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A média da distância percorrida no ISWT foi 302,0±166,9

metros e a mediana do escore obtido no DASI foi de 36,7

pontos (diferença interquartil de 25,3 pontos). Correlação

significativa, positiva e de alta magnitude foi encontrada entre

a distância percorrida no ISWT e o escore do DASI (rs=0,74;

p=0,001).
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Investigar a validade de critério do DASI para avaliar a

capacidade de exercício de indivíduos pós-AVE na fase

crônica.

Agradecimentos

Objetivo 

Indivíduos pós-Acidente Vascular Encefálico (AVE)

comumente apresentam deficiências, como a redução da

capacidade de exercício, que pode comprometer a saúde e a

funcionalidade e aumentar o risco de doenças

cardiovasculares1,2. Portanto, é importante que esse desfecho

seja avaliado.

O Incremental Shuttle Walking Test (ISWT) é um teste de

caminhada incremental comumente utilizado para avaliar a

capacidade de exercício de indivíduos pós-AVE3. O Duke

Activity Status Index (DASI) é um questionário que possui 12

itens, constituídos de atividades diárias comuns, e o indivíduo

é solicitado a responder se ele consegue executar cada uma

das atividades4. Esse questionário já foi adaptado

transculturalmente para o português-Brasil e apresentou

adequadas propriedades de medida para avaliação de

indivíduos com doenças cardíacas5. Entretanto, não foram

encontrados estudos que investigaram a validade do DASI

para avaliar a capacidade de exercício de indivíduos pós-AVE

na fase crônica.

O DASI apresentou adequada validade de critério para

avaliar a capacidade de exercício de indivíduos pós-AVE na

fase crônica. Por se tratar de um questionário, o DASI pode ser

utilizado na prática clínica como um instrumento simples,

rápido e seguro para avaliar a capacidade de exercício dessa

população.

Trata-se de um estudo transversal observacional, aprovado

pelo COEP/UFMG (#51454115.6.0000.5149; 2015) que se

encontra em andamento.

Até o momento, 25 indivíduos na fase crônica do AVE, com

idade maior ou igual a 20 anos, capazes de deambular

independentemente por pelo menos 10 minutos foram

incluídos. Foram excluídos indivíduos que apresentavam

possível déficit cognitivo, de acordo com pontos de corte

baseados no nível de escolaridade do Mini Exame do Estado

Mental considerando os níveis de escolaridade, ou

incapacidade de responder aos seguintes comandos verbais:

“levante o braço não afetado e abra a mão”, que apresentavam

dor ou outras condições neurológicas, cardiopulmonares ou

musculoesqueléticas que podem comprometer a realização

dos testes.

O DASI foi aplicado sob entrevista e os participantes

realizaram o ISWT (medida critério).

Coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado para

investigar a correlação entre o escore do DASI (em pontos) e a

distância percorrida no ISWT (em metros) (α=5%).

Os 25 indivíduos pós-AVE incluídos no presente estudo

apresentaram média de idade de 53,6±10,8 anos. As demais

características clínico-demográficas são apresentadas na

Tabela 1.

Resultados

Variáveis

Idade, anos, média±DP 53,60±10,75

Sexo, masculino, n (%) 17 (68%)

Tempo desde o AVE, meses, média±DP 48,16±38,16

Tipo de AVE, isquêmico, n (%) 21 (84%)

Lado hemiparesia, esquerdo, n (%) 18 (72%)

IMC, kg/m², média±DP 27,39±3,48

DASI, pontos, mediana (intervalo interquartil) 36,7 (25,3)

Distância caminhada no ISWT, metros, média±DP 302,0±166,9

Tabela 1. Características clínico-demográficas da amostra do

presente estudo (n=25)

Legenda: DP=desvio padrão, AVE=acidente vascular encefálico,

DASI= Duke Activity Status Index, ISWT= Incremental Shuttle

Walking Test.


