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Introdução e objetivos: 

O Lower Extremity Motor Coordination Test (LEMOCOT) destina-se a avaliar a CM de 
membros inferiores. No entanto, algumas das suas propriedades psicométricas ainda 
necessitam ser investigadas para indivíduos hemiparéticos. Assim, esse estudo 
objetivou investigar a validade de constructo do LEMOCOT, verificando sua capacidade 
de discriminar indivíduos com e sem hemiparesia, os membros inferiores parético do 
não-parético e indivíduos nas fases subaguda e crônica, com vários níveis de retorno 
motor e desempenho funcional.  

Métodos: 
Trinta e seis indivíduos hemiparéticos, sendo 18 subagudos e 18 crônicos, foram 
divididos em três subgrupos, de acordo com seus níveis funcionais, com base em sua 
velocidade de marcha. Os escores dos indivíduos hemiparéticos foram comparados aos 
escores preditos para indivíduos saudáveis, pareados por sexo e idade. Foram obtidos 
os seguintes desfechos: retorno motor, tônus muscular, força, coordenação motora e 
velocidade da marcha. ANOVAs mista com medidas repetidas foi utilizada para 
investigar a diferença entre os escores dos indivíduos hemiparéticos e os preditos para 
indivíduos saudáveis, entre os membros parético e não parético e entre os sujeitos 
subagudos e crônicos. One-way ANOVA foi utilizada para investigar se o LEMOCOT 
poderia discriminar indivíduos com diferentes níveis motores e funcionais. O nível de 
significância considerado foi de 5%.  

Resultado: 
O LEMOCOT foi capaz de discriminar os escores de indivíduos hemiparéticos daqueles 
preditos para indivíduos saudáveis de idades e sexos similares. No entanto, foi 
encontrado efeito de interação significativo (F=50.11, p<0.0001 e power=1.00) entre os 
grupos e os lados, demonstrando que as diferenças entre os grupos ocorreram apenas 
para o membro parético. Não houve diferenças significativas nos escores do LEMOCOT 
entre os grupos subagudos e crônicos, independente do membro inferior analisado. O 
LEMOCOT também foi capaz de discriminar indivíduos com níveis funcionais e retorno 
motor extremos (7.50?F?50.11, p<0.01).  

Discussão e conclusão: 

O LEMOCOT apresentou boa validade de constructo em indivíduos hemiparéticos e, 
portanto, demonstrou ser uma medida adequada para fins clínicos e de pesquisa nesta 
população.  

  


