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Introdução: O WHODAS 2.0 (WORLD HEALTH ORGANIZATION DISABILITY ASSESSMENT SCHEDULE 2.0) é um 

questionário de avaliação da incapacidade da Organização Mundial de Saúde que avalia de forma prática e genérica a 

saúde e deficiência no âmbito populacional ou clínico. É um instrumento que fornece um modelo padronizado de 

mensuração da saúde e deficiência em seis domínios de vida: cognição, mobilidade, autocuidado, relações 

interpessoais, atividades de vida e participação. Seu propósito é permitir por meio da medida da deficiência identificar as 

necessidades do indivíduo, combinar tratamento com intervenções, medir resultados e eficácias, estabelecer prioridades 

e alocar recursos. Objetivo: investigar as aplicações do WHODAS 2.0 em adultos com lesões 

neuromúsculoesqueléticas. Método: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, norteada por recomendações do 

documento Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology Statement (STROBE). Foram 

incluídos estudos originais que aplicaram o WHODAS 2.0 em adultos com lesões neuromúsculoesqueléticas, publicados 

entre 2008 a 2018, em inglês e português. As bases de dados pesquisadas foram Scopus, Web of Science, OneFile 

(GALE), Lilacs, SciELO e PubMed. A estratégia de busca foram as seguintes: (WHODAS 2.0 AND disability OR 

disability evaluation OR disabled persons OR functioning), empregados os devidos filtros de acordo com critérios 

expostos. Os critérios de exclusão foram considerados: revisões de literatura; avaliação de propriedades psicométricas; 

estudos de casos; pesquisas com indivíduos sem patologias de base ou com doenças psiquiátricas; comparação entre 

instrumentos. Resultados: Foram encontrados 1.091 estudos no banco de dados por assunto e após aplicados os 

critérios de inclusão para a revisão, foram selecionados 201 trabalhos, aos quais, 182 foram excluídos pelo título e 

resumo, sete por apresentarem duplicados, resultando em 12 trabalhos para a leitura na íntegra. Os estudos 

selecionados mostraram que o instrumento WHODAS 2.0 foi apropriado para medir a deficiência em situações iniciais 

ou crônicas, em indivíduos com patologias complexas e multifacetadas e ainda delimitar preditores de incapacidade. 

Além disso, os estudos reforçaram os preceitos teóricos da Classificação Internacional de Funcionalidade. Conclusão: A 

avaliação da incapacidade tem sido usada para medir o nível de deficiência dos pacientes e determinar os seus 

preditores. Fatores funcionais, sociais, ambientais e pessoais, de modo geral, possuem interferência na avaliação da 

deficiência. Limitações metodológicas podem ser entraves à consolidação de alguns direcionamentos, o que deve 

incentivar novas pesquisas utilizando o WHODAS 2.0 com métodos criteriosos e amostras cuidadosamente 

selecionadas.
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