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Introdução e objetivos: Adequada coordenação motora é necessária para
a realização de atividades de vida diária, tais como levantar-se e andar.
Embora, estudos prévios tenham indicado que indivíduos pós-acidente
vascular encefálico (AVE) apresentem perda de coordenação motora, a
extensão dessa deficiência ainda não foi bilateralmente investigada. O
objetivo deste estudo foi quantificar a extensão da perda de coordenação
motora dos membros inferiores em indivíduos pós-AVE, em comparação a
indivíduos saudáveis.

Métodos: Foi realizado um estudo transversal para avaliação da
coordenação motora de indivíduos pós-AVE crônicos e indivíduos saudáveis,
pareados por sexo de idade. Coordenação motora foi avaliada pelo Lower
Extremity Motor Coordination Test (LEMOCOT) e reportada como o número
de acertos em 20 segundos. A comparação entre grupos foi realizada
calculando a diferença média (DM) entre os escores no teste e respectivos
intervalos de confiança de 95% (IC 95%).

Resultado: Noventa e sete participantes (57 homens), com idade média de
58 anos (DP 12) participaram do estudo. Foram encontradas diferenças
significativas nas pontuações do LEMOCOT entre os indivíduos pós-AVE e
saudáveis tanto para o membro parético (DM -22 pontos; IC 95% -25 a -19)
quanto para o não-parético (DM -7; IC 95% -9 a -4). Indivíduos pós-AVE
apresentaram déficits equivalentes a 60% para o membro parético e 20%
para o não-parético.

Discussão e conclusão: Os achados indicaram que a coordenação motora
do membro inferior parético é significativamente reduzida pós-AVE, devendo
ser, portanto, alvo de intervenção. Embora o déficit no membro não-parético
possa não ser clinicamente relevante, sua pontuação não deve ser



considerada como referência para o membro parético para fins de
reabilitação.
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