
Introdução Resultados

Conclusão

● Todos os indivíduos incluídos foram convidados a 
responder ambos os questionários em duas 
ocasiões: presencialmente e por telefone, sendo que 
a ordem de aplicação foi previamente aleatorizada. 

● O intervalo de tempo entre as duas entrevistas foi de 
sete dias após a primeira aplicação. 

● Três avaliadores previamente treinados realizaram 
as coletas. 

● A caracterização da amostra foi descrita com 
medidas de tendência central e dispersão. 

● A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de 
Kolmogorov-Smirnov. Para avaliar se houve 
diferença estatisticamente significativa entre os 
escores obtidos presencialmente e por telefone, o 
teste de Wilcoxon foi utilizado³. 

● Em caso de ausência de diferença significativa entre 
as duas formas de aplicação, coeficientes de 
Spearman foram calculados, para avaliar a 
magnitude da correlação entre os escores obtidos 
por telefone e os obtidos presencialmente. 

● Um nível de significância de 5% foi adotado e as 
análises foram realizadas por meio do programa 
SPSS para Windows (versão 21.0)

● O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CAAE 65765817.3.0000.5149.)
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  Validar a aplicação por telefone dos questionários 
ABILHAND-Brasil2  e ABILOCO-Brasil1 em indivíduos 
pós-AVE.

Objetivo 

 O ABILHAND-Brasil e ABILOCO-Brasil são 
questionários, específicos para indivíduos pós 
acidente vascular encefálico (AVE), que avaliam a 
habilidade manual e de locomoção, respectivamente.           
Uma vez que a aplicação de ambos os questionários 
fornece uma visão ampla da funcionalidade de tais 
indivíduos, a possibilidade de aplicação por telefone 
poderia ser utilizada em serviços de saúde e na 
pesquisa científica, visando futuros estudos 
longitudinais, como também para acompanhamento 
da funcionalidade dos indivíduos pós-AVE

 *DP: desvio padrão. 

Estes achados demonstraram que a aplicação por 
telefone dos questionários ABILHAND-Brasil e 
ABILOCO-Brasil demonstrou ser válida para avaliar a 
habilidade manual e de locomoção de indivíduos 
pós-AVE.

Tabela1. Características dos participantes 

Características    n = 102
Idade (anos), média (DP) 65 (13)

50 (49)

37 (38)

Sexo, homem, n (%)

Tempo pós-AVE (meses), n 
(%) 

Não houve diferença significativa entre as formas de 
aplicação dos questionários por telefone e 
presencialmente. Foram encontradas correlações 
significativas e positivas entre ambas as formas de 
avaliação (presencial e por telefone), tanto para o 
ABILHAND-Brasil (p=0,87; p < 0,001), quanto para o 
ABILOCO-Brasil (p=0,60; p < 0,001). 
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