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Introdução e objetivos: "A marcha é uma tarefa essencial para a
participação social após um Acidente Vascular Encefálico (AVE). Os termos
""capacidade"" e ""desempenho"" se referem a diferentes aspectos das
atividades. A relação entre estes parâmetros pode auxiliar a estabelecer
objetivos de acordo com o perfil funcional específico do indivíduo. Assim, o
objetivo deste estudo foi investigar as associações entre as medidas de
desempenho e capacidade para a avaliação da locomoção de pacientes
hemiparéticos."

Métodos: Os participantes responderam aos 13 itens do questionário
ABILOCO-Brasil, que é uma medida baseada no desempenho, para
indivíduos pós AVE e que explora um repertório representativo de atividades
de locomoção. Os testes de capacidade foram: Teste de velocidade de
marcha de 10 metros, Teste de subida/descida de escada e Timed Up and
Go. Coeficientes de correlação de Spearman foram calculados para avaliar a
magnitude e direção das relações (α=0.05).

Resultado: Cento e sete indivíduos participaram do estudo, com uma idade
media de 58 anos (DP 12). Correlações significativas foram encontradas
entre os escores do ABILOCO-Brasil e a velocidade de marcha (rho=0.56;
p<0.001), cadência de subida de escada (rho=0.54; p<0.001) e cadência de
descida (rho=0.56; p<0.001). Correlação significativa negativa foi
encontrada entre os escores do ABILOCO-Brasil e o tempo para realizar o
TUG (rho=-0.49; p<0.001).

Discussão e conclusão: Por todas serem medidas referentes à locomoção,
correlações moderadas sugerem que a correspondência entre esses
constructos não é auto-evidente. Dessa forma, faz-se necessário o uso de
instrumentos que avaliem ambos os aspectos (capacidade e desempenho), a
fim de se obter um perfil funcional mais completo destes indivíduos.
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