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Introdução e objetivos: Recentemente foi publicado o “European
Physiotherapy Guideline for Parkinson’s Disease” visando embasar as
decisões feitas por fisioterapeutas durante a prática clínica com indivíduos
com doença de Parkinson (DP). Dezenove associações europeias
trabalharam juntamente e as recomendações sobre evidências foram feitas
com base na Classificação da Análise, Desenvolvimento e Avaliação das
Recomendações (GRADE). O objetivo deste trabalho foi traduzir e adaptar a
Diretriz Europeia para o Português.

Métodos: A Diretriz (incluindo as partes para pessoas com DP e médicos)
foi traduzida e adaptada para a língua portuguesa. Inicialmente, um
tradutor oficial bilíngue produziu a primeira versão em Português. Em
seguida, esta versão foi revisada por um painel composto por três
fisioterapeutas, falantes nativas e especialistas em DP. Para garantir
qualidade e transparência do processo de tradução, os detentores dos
direitos autorais da Diretriz e um membro do grupo de desenvolvimento da
Diretriz, cuja língua mãe é o Português, foram envolvidos durante todo o
processo. As discrepâncias foram discutidas e solucionadas por este painel.

Resultado: Todos os revisores concordaram com a versão final e a Versão
em Português da Diretriz foi produzida. Algumas sugestões incluíram:
acrescentar termos em Português Europeu e do Brasil; remover alguns
exemplos de atividades que não se aplicam ao Brasil nem a Portugal;
adicionar a versão em Português das escalas. O processo de tradução
permitiu identificar que: é fundamental que a revisão seja feita por um
painel de fisioterapeutas com expertise em DP para garantir uma boa
compreensão; quando necessário, a tradução deve ser ajustada de acordo
com a população-alvo; o processo de tradução requer uma colaboração
próxima com os detentores dos direitos autorais para garantir equivalência
conceitual.

Discussão e conclusão: Traduções da Diretriz Europeia são necessárias a
fim de apoiar uma implementação uniforme na Europa e em outros países. A
Versão em Português da Diretriz Europeia de Fisioterapia para a DP foi



elaborada de forma satisfatória. Espera-se que esta versão contribua para a
prática clínica de fisioterapeutas e ajude a garantir acesso igualitário para
pessoas com DP a cuidados de boa qualidade no Brasil e em Portugal. A
Versão em Português está disponível em www.parkinsonnet.info/euguideline.
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