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Introducao: A Doença de Parkinson é uma doença neurológica crônica e degenerativa, que resulta em limitação de atividades e restrição
de participação. Visando monitorar sua evolução, desenvolveram-se escalas. A UPDRS, utilizada para capturar diferentes aspectos da
doença, apresenta conceitos ligados às categorias da CIF, classificação preconizada pela Organização Mundial de Saúde.

Objetivos: Estabelecer a ligação entre os conceitos dos itens presentes na Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson
(UPDRS), com as categorias da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), para verificar quais
domínios da CIF são cobertos pela UPDRS.

Método: A análise da ligação da UPDRS com a CIF foi conduzida baseando-se na metodologia proposta por Cieza e colaboradores, que
propuseram 8 regras para a ligação entre medidas de resultado e a CIF. Todos os conceitos foram considerados antes de se realizar a
ligação com as categorias da CIF. Cada item da UPDRS foi ligado com categorias da CIF, por duas profissionais fisioterapeutas, que
realizaram a tarefa separadamente. Ao final, foram comparados os resultados encontrados pelos codificadores independentes e resolvidas
as discordâncias por consenso entre ambos. O grau de concordância entre os dois profissionais que realizaram o processo de ligação foi
calculado por meio do Coeficiente de Kappa simples e do intervalo de confiança (95%).

Resultados: O processo de ligação da UPDRS com as categorias da CIF gerou 50 conteúdos significativos. Destes, 44 eram ligados à
categorias da CIF, sendo que 77,2% tratavam sobre o domínio funções corporais e 22,7% sobre atividades e participação. Nenhuma das
categorias da CIF estava relacionada a fatores ambientais. A concordância percentual entre os profissionais que fizeram o processo de
ligação foi de 88%; o coeficiente de Kappa foi de 0.82 com intervalo de confiança a 95% de 0.79 – 0.87, o que demonstra uma
concordância bastante elevada.

Conclusão: Os achados demonstraram que a UPDRS é composta majoritariamente pelas categorias de funções corporais,
minoritariamente por atividades e participação, sem representação dos fatores ambientais. Sugere-se que ferramentas que abordem
fatores ambientais sejam utilizadas conjuntamente com a UPDRS para que todo o espectro da funcionalidade seja contemplado na
avaliação desses indivíduos."


	LIGAÇÃO ENTRE UPDRS E A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE

