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Introducao: Na doença de Parkinson (DP) há danos não-motores como as desordens do controle do impulso (DCIs) (compulsões por
jogos, compras, comer e sexuais) e desordens relacionadas (passatempo, atividades motoras simples e a síndrome da desregulação
dopaminérgica). Sobre avaliação, não há questionário traduzido e adaptado transculturalmente para o idioma brasileiro.

Objetivos: Traduzir, adaptar transculturalmente e investigar propriedades de medida da versão brasileira do Questionnaire for impulsive-
compulsive disorders in Parkinson's disease-rating scale (QUIP-RS).

Método: A pesquisa foi realizada em quatro fases: (1) tradução e retrotradução do QUIP-RS;(2) análise e consolidação de toda a
documentação feita na primeira fase e produção da versão pré-final do QUIP-RS Brasil realizada por um comitê de especialistas; (3)
administração do QUIP-RS Brasil por um profissional de saúde em pacientes com DP, e preenchimento do QUIP-RS Brasil pelos
pacientes;(4) avaliação das confiabilidades interavaliadores, reteste, intra-avaliador, validade discriminante, validade de conteúdo,
consistência interna, mudança mínima detectável (MDC) e efeito piso e teto do QUIP-RS brasileiro. A amostra teve 24 pacientes com
DP.

Resultados: As confiabilidades interavaliador, teste-reteste e intra-avaliador foram consideradas excelentes, 0,98, 0,87, 0,96,
respectivamente. A consistência interna teve alta confiabilidade α= 0,90. Sobre a validade discriminante, ficou inviabilizada qualquer
conclusão tendo em vista a díspar distribuição da amostra nos estágios da escala de H&Y modificada. A MDC foi de 3 pontos. Houve
efeito piso, mas não efeito teto. A validade de conteúdo indicou clareza dos itens do questionário.

Conclusão: O QUIP-RS Brasil possui altos níveis de confiabilidade e validade de conteúdo adequados os quais indicam a possibilidade
deste instrumento ser capaz de identificar a gravidade das DCIs em pacientes com DP. Contudo, é necessário esclarecimento acerca da
validade discriminante, e confirmação ou refutação do efeito piso."
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