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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 e apresenta adequadas propriedades 
psicométricas para indivíduos hemiparéticos. No entanto, não existe consenso em 
relação a qual melhor forma de operacionalização nesta população. Assim, esse estudo 
verificou se diferentes formas de obtenção do escore afetariam a pontuação do 
LEMOCOT em indivíduos hemiparéticos e a viabilidade de pontuação deste teste por 
meio de vídeos.  

Métodos: 
Trinta e seis indivíduos hemiparéticos (61,0±67,2 anos, 21 homens) realizaram três 
repetições do teste, sendo registrados os seguintes valores: primeira repetição, média 
das duas primeiras, média das duas últimas, média das três repetições e maior valor. 
Para avaliar a concordância entre a análise por observação direta ou por vídeo, 83 
testes foram filmados e os escores obtidos pelo avaliador A1 foram comparados com o 
escore obtido pelo mesmo avaliador na visualização dos vídeos, 30 dias após o término 
das coletas. Foi utilizada ANOVA para comparar as diferentes formas de obtenção do 
escore e calculada a confiabilidade teste-reteste e o erro padrão de medida para cada 
forma. O coeficiente de correlação intraclasse (CCI) foi calculado para avaliar a 
concordância entre os métodos de pontuação do teste por observação direta ou por 
análise do vídeo. O nível de significância considerado foi de 5%.  

Resultado: 
Houve diferença estatisticamente significativa entre todas as diferentes formas de 
obtenção do escore do LEMOCOT (18,91 
 
Discussão e conclusão: 
Para indivíduos hemiparéticos, todas as formas descritas para a obtenção do escore do 
LEMOCOT em indivíduos hemiparéticos podem ser utilizadas na pesquisa e prática 
clínica. Além disso, os resultados sugeriram que tanto a observação direta como a 
análise do vídeo pode ser aplicada em contextos clínicos e de pesquisa, sem afetar a 
pontuação do teste. 
  


