
Introdução Resultados

A versão brasileira da LE-MAL demonstrou propriedades psicométricas
adequadas e potencial para ser utilizada como medida de desempenho do
MI parético de indivíduos com hemiparesia após AVE, desde que os
avaliadores sigam as instruções do manual. Apesar ter se mostrado um
instrumento de alta confiabilidade e ampla aplicabilidade, a LE-MAL deve
ser utilizada em conjunto com outros instrumentos padronizados, para obter
avaliações mais precisas dos efeitos da reabilitação em contextos de vida
real desses indivíduos.

Conclusão

A LEMAL é um instrumento de avaliação que, através
de uma entrevista semiestruturada, examina o uso do
membro inferior mais afetado fora do ambiente
terapêutico. O protocolo do estudo recebeu aprovação
do Comitê de Ética da Universidade Federal de São
Carlos (3.539.029). Foram selecionados um total de 21
indivíduos de ambos os sexos com sequela de
hemiparesia devido a Acidente Vascular Encefálico
(AVE) capazes de deambular com ou sem ajuda. O
nível de recuperação motora dos participantes foi
avaliado pela Escala de Fugl – Meyer. O manual e os
itens da versão americana da LEMAL foram traduzidos
por duas fisioterapeutas brasileiras conhecedoras da
língua inglesa e cientes dos objetivos desta pesquisa
em seguida, retro traduzidos por uma terceira
profissional fluente em língua inglesa. Após a
aprovação da versão retro traduzida pelos autores
originais, iniciou-se a aplicação nos participantes. Os
participantes foram questionados por meio de
perguntas padrões sobre o nível de assistência
necessário, segurança e a qualidade dos seus
movimentos durante a realização de 14 atividades
funcionais. A propriedade psicométrica avaliada foi a
confiabilidade inter avaliadores. Onde dois avaliadores
aplicaram o questionário em 21 pacientes, sendo que
as avaliações foram realizadas com o intervalo de uma
semana. Foram calculados índices de
reprodutibilidade, validade e responsividade.
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A consistência interna da escala foi considerada alta, variando entre 0,80 e
0,86 o alfa de Cronbach. O ICC para confiabilidade inter avaliador indicou
alta confiabilidade (0,80 e 0,86) para as subescalas de assistência,
segurança, habilidade funcional e para a pontuação total (Figura 1).

Itens Média (DP) Alfa de 
Cronbach

ICC 
(95% IC)

EPM MMD

Escala de 
Assistência

7,07 (3,03) 0,865 0,865 (0,66 - 0,94) 1,12 3,11

Escala de 
Habilidade

6,02 (2,91) 0,807 0,807 (0,52 - 0,92) 1,26 3,50

Escala de 
Segurança

5,45 (2,92)     0,803 0,803 (0,51 - 0,92) 1,30 3,59

TOTAL 6,64 (2,64) 0,814 0,814 (0,54 - 0,92) 1,13 3,14
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Traduzir e testar a reprodutibilidade, validade e responsividade
da LEMAL baseada na versão brasileira do Manual de
aplicação..

Tabela 1. Valores totais do Coeficiente de Correlação Intraclasse
considerando os 14 itens da escala.

Objetivo 

Apesar do elevado número de intervenções destinadas ao aumento da
habilidade motora do membro inferior mais afetado por sequela de
Acidente Vascular Encefálico (AVE), os estudos avaliam o impacto da
recuperação destes indivíduos por medidas específicas à estrutura e
função do corpo sem enfatizar, especificamente, os efeitos do uso do
membro inferior mais afetado em ambiente real.1

Com o objetivo de avaliar a habilidade motora do membro inferior
afetado no dia a dia do indivíduo e, assim, fornecer informações sobre a
função e a utilização espontânea do membro inferior acometido após o
AVE em ambiente real, foi desenvolvida a Lower Extremety Motor Activity
Log (LEMAL).

* DP = Desvio Padrão, ICC = Índice de Correlação Intraclasse; EPM = Erro Padrão da
Medida, MMD = Mínima Mudança Detectável

Figura 1: Diagrama de dispersão da diferença das três medidas da LEMAL e da média
dos escores totais por indivíduo. As linhas vermelhas contínuas horizontais no meio
indicam as diferenças médias e as linhas pretas (mais distantes) indicam os limites
superiores e inferiores de concordância.
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