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Introdução: O lado que era dominante, anteriormente à instalação do Acidente Vascular Encefálico (AVE), 
pode influenciar a recuperação dos indivíduos após a lesão. Semelhante aos achados dos membros superiores, 
é possível que a dominância prévia à lesão dos membros inferiores também possa interferir na estrutura e fun-
ção do corpo e na execução de atividades de indivíduos pós AVE. Objetivo: Investigar a influência da dom-
inância prévia do membro inferior em medidas de estrutura e função e atividade de indivíduos hemiparéticos.  
Métodos: Os participantes foram divididos em grupo dominante (n=44) e não dominante (n=46). Os subgrupos 
foram classificados em relação aos seus níveis de recuperação motora, avaliados pela Escala de Fugl-Meyer. As 
medidas de desfecho avaliadas para estrutura e função foram sensibilidade (Escala de Fugl-Meyer), tônus (Es-
cala Modificada de Ashworth), força isométrica (dinamômetro manual) e coordenação motora (Lower Extremity 
Motor Coordination Test). As medidas de desfecho avaliadas para atividade foram velocidade de marcha (Teste 
de Velocidade de Macha de 10 metros) e cadências de subida/descida de escada (Teste de escada). Todos os 
indivíduos incluídos no estudo leram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo 
Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais (CAAE: 06609312.0.0000.5149). Análise de variância 
multivariada (MANOVA) 2*2 foi utilizada para determinar os principais efeitos e interações entre dominância e 
nível de recuperação motora do membro inferior parético. Resultados: MANOVA não revelou interações sig-
nificativas entre dominância e o nível de recuperação motora, tanto para as medidas de estrutura e função como 
de atividade. Foram encontrados efeitos significativos do nível de recuperação motora, tanto para as medidas 
de estrutura e função como de atividade, no entanto não foram encontrados efeitos para a dominância. Todas 
as variáveis dependentes foram significativamente afetadas pelo nível de recuperação motora, mas não pela 
dominância. Conclusão: Os resultados sugerem que os indivíduos que tiveram o membro inferior dominante 
afetado pelo AVE demonstraram níveis semelhantes de deficiência e limitação em atividades, em comparação 
com aqueles que tiveram o membro inferior não dominante afetado. Além disso, foram encontrados efeitos sig-
nificativos do nível de recuperação sobre todas as medidas de estrutura e função e atividade.
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