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Introducao: A avaliação da capacidade funcional é de suma importância na reabilitação em indivíduos pós- Acidente Vascular
Encefálico (AVE). Entretanto, um dos instrumentos de avaliação, o Duke Activity Status Index (DASI), ainda não teve seus pontos de
corte para essa população.

Objetivos: Determinar o ponto de corte do DASI e verificar se este ponto de corte é capaz de discriminar indivíduos comunitários e não
comunitários pós-AVE crônico.

Método: Estudo transversal observacional. Para determinar o melhor ponto de corte do DASI, a curva ROC foi utilizada para determinar
o valor da sensibilidade em relação à especificidade. O índice de Youden (soma da sensibilidade e especificidade) foi utilizado para
encontrar o melhor ponto de corte. A amostra foi descrita pelo percentual de pessoas dentro de dois grupos: boa capacidade funcional e
baixa capacidade funcional. Para avaliar a associação entre a capacidade funcional baseada no DASI e capacidade de ser ou não um
deambulador comunitário de acordo com a velocidade de marcha, foram realizados modelos de regressão logística multivariado brutos e
ajustados. A capacidade preditiva do modelo final foi avaliada pela curva ROC e área sob a curva (ASC). Foram considerados valores da
ASC≤0,5: fraca discriminação ou capacidade preditiva; 0,7≤ASC<0,8: boa capacidade preditiva; 0,8 ≤ ASC < 0,9 e ASC ≥ 0,9: excelente
capacidade preditiva. CAAE – 0254.0.203.000-11.

Resultados: Participaram 92 indivíduos pós-AVE, 65% homens, com média de idade de 60 (±13) anos e tempo pós-lesão de 52 (±67)
meses. Com base na velocidade de marcha, 42,2% foram considerados deambuladores comunitários dependentes e 57,8% independentes.
61 indivíduos apresentaram boa capacidade funcional. A média do DASI foi 31,45 (±1,52), e o melhor ponto de corte 31,95, com 54% de
sensibilidade e 89% de especificidade. O modelo logístico multivariado demonstrou que a chance de pessoas com baixa capacidade
funcional determinada pelo DASI apresentar menor velocidade de marcha é 10,64 vezes a chance de indivíduos com boa capacidade
funcional pelo mesmo instrumento.

Conclusão: O ponto de corte de 31,95 foi determinado para diferenciar indivíduos pós AVE com alta e baixa capacidade funcional.
Além disso, este ponto de corte é adequado para diferenciar pessoas com alta e baixa velocidade de marcha. Recomenda-se, desta forma,
o uso deste ponto de corte na prática clínica."
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