
Evento: COBRAF

Modalidade: PÔSTER

Tema: C05. Fisioterapia na Saúde e Funcionalidade do Adulto

WHODAS 2.0: avaliação da incapacidade de indivíduos com história de 
Acidente Vascular Cerebral

LÍLIAN DE FÁTIMA DORNELAS (Lílian) - PMU - liliandefatima@hotmail.com

Introdução: O diagnóstico e a avaliação da deficiência são valiosos, pois, podem predizer fatores que o diagnóstico 

sozinho falha em predizer. Além disso, a avaliação da deficiência identifica necessidades, combina tratamento com 

intervenções, mede resultados e eficácias, estabelece prioridades e aloca recursos. 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, em seis domínios da vida: cognição, mobilidade, autocuidado, relações interpessoais, atividades de vida e 

participação social. Objetivo: Avaliar indivíduos com história de Acidente Vascular Cerebral, quanto ao nível de 

deficiência para identificação de necessidades no processo de reabilitação. Método: Participaram do estudo 10 

indivíduos com história de Acidente Vascular Cerebral, encaminhados para a reabilitação no Centro Especializado em 

Reabilitação III (CER III) na cidade de Uberlândia, Minas Gerais (CAAE: 85792318.1.0000.5704). O questionário 

WHODAS 2.0 foi aplicado no primeiro dia de atendimento do paciente junto à avaliação com o médico, por uma 

fisioterapeuta com experiência na aplicação deste instrumento. A medida de deficiência pelo WHODAS 2.0 pode ser (0-

4%) nenhuma dificuldade, (5-24%) ligeira, (25-49%) moderada, (50-95%) grave e (95-100%) completa. Resultados: 

Todos os indivíduos avaliados apresentaram deficiência moderada, sendo que, o tempo da condição de saúde em sua 

maioria foi (8;80%) aguda (< 6 meses de lesão) e os domínios com maior prejuízo foram: autocuidado, atividades de 

vida e participação social. As terapias indicadas foram principalmente: fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e 

serviço social. Conclusão: A medida de deficiência fornece informações sobre as necessidades dos pacientes 

relacionados a qual tipo de cuidado o paciente necessita. O WHODAS 2.0 é um instrumento adequado para medir a 

deficiência, pois tem relação direta com a Classificação Internacional de Funcionalidade, apresenta comparabilidade 

transcultural, propriedades psicométricas e facilidade de uso e disponibilidade. Contudo, são necessários mais estudos 

utilizando o WHODAS 2.0 para a consolidação do seu uso, tanto em ambientes clínicos quanto para pesquisas.


