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Introducao: As paraparesias espásticas hereditárias (PEH) são doenças neurodegenerativas caracterizadas por desordens do movimento.
O que pode provocar maior dispêndio energético durante a caminhada nesta população. O índice de reabilitação locomotor (IRL) permite
determinar o quanto afastado está a velocidade autosselecionada (VAS) da velocidade ótima de caminhada (VOC) dos indivíduos.

Objetivos: Verificar a correlação entre o IRL e a mobilidade funcional na caminhada de indivíduos com PEH. Hipotetizamos que os
pacientes com menores desempenhos nos testes funcionais apresentarão um menor IRL.

Método: Trata-se de um estudo observacional transversal (CAAE: 70968217.6.0000.5327 e GPPG/CEP HCPA 17-0341). Participaram
do estudo, sete indivíduos com diagnóstico molecular de PEH, 4 homens e 3 mulheres, com média de idade de 56 (±10) anos, 75,80
(±17,50) kg 1,74 (±0,10) m de altura e 92 (±0,05) cm de comprimento de membro inferior. As variáveis foram o IRL, VAS e velocidade
máxima (Vmáx), realizadas no teste de caminhada de 10 metros (TC10m). Os indivíduos caminharam na VAS e em seguida, na Vmáx.
A IRL é dada pela divisão da VAS pela VOC multiplicado por 100, e quanto mais próximo de 100%, menor o gasto energético. A
velocidade no TC10m foi calculada por meio da distância dividida pelo tempo (segundos). Para análise estatística usou-se análise
descritiva para a caracterização da amostra e os coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman no Software SPSS v.22.0.

Resultados: IRL (62,73%±20,78), VAS (0,08m/s±0,06) e Vmáx (0,10m/s±0,06). Foram encontradas correlações com magnitudes fortes
do IRL com VAS e Vmáx (R= 0,983; 0,839, respectivamente; P< 0,05). Foi observado que os indivíduos que caminharam com VAS e
Vmáx mais lenta no teste funcional obtiveram menor IRL na caminhada, o que representa que a VAS está afastada da VOC, havendo
possivelmente maior gasto energético. Pessoas com PEH possuem menores amplitudes de movimento de quadril, joelho e tornozelo,
aumento da hipertonia muscular, principalmente de adutores de quadril e fraqueza muscular. Provavelmente estas compensações
provenientes da doença provocam maior dispêndio energético durante a caminhada.

Conclusão: Indivíduos que apresentaram menor VAS e Vmáx no TC10m possuem menor IRL. Observou-se que pessoas com PEH com
menor desempenho na mobilidade funcional possuem um maior dispêndio energético de caminhada."
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