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Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das maiores causas em longo prazo de limitação funcional ou 

incapacidade física em todo o mundo. Recentemente, foi desenvolvida uma ferramenta denominada “Timed Up and Go” 

Assessment of Biomechanical Strategies (TUG-ABS), para avaliação de estratégias biomecânicas adotadas por 

indivíduos hemiparéticos pós-AVE durante o desempenho das atividades sequenciais que consistem o TUG: 

transferência da posição sentada para em pé, marcha, mudanças de direção durante a marcha e a transferência da 

posição em pé para a posição sentada. Objetivo: Avaliar os diferentes níveis de mobilidade funcional de indivíduos com 

hemiparesia pós-AVE através da aplicação do TUG-ABS e verificar em qual fase do teste esses indivíduos apresentam 

maior déficit. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal observacional, aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer 

1.736.612 (CAAE 58502316.5.0000.5144), no qual participaram 26 pacientes hemiparéticos divididos em três subgrupos 

de mobilidade, de acordo o tempo médio para realização do TUG em rápido, moderado e lento. Examinadores 

familiarizados com o TUG-ABS aplicaram o teste. Na análise estatística, teste One Way ANOVA seguido por teste post-

hoc Bonferroni foram empregados para avaliar a diferença entre grupos no tempo para realização do TUG. O teste 

Kruskal Wallis foi utilizado para a comparação entre grupos do desempenho dos indivíduos nos itens que compõem o 

TUG-ABS. Resultados: Nove itens do TUG-ABS apresentaram diferenças significativas quando comparados os 

subgrupos rápido, moderado e lento (p< 0,001). Observou-se que todos os indivíduos apresentaram maior déficit no 

item relação entre o pé externo e interno à circunferência do giro, seguido pelos itens passos para realização do giro, 

contato inicial dos pés com o calcanhar e apoio dos membros superiores associado à flexão lateral e/ou rotação de 

tronco. Conclusão: A aplicação do TUG-ABS possibilitou a avaliação dos diferentes níveis de mobilidade funcional dos 

hemiparéticos e verificou-se que o maior déficit foi relacionado ao giro, contato inicial dos pés com o calcanhar na 

marcha e o apoio de membros superiores e movimento lateral de tronco ao levantar-se da cadeira. 
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