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Introducao: O World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0), instrumento de medida de
funcionalidade, por possuir domínios correspondentes aos componentes da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde, torna-se atraente comparado a outros instrumentos validados para pessoas com lesão medular (LM). Contudo, para
aplicabilidade, precisa ser validado nesta população.

Objetivos: Determinar as validades de critério (convergente e divergente) e discriminante da versão brasileira do WHODAS 2.0 em
indivíduos com LM.

Método: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (CAAE:
63161716.0.0000.5060). Foram incluídos 40 voluntários de qualquer idade, sexo ou etnia, com LM diagnosticada por um neurologista há
pelo menos 30 dias. Foram excluídos os indivíduos em ventilação mecânica e os que apresentaram déficit cognitivo ou qualquer
comprometimento funcional não relacionado à LM. WHODAS 2.0, Medida de Independência Funcional (MIF), Medida de
Independência da Medula Espinhal III (SCIM III) e versão abreviada do Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização
Mundial de Saúde (WHOQOL-bref) foram aplicados para examinar, por correlação de Spearman (ρ), as validades de critério convergente
e divergente. Padrão Internacional para Classificação Neurológica da Lesão Medular (ASIA) foi aplicado para determinar dois grupos
(grupo 1: tetraplegia/paresia A, B e C; grupo 2: tetraplegia/paresia D e paraplegia/paresia) e mensurar, por Mann-Whitney, a validade
discriminante. Adotou-se p < 0,05.

Resultados: Os voluntários, 82,5% homens, 67,5% tetraplégicos/paréticos, tinham mediana de idade de 33,82 anos. Analisando a
validade de critério: WHODAS 2.0 e MIF apresentaram boa correlação (ρ=-0,63) e seus domínios confirmaram quatorze hipóteses
convergentes (ρ≥0,46) e sete divergentes (ρ≤0,20); WHODAS 2.0 e SCIM III mostraram correlação moderada (ρ=-0,58) e seus domínios
confirmaram cinco hipóteses convergentes (ρ≥0,53) e duas divergentes (ρ=-0,04); WHODAS 2.0 e o domínio “saúde física” do
WHOQOL-bref demonstraram boa correlação (ρ=-0,73) e seus domínios confirmaram três hipóteses convergentes (ρ≥0,58) e sete
divergentes (ρ≤0,15). Quanto à validade discriminante, os grupos mostraram-se diferentes nos domínios mobilidade (p=0,02) e
autocuidado (p=0,01).

Conclusão: Em sujeitos com LM, a versão brasileira do WHODAS 2.0 apresentou boa validade de critério em comparação à MIF, SCIM
III e WHOQOL-bref e discriminou indivíduos com alto e baixo comprometimento funcional, sustentando a validade deste instrumento
para mensurar a funcionalidade da referida população, embora o n precise ser aumentado."
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