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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. Identificar os fatores que afetam em 
maior magnitude o resultado deste teste em indivíduos hemiparéticos pode ajudar a 
estimar a gravidade dos déficits de CM do membro inferior. Esse estudo objetivou 
investigar os fatores preditores do escore do LEMOCOT em indivíduos hemiparéticos. 
 
Métodos: 
Setenta e quatro indivíduos hemiparéticos tiveram os seguintes desfechos coletados: 
retorno motor (Fugl-Meyer – membros inferiores), tônus muscular dos músculos flexores 
plantares e extensores do joelho (escala modificada de Ashworth), força dos músculos 
flexores de quadril e flexores e extensores de joelho (dinamômetro manual), 
coordenação motora (LEMOCOT) e velocidade da marcha (teste de velocidade de 
marcha de 10 metros). Regressão Linear Múltipla, método step wise, foi utilizado para 
determinar os fatores que contribuíram para o escore do LEMOCOT com um nível de 
significância de 5%.  
 
Resultado: 
Sete variáveis foram incluídas no modelo, sendo elas: 1) retorno motor dos membros 
inferiores; 2) tônus muscular dos músculos flexores plantares; 3) tônus muscular dos 
músculos extensores do joelho; 4) força dos músculos flexores de quadril; 5) força dos 
músculos flexores de joelho; 6) força dos músculos extensores de joelho e; 7) velocidade 
de marcha. Após a análise de regressão, apenas o retorno motor dos membros 
inferiores apresentou valores significativos com o LEMOCOT (p<0,0001) e permaneceu 
no modelo. Somente esta variável foi capaz de explicar 39% do escore do LEMOCOT 
(R²=0,39).  
 
Discussão e conclusão: 
A análise de regressão mostrou que a única variável que contribuiu para a variação do 
escore do LEMOCOT foi o retorno motor dos membros inferiores, avaliado pela Escala 
de Fugl-Meyer. Esta escala inclui muitas atividades no plano sagital, semelhantes aos 
movimentos realizados no LEMOCOT, o que pode explicar a manutenção do escore 
desta escala no modelo. Além disso, esta escala se correlacionou positivamente com o 
LEMOCOT, indicando que quanto maior a pontuação em um, também maior será a 
pontuação no outro.  
 
 
 
 
 


