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Introdução e objetivos: O ABILOCO é um questionário específico para
avaliação do desempenho da locomoção em indivíduos após acidente
vascular encefálico. Embora o ABILOCO tenha sido validado para a
população brasileira, sua confiabilidade teste-reteste ainda não foi
investigada. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar a
confiabilidade teste-reteste do ABILOCO-Brasil em indivíduos hemiparéticos
subagudos e crônicos e definir a mudança mínima detectável (MMD), que
indicaria uma mudança real.

Métodos: Os participantes responderam os 13 itens do ABILOCO-Brasil em
duas ocasiões, com uma semana de intervalo. A confiabilidade teste-reteste
foi avaliada pelo Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI). Um CCI≥0.90
foi indicativo de excelente confiabilidade; 0.70≤CCI≤ 0.89, alta; 0.50≤CCI≤
0.69, moderada; 0.26≤CCI≤ 0.49, baixa; e CCI≤0.25, muito baixa. Os
valores de CCI foram usados para calcular o erro padrão da medida (EPM) e
a MMD, seguindo fórmulas previamente recomendadas.

Resultado: O CCI da confiabilidade teste-reteste do ABILOCO-Brasil (n=30)
foi de 0.78. O EPM foi de 0.80 e a MMD (MMD%), que representa a menor
mudança que indicaria uma melhora clínica real, foi de 2.1 (84%).

Discussão e conclusão: O ABILOCO-Brasil apresentou ser uma medida
confiável para avaliar o desempenho da locomoção de hemiparéticos, sendo
recomendado para ser utilizado na pesquisa e prática clínica. No entanto,
embora a MMD tenha apresentado resultados aparentemente altos, é
importante ressaltar que o escore do ABILOCO-Brasil é dado em logits e,
assim, a melhora em apenas um item pode levar a uma mudança no escore
de 2.1, que seria considerada uma melhora clínica real.


	CONFIABILIDADE TESTE-RETESTE DO ABILOCO-BRASIL PARA AVALIAÇÃO DA HABILIDADE DE LOCOMOÇÃO

