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Introducao: Após um AVE, a locomoção é umas das tarefas mais afetadas. Embora o ABILOCO seja um questionário rápido e fácil
utilizado na avaliação da habilidade de locomoção, sua reprodutibilidade ainda não foi investigada. Além disso, vários fatores podem
afetar a habilidade de locomoção e identificá-los auxilia o processo de reabilitação.

Objetivos: Avaliar a reprodutibilidade (confiabilidade teste-reteste e variabilidade das medidas do ABILOCO-Brasil) e identificar os
preditores da habilidade de locomoção em indivíduos pós-AVE crônicos.

Método: Para avaliar a confiabilidade teste-reteste, o ABILOCO-Brasil foi aplicado duas vezes em duas ocasiões, com cinco a sete dias
de intervalo, pelo mesmo avaliador, em condições similares. O Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) foi calculado para análise.
Para avaliar a variabilidade, foram calculados o erro padrão de medida (EPM) e a mudança mínima detectável (MMD). Os preditores do
ABILOCO incluíram dados demográficos e clínicos, como idade, sexo, tempo pós-AVE, tônus, força e coordenação motora e velocidade
de marcha. Todas as medidas inicialmente correlacionadas com o ABILOCO foram consideradas como possível preditoras da habilidade
de locomoção, em uma análise de regressão linear. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da UFMG (CAAE
06609312.0.0000.5149).

Resultados: Para a reprodutibilidade, 31 indivíduos foram avaliados, enquanto para a análise dos preditores, foram 115. A confiabilidade
do ABILOCO-Brasil foi 0.90, enquanto o valor do EPM (EPM%) foi de 0,35 (14%) e o MMD foi de 0.97 logits. Idade, sexo e tempo
pós-AVE não se correlacionaram significativamente com o ABILOCO (-0,07<ρ<0,05; 0,48

Conclusão: O ABILOCO-Brasil apresentou-se confiável para avaliação da habilidade de locomoção pós-AVE e somente mudanças
acima de 0.97 logits foram consideradas alterações reais. Embora características clínicas se correlacionem com o questinário, somente
velocidade de marcha e medidas de força dos MMII demonstraram preditoras da habilidade de locomoção."
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