ao paciente e sua família, bem como acompanhar a evolução do quadro 

funcional (AVELINO et al., 2017; BASÍLIO et al., 2016).  A validação de 

questionários sobre o desempenho em atividades por telefone poderia ser utilizada 

em serviços de saúde e na pesquisa científica, visando futuros estudos longitudinais, 

como também para acompanhamento da funcionalidade dos indivíduos pós-AVE 

após a alta, ou seja, à distância, através da quantificação do nível de atividade, 

observando o escore ao longo do tempo.  

Uma revisão sistemática sobre tele saúde mostrou que no período de 

2014 a 2017, houve crescente interesse pelo assunto. O acesso ao paciente por 

telefone e pela internet tem como vantagem a não necessidade do comparecimento 

físico para uma avaliação (CAMOZZATO et al., 2011). Tal forma de contato tem sido 

utilizada para redução de custos em saúde, ampliação do acesso em áreas remotas, 

acompanhamento de pacientes acamados, com restrição de locomoção e melhoria 

dos registros nos sistemas de informação em saúde para investimento no 

planejamento de ações e serviços de saúde (CELES et al., 2018). Dessa forma, o 

objetivo do presente estudo foi validar a aplicação por telefone dos questionários 

ABILHAND-Brasil e ABILOCO-Brasil em indivíduos pós-AVE.  
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

2.1 Delineamento  
O presente estudo metodológico é um subprojeto de um projeto maior, 

intitulado “Efeitos da provisão da bengala em indivíduos hemiparéticos”, 

desenvolvido por um discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Reabilitação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), nível doutorado. 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG – Parecer 

Consubstanciado do CEP no. 2.035.553, datado em 27 de abril de 2017 (ANEXO A). 

2.2 Amostra 
Os participantes foram recrutados na comunidade em geral e por listas de 

contatos fornecidas por profissionais de centros de Reabilitação da cidade de Belo 

Horizonte. Como critérios de inclusão, os voluntários deveriam apresentar: (1) idade 

≥20 anos; (2) histórico de AVE hemorrágico ou isquêmico, unilateral, com tempo de 

evolução acima de três meses; (3) capacidade cognitiva para responder questões 

simples por telefone, avaliados pelos pontos de corte do Mini Exame do Estado 

Mental. Foram excluídos os indivíduos com dificuldade de expressão verbal, ou com 

quaisquer outras condições musculoesqueléticas ou neurológicas incapacitantes. 

2.3 Procedimentos 
Inicialmente, os indivíduos recrutados foram avaliados, de acordo com os 

critérios de inclusão e, posteriormente, convidados a participar após assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido. Todos os indivíduos incluídos foram 

convidados a responder os questionários em duas ocasiões: presencialmente e por 

telefone. Além disso, durante a avaliação presencial, realizada no NeuroLab do 

Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais, também 

foram coletados dados clínicos, demográficos e antropométricos de cada 

participante. Cada um dos participantes foi feita por meio de sorteio simples e 

aleatoriamente distribuído em dois grupos, com as seguintes condições 

experimentais:  

(a) Grupo 1: administração presencial do ABIHAND-Brasil e do 

ABILOCO-Brasil, seguida por administração por telefone; 
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(b) Grupo 2: administração por telefone do ABILHAND-Brasil e do 

ABILOCO-Brasil, seguida por administração presencial.  

 

O intervalo de tempo entre as duas entrevistas foi de no máximo sete dias, 

após a primeira aplicação. Este tempo foi escolhido por ser pequeno o suficiente 

para evitar uma possível alteração do quadro do paciente, mas longo o suficiente 

para evitar um possível viés de memória do participante. Três avaliadores, 

previamente treinados para a aplicação dos questionários por telefone e 

presencialmente, realizaram as coletas. As duas aplicações foram realizadas sempre 

por dois avaliadores diferentes, cegados, para garantir que o escore da primeira 

aplicação não afetasse o escore da segunda. 

 

2.4 Descrição dos questionários  
ABILHAND-Brasil 

O ABILHAND (ANEXO B) é um questionário, que já se encontra traduzido e 

adaptado para a população brasileira (BASÍLIO et al., 2016). Este questionário avalia 

a autopercepção do indivíduo sobre o seu desempenho em atividades bimanuais, 

composto de 23 itens e uma escala de pontuação de três níveis: Impossível, Difícil 

ou Fácil, (“Impossível”=0, “Difícil”=2 ou “Fácil”=3 ) (PENTA et al., 2001). Os itens são 

apresentados em 10 ordens aleatórias e, conforme instruções contidas no manual 

de aplicação, o avaliador deve selecionar a próxima das 10 ordens para cada nova 

aplicação, independente do indivíduo que será avaliado, a fim de evitar qualquer 

efeito sistemático. O ABILHAND é aplicado sob a forma de entrevista, na qual o 

indivíduo é solicitado a avaliar a facilidade ou dificuldade ao desempenhar cada 

atividade quando as mesmas são realizadas sem ajuda, independentemente do(s) 

membro(s) superior(es) e estratégias utilizadas. Quando o indivíduo não pode 

estimar a dificuldade da atividade porque ele nunca a fez ou não tentou fazê-la nos 

últimos três meses, essa atividade não é pontuada, devendo-se assinalar o ponto de 

interrogação. O avaliador deverá aplicar a ordem de forma aleatorizada para cada 

nova aplicação, para evitar efeito sistemático (BASÍLIO et al., 2016). As respostas do 

questionário são analisadas online e gratuitamente no site http://www.rehab-

http://www.rehab-scales.org/
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scales.org, que fornece um escore em uma medida linear expressa em logits, que 

informa sobre a probabilidade de sucesso em determinado item dentro da escala de 

habilidade manual (BASÍLIO et al., 2016).  

 

ABILOCO-Brasil 

O ABILOCO (ANEXO C) é um questionário, que também se encontra 

traduzido e adaptado para o português além de ser validado para a população 

brasileira (AVELINO et al., 2017). O ABILOCO avalia a autopercepção sobre o seu 

desempenho durante a deambulação, para a população pós AVE, composto de 13 

itens sobre a deambulação em diferentes situações, sendo administrado na forma de 

entrevista. Os indivíduos não realizam as atividades, mas são somente solicitados a 

estimar suas percepções de dificuldades conforme a escala de respostas 

‘Impossível’ ou ‘Possível’, ('Impossível'=0, "possível"=1), variando, portanto, sua 

possibilidade de escore bruto de zero a 13. As atividades não tentadas nos últimos 

três meses não são pontuadas, sendo inseridas como respostas perdidas (CATY et 

al., 2008). As respostas devem ser submetidas à análise Rasch para converter os 

escore bruto em uma medida linear. Conforme esse modelo, a habilidade de 

locomoção de um indivíduo é equivalente à posição do mesmo ao longo de uma 

escala contínua, na qual os níveis de habilidade são materializados por atividades 

de locomoção (itens) de dificuldades variadas (CATY et al., 2008). Ao término da 

entrevista, as respostas devem ser submetidas à análise online gratuita no site 

http://www.rehab-scales.org/abiloco para a conversão das pontuações brutas em 

medidas lineares para o ABILOCO-Brasil (AVELINO et al., 2017). 

 

2.5 Análise Estatística 
A caracterização da amostra foi descrita com medidas de tendência central e 

dispersão. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Para avaliar se houve diferença estatisticamente significativa entre os escores 

obtidos presencialmente e por telefone, o teste de Wilcoxon foi utilizado. Em caso de 

ausência de diferença significativa entre as duas formas de aplicação, coeficientes 

http://www.rehab-scales.org/
http://www.rehab-scales.org/abiloco
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de Spearman foram calculados, para avaliar a magnitude da correlação entre os 

escores obtidos por telefone e os obtidos presencialmente. A magnitude das 

correlações foi classificada como: baixa (ρ<0.30), moderada (0.30<ρ<0.50) e alta 

(ρ>0.50) (COHEN, 1988). Um nível de significância de 5% foi adotado, e as análises 

foram realizadas por meio do programa SPSS para Windows (versão 21.0) 
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3 RESULTADOS 
 

Participaram do estudo 102 indivíduos, sendo 50 homens, com média de 

idade de 65 anos (DP 13). A maioria da amostra teve somente um episódio de AVE 

(78%), sendo a maioria do tipo isquêmico (73%), com um tempo médio pós lesão de 

38 meses (DP 39).  As características clínicas e antropométricas dos participantes 

encontram-se na Tabela 1. 

 Tabela 1. Características dos participantes  

Características n=102 

Idade (anos), média (DP) 65 (13) 

Sexo, homem, n (%) 50 (49) 

Número de episódios                1 

                                                  >1  

80 (78) 

22 (22) 

Tipo de AVE, n (%)                  Isquêmico 

                                                  Hemorrágico 

                                                  Não informado 

75 (73) 

14 (14) 

13 (13) 

Tempo pós-AVE (meses), n (%)  37 (38) 

Lado da hemiparesia, n (%)      Não Direito 55 (54) 

 

 

O teste de Wilcoxon não evidenciou diferença significativa entre as formas de 

aplicação do ABILHAND-Brasil por telefone e presencialmente (p=0,94). Além disso, 

também não foi encontrada diferença significativa entre as duas formas de obtenção 

dos scores para o ABILOCO-Brasil (p=0,21). Em relação à magnitude das 

correlações, foram encontradas correlações positivas e significativas, de magnitude 

alta, entre as medidas obtidas presencialmente e por telefone, tanto para o 

ABILHAND-Brasil (ρ=0,87; p=0,001), quanto para o ABILOCO-Brasil (ρ=0,60; 

p=0,001). 
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4 DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi validar a aplicação por telefone dos 

questionários ABILHAND-Brasil e ABILOCO-Brasil em indivíduos pós-AVE, para 

avaliação da habilidade bimanual e de locomoção de indivíduos pós-AVE. Os 

resultados indicaram que não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

medidas obtidas de forma presencial ou por telefone tanto para o ABILHAND-Brasil, 

quanto para o ABILOCO-Brasil. Além disso, correlações de magnitude alta foram 

observadas entre as medidas obtidas pelas duas formas de aplicação.  

A ausência de diferença estatisticamente significativa entre as duas formas de 

aplicação sugere que ambas as formas podem ser aplicadas, tanto em contextos de 

pesquisa, quanto na prática clínica, o que pode ser considerada uma grande 

vantagem para ambas as situações. Primeiramente, embora relativamente curtos, a 

aplicação e análise dos dados, incluindo a conversão dos escores brutos em logits 

através da análise Rasch online, para ambos os questionários, pode ultrapassar 15 

minutos para cada um, o que pode comprometer o tempo do atendimento, 

principalmente se o terapeuta optar pela aplicação dos dois. Outra vantagem é a 

comodidade em poder responder o questionário no domicílio, não tendo a 

necessidade de deslocamento até o local da avaliação, considerando que indivíduos 

pós AVE podem ter menor mobilidade, não serem deambuladores comunitários e 

necessitarem de supervisão ou auxílio para locomoverem-se. Além disso, nos 

serviços de saúde pública, pode ser vantajoso avaliar indivíduos de diversas áreas, 

principalmente considerando regiões com áreas de difícil acesso. Por fim, 

especificamente na pesquisa, a possibilidade de avaliação da habilidade manual e 

de locomoção através do contato telefônico inicial, pode permitir um rastreio prévio 

das condições do paciente, não sendo, por vezes, necessário que o indivíduo se 

desloque até o local da avaliação para, só então, ser excluído (PETTIGREW; 

WILSON; TEASDALE, 2003).   

Em relação às correlações, embora para ambos os testes, os valores 

encontrados possam ser considerados altos, o coeficiente encontrado para o 

ABILHAND-Brasil foi superior ao encontrado para o ABILOCO-Brasil. Tal achado 

pode ser justificado pelas opções de resposta que se diferem em cada um dos 
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questionários. Uma vez que o ABILOCO-Brasil é uma escala menor, que oferece 

somente duas opções de resposta, uma única alteração em alguma resposta do 

paciente irá afetar o escore de forma mais significativa, quando comparado ao 

ABILHAND-Brasil, que apresenta 23 itens com três opções de respostas. 

Finalmente, o presente estudo apresenta pontos positivos e negativos. Como 

pontos positivos, podemos citar a inclusão de uma amostra grande, bem como a 

condução do estudo de forma criteriosa e atenta aos possíveis riscos de viés, como: 

treinamento prévio dos avaliadores, aleatorização das ordens de aplicação, definição 

de um prazo fixo entre as medidas e cegamento dos avaliadores para a pontuação 

anterior obtida nos questionários. No entanto, como possível limitação, podemos 

citar a possibilidade de o indivíduo ter dado uma resposta sem ter realmente 

entendido a pergunta, fato que ocorre mais comumente em avaliações à distância 

(GROVES; KAHN, 1979; MARCUS; CRANE, 1986), em que o grau de entendimento de 

cada pergunta não consegue ser tão bem avaliado quanto na avaliação presencial. 

Uma tentativa de correção deste viés foi a inclusão de somente indivíduos que não 

apresentassem déficits cognitivos. Por fim, embora a amostra tenha sido recrutada 

de vários locais distintos da comunidade em geral, ela não foi selecionada 

aleatoriamente e, portanto, pode não ser totalmente representativa da população em 

geral com AVE. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Os resultados do presente estudo demonstraram que a aplicação por telefone 

dos questionários ABILHAND-Brasil e ABILOCO-Brasil demonstrou ser válida para 

avaliar a habilidade manual e de locomoção de indivíduos pós-AVE. Tais achados 

poderão implicar positivamente nos serviços de saúde e na pesquisa científica, pois 

a avaliação e acompanhamento da habilidade manual e de locomoção de indivíduos 

pós AVE por telefone pode ser uma ferramenta útil, tanto em um processo de 

triagem, quanto na reabilitação, uma vez que exclui a necessidade de deslocamento 

do indivíduo, considerando a mobilidade reduzida desta população.  
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