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Introdução e objetivos: Queixas relacionadas à mobilidade são comumente
referidas por indivíduos com esclerose múltipla (EM). O Timed“Up and Go”
(TUG) é frequentemente utilizado para avaliação funcional, porém sua única
medida é o tempo. Logo, é necessário utilizar um instrumento que
identifique também as alterações biomecânicas da tarefa. Portanto, o
objetivo do estudo é avaliar a confiabilidade interexaminador do TUG
Assessment of Biomechanical Strategies(TUG-ABS) para avaliação de
mobilidade de indivíduos com EM.

Métodos: Foi realizado um estudo transversal. Participaram do estudo
indivíduos com EM, os critérios de inclusão adotados foram: idade entre 18
a 60 anos, apresentar queixa relacionada à diminuição de mobilidade e ter
capacidade de realizar o teste. Os indivíduos foram filmados durante a
realização do TUG seguindo as especificações do teste. Os vídeos foram
analisados por dois fisioterapeutas de forma independente utilizando a
escala do TUG-ABS. Após essa análise os dados foram encaminhados a um
terceiro avaliador que realizou a análise estatística aplicando o coeficiente
de correlação intraclasse (ICC) para avaliar a confiabilidade
interexaminadores, considerando nível de significância α=0,05

Resultado: Participaram deste estudo, 9 indivíduos com diagnóstico de EM
tipo surto remissão. com média de idade de 37,2± 8,1, sendo somente um do
sexo masculino. De acordo com a Escala expandida do estado de
incapacidade (EDSS), estes indivíduos foram classificados como leve a
moderado (escore de 3 a 6). Dentre os indivíduos avaliados, 3 necessitavam
de auxílio para locomoção, sendo necessário o uso de andador, de muletas
canadenses bilateralmente ou bengala de três pontos. Após análise dos
dados, pode-se observar coerência entre as respostas dos avaliadores, sendo
que o ICC para a confiabilidade interexaminador foi quase perfeita para o
TUG-ABS (ICC=0,94; p <0,0001) e tempo (ICC=0,98; p <0,0001).

Discussão e conclusão: Pode-se observar que a medida apresentou
confiabilidade quase-perfeita demonstrando que o TUG-ABS pode ser



utilizado para indivíduos com EM. A avaliação da alteração biomecânica
durante o movimento é de extrema importância para direcionar o processo
de reabilitação. Logo, a utilização de ferramenta confiável para avaliar tais
alterações em indivíduos com EM, associadas às medidas objetivas de tempo
pode auxiliar no entendimento das disfunções propiciando uma melhor
abordagem fisioterapêutica.
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