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Introdução e objetivos: Testes clínicos baseados na capacidade
locomotora são rotineiros e auxiliam na construção de planos terapêuticos
eficazes em indivíduos pós-AVE. Assim, torna-se relevante compreender se o
desempenho nos testes é capaz de prever o real comportamento desses
indivíduos na vida além da clínica. O objetivo primário desse estudo foi
estabelecer pontos de corte para as variáveis de capacidade locomotora
para a mobilidade comunitária (MC) independente pós-AVE.

Métodos: Foram incluídos 70 indivíduos pós-AVE crônicos, que foram
avaliados com instrumentos específicos para análise da função do membro
inferior, incluindo: capacidade de adaptação da marcha (CAM), mobilidade
funcional, equilíbrio, velocidade de marcha e resistência. A MC foi avaliada
pela escala life space Assessment (LSA). Foram realizadas análises da curva
ROC para determinar pontos de corte (PC) que separaram os indivíduos com
mobilidade comunitária dependente (mobilidade restrita dentro de áreas no
domicílio), daqueles que apresentaram MC independente do auxílio de outra
pessoa.

Resultado: As análises das curvas ROC demonstraram uma boa acurácia
diagnóstica para a CAM avaliada pela Functional Gait Assessment (PC>10
pontos; sensbilidade=96,23;especificidade=76,47), resistência - teste de
caminhada de 6 minutos (PC>172 m;
sensbilidade=94,3;especificidade=88,2), mobilidade funcional (Teste Timed
up and Go, PC ≤27s; sensbilidade=92,23;especificidade=88,24, e velocidade
de marcha habitual em 10 m (PC>0,53 m/s;
sensbilidade=81,13;especificidade=94,12) na sua capacidade de discriminar
a MC independente, ou seja, discriminar indivíduos com mobilidade
comunitária independente em áreas da vizinhança daqueles que
apresentaram mobilidade restrita a áreas dentro do pátio ou casa.

Discussão e conclusão: Os testes realizados foram capazes de discriminar
indivíduos que apresentam MC independente daqueles com mobilidade
independente restrita a espaços no domicílio. Os resultados do presente
estudo sugerem que a reabilitação da mobilidade pós-AVE deve incluir



treinamento da capacidade de adaptação da marcha a diferentes demandas,
equilíbrio e resistência, além do treino específico de marcha.
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