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Introducao: O World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) é um instrumento desenvolvido pela OMS
para mensuração da saúde e deficiência. Sua aplicação em indivíduos com Acidente Vascular Encefálico (AVE) ainda é escassa e torna-
se importante uma vez que esta condição é a principal causa de incapacidade em adultos.

Objetivos: Aplicar o instrumento WHODAS 2.0 em uma série de indivíduos com AVE visando caracterizar e qualificar seu perfil
funcional de acordo com o modelo da Classificação de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF e seus componentes.

Método: Estudo de abordagem quantitativa, descritivo, do tipo séries de casos e de corte transversal, aprovado no Comitê de Ética e
Pesquisa (CEP) da Universidade Paulista (UNIP) sob o parecer de nº 2.509.738, realizado entre fevereiro e junho de 2018. O WHODAS
2.0 foi aplicado em uma série de três indivíduos com diagnóstico de AVE, sexo masculino, com quadro de hemiparesia. Foram coletados
dados sociodemográficos e analisado o nível de dificuldade dos indivíduos em seis domínios, baseados no componente Atividade e
Participação, descritos pela CIF: (1) Cognição, (2) Mobilidade, (3) Autocuidado, (4) Relações interpessoais, (5) Atividades da vida e (6)
Participação para cada domínio é atribuído um valor variando de 1 (nenhuma dificuldade) a 5 (extrema dificuldade). Os escores foram
transformados em porcentagem e relatados de acordo com os qualificadores da CIF: Não há problema 0-4%, Problema leve 5-24%,
Problema moderado 25-49%, Problema grave 50-95% e Problema completo 96-100%.

Resultados: Os indivíduos avaliados apresentaram idade entre 60 e 75 anos, dois com AVE do tipo isquêmico e um com tipo
hemorrágico, tempo de AVE entre 02 a 04 anos. Com relação aos resultados do WHODAS 2.0, a maior dificuldade apresentada pelo
indivíduo 1 atingiu o nível moderado nos domínios autocuidado (37,5%) e participação (40,6%), o indivíduo 2 atingiu apenas uma
dificuldade em nível leve nos domínios cognição (4,2%), atividades de vida (18,7%) e participação (6,2%) e o indivíduo 3 apresentou
maior dificuldade com nível grave nos domínios mobilidade (65%), autocuidado (62,5%), atividades de vida (56,2%) e participação
(65,6%).

Conclusão: A aplicação do WODHAS 2.0 indicou graus variados de dificuldade em diferentes componentes da funcionalidade para uma
mesma condição de saúde. Ainda sim, o instrumento identificou que os três participantes apresentaram maior comprometimento na
Participação Social. Estes achados contribuem para intervenções terapêuticas direcionadas a participação social no AVE."
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