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Introdução e objetivos: 
Introdução e Objetivos: A escala PROFILE PD foi desenvolvida especificamente para 
avaliar pacientes com Doença de Parkinson (DP) dentro dos contextos da Classificação 
Internacional de Funcionalidade (CIF), sendo diretamente aplicada à prática 
fisioterapêutica. O objetivo do trabalho foi realizar a tradução e adaptação transcultural 
da escala PROFILE PD para a Língua Portuguesa-Brasil, e analisar algumas 
propriedades psicométricas tais como: a clareza da versão brasileira da escala por 
fisioterapeutas, a presença de efeito piso e teto, as confiabilidades inter-avaliador e 
teste-reteste, além da validade discriminante, validade concorrente, consistência  
interna, e a mínima mudança detectável (MDC).  
 
Métodos: 
Métodos: Trinta e três indivíduos com DP participaram do estudo. O trabalho foi 
submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil) segundo 
termos da Resolução 466/2012, aprovado sob o parecer número 283.818. 
 
Resultado: 
Resultados: Considerando o escore total, as confiabilidades inter-avaliador e teste-
reteste apresentaram um coeficiente de correlação intra-classe (CCI) igual a 0,74 e 0,99 
respectivamente. A análise da validade concorrente demonstrou uma correlação de 
Spearman positiva entre a versão brasileira da PROFILE PD e a UPDRS ?=0,87. Na 
análise da validade discriminante, a ANOVA oneway mostrou que a versão brasileira da 
PROFILE PD pode discriminar o indivíduo com DP entre os estágios leve e moderado, 
e leve e grave. Uma alta consistência interna foi encontrada (?=0,90). A MDC foi de 
2,41, e não foi encontrado efeito piso e teto.  
 
Discussão e conclusão: 
Discussão e Conclusão: a PROFILE PD objetiva complementar a escala UPDRS 
durante investigações clínicas. Apresenta vantagens em relação a mesma, sobretudo 
em relação ao custo, tempo de aplicação e questões relevantes à fisioterapia. A versão 
brasileira PROFILE PD é um instrumento válido e confiável capaz de quantificar 
alterações na estrutura e função corporal e limitações de atividade e participação nos 
estágios leve e moderado da DP, fornecendo um perfil do impacto da doença nestes 
contextos, sendo diretamente aplicável à prática fisioterapêutica.  
 
 
 
 
 
 
 
  


