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Introdução e objetivos: 
O Lower Extremity Motor Coordination Test (LEMOCOT) destina-se a avaliar a 
coordenação motora (CM) de membros inferiores. No entanto, algumas das suas 
propriedades psicométricas ainda necessitam ser investigadas para indivíduos 
hemiparéticos. Assim, esse estudo investigaou a confiabilidade intra e interexaminador 
do LEMOCOT, bem como sua capacidade de detectar mudanças reais pelo cálculo do 
erro padrão de medida (EPM) e a mínima mudança detectável (MMD).  
 

Métodos: 
Vinte hemiparéticos (64,45 ± 11,05 anos, 12 homens) executaram o LEMOCOT e 
tiveram suas performances gravadas com uma câmera de vídeo (Sony DCR - 
DVD408b). Para determinar a confiabilidade interexaminador, dois avaliadores 
treinados (A1 e A2) pontuaram o LEMOCOT, simultaneamente, de forma 
independente. Para a confiabilidade intraexaminador, 83 vídeos foram analisados 
aleatoriamente em velocidades normais, pelo examinador A1 em duas ocasiões, com 
30 dias de intervalo. Para determinar o EPM e a MMD, os mesmos participantes foram 
avaliados duas vezes, em duas ocasiões diferentes, com um intervalo de cinco a sete 
dias. Os coeficientes de correlação intra-classe (CCI) teste-reteste foram utilizados 
para calcular o SEM e a MMD.  
 

Resultado: 
Tanto para a confiabilidade intra como interexaminador, foram encontrados 
coeficientes excelentes (ICC>0,93, p<0,0001). Os valores do EPM encontrados foram 
considerados acietáveis (<15%) tanto para o membro inferior parético (8,6%) como 
para o não-parético (5,14%). Os valores encontrados para a MMD para o membro 
parético (3.41) e não-parético (4.32) indicaram que a mudança no escore do indivíduo 
deve superar este valor para que uma mudança real seja detectada.  
 

Discussão e conclusão: 
O LEMOCOT apresentou excelente confiabilidade em indivíduos hemiparéticos e 
adequado EPM, sendo, portanto, uma medida adequada para fins clínicos e de 
pesquisa nesta população. Além disso, as mudanças nos escores do LEMOCOT 
devem ser superiores a cinco pontos no membro inferior parético e quatro no membro 
não-parético para que sejam consideradas reais.  

 


