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Introdução e objetivos: Os distúrbios da marcha são altamente
incapacitantes na doença de Parkinson (DP) e levam a diminuição da
qualidade de vida e a perda da independência funcional. A “Dynamic
Parkinson Gait Scale” (DYPAGS) compreende 8 itens relevantes e específicos
aos distúrbios de marcha nas situações em que eles costumam ocorrer e 6
itens na versão reduzida, graduando os distúrbios específicos apresentados
na DP. O objetivo foi adaptar transculturalmente a DYPAGS verificar a
validade e a confiabilidade na DP.

Métodos: O projeto foi aprovado e registrado pelo Comitê de Ética em seres
humanos, sob parecer no 1.251.231. O estudo foi realizado em duas estapas:
a primeira foi constituída pela tradução da DYPAGS para o Português-Brasil,
seguida da retro-tradução, análise por um comitê de especialistas e
aprovação pelos autores da versão original do instrumento. A segunda foi
composta pela aplicação da versão final brasileira em indivíduos com DP
para análise das propriedades dos domínios psicométricos: validade e
confiabilidade. A amostra foi composta por 50 indivíduos com DP. Os
instrumentos utilizados foram: Mini Exame de Estado Mental, UPDRS-parte
III, Estadiamento de Hoehn & Yahr, BESTest-VI e FOGQ.

Resultado: Considerando o escore total, as confiabilidades inter-
examinadores e teste-reteste para ambas as versões apresentaram um
excelente CCI que variou entre 0,94 e 0,9. Ambas apresentaram excelente
consistência interna (α=0,97). Foram obtidas moderadas correlações
negativas entre as versões e o BESTest-VI (ρ= -0,61 e ρ= -0,65), e positivas
(ρ= 0,66 e ρ= 0,68) entre as versões e a FOGQ. A validade concorrente
entre as versões e a UPDRS-III apresentou uma baixa correlação positiva
(ρ= 0,49) para versão completa e uma moderada (ρ= 0,52) para a reduzida.
A ANOVA oneway mostrou que a escala discrimina o indivíduo com DP entre
os estágios leve e moderado, e leve e gra



Discussão e conclusão: Não houve diferença entre os resultados das duas
versões do instrumento, sendo assim, a utilização da versão reduzida por
seu menor tempo de aplicação é recomendada para melhor aproveitamento
na abordagem fisioterapêutica na DP. A MDC obtida indica que a mudança
nos escores totais apresenta uma chance de menos de 7,3% de ser devida à
variação ao acaso ou ao erro de medida, auxiliando o fisioterapeuta a
estimar a melhora nos itens avaliados.
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