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Resumo

Objetivo: realizar a tradução, adaptação cultural e validação do “Knee Outcome

Survey- Activities of Daily Living Scale”(ADLS) para a língua portuguesa, bem como

verificar suas propriedades de medida, reprodutibilidade e validade, para que o mesmo

possa ser usado como um instrumento específico para avaliação de sintomas em

pacientes brasileiros portadores de afecções no joelho durante as atividades de vida

diária. Métodos: Para este processo de validação seguimos as normas propostas por

Guillemin et al(1993). Foram selecionados por conveniência, 53 pacientes que

apresentavam queixas relacionadas ao joelho. Na primeira entrevista o questionário foi

aplicado em conjunto ao Lysholm, SF-36 e EAV (entrevistador 1). Após

aproximadamente 30 minutos da primeira entrevista, os mesmos pacientes

responderam apenas ao ADLS (entrevistador 2). Após um intervalo entre sete e 10

dias, foi realizada a terceira entrevista constituída de nova aplicação do ADLS

(entrevistador 2). Resultados: A amostra consistiu de 53 entrevistados, sendo a média

de idade de 33.05 anos e patologia mais freqüente a lesão ligamentar (56,6%). O

índice de Sperman obteve um valor de 0,98 (!=0,05, "<0,01) na reprodutibilidade inter-

entrevistador e de 0,98 (!=0,05, "<0,01) na reprodutibilidade intra- entrevistador.

Conclusão: O questionário ADLS em português adaptada à cultura brasileira é de fácil

administração e aplicação além de ser um instrumento útil para avaliação de atividades

de vida diária de pacientes brasileiros com afecções no joelho. As propriedades de

medida, reprodutibilidade e validade do questionário ADLS foram confirmadas por meio

da tradução e validação da versão em português.
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1 INTRODUÇÃO

Há um consenso na literatura de que é necessária uma escala de avaliação de

resultados de tratamento para indivíduos com lesões do joelho a fim de que se tenha um

método padronizado que possa ser reproduzido de maneira consistente e que venha

relatar os resultados de tratamentos instituídos (Demirdjian et al,1998).

Os questionários específicos são assim designados por terem sido elaborados para

grupos de diagnósticos específicos ou determinada população de pacientes.

Freqüentemente tem por objetivo medir respostas ou alterações clinicamente importantes

(Patrick, Deyo, 1989), e são mais sensíveis para detectar os efeitos das intervenções (Mc

Carthy,1995).

Qualidade de vida pode incluir uma variedade potencial maior de condições que

podem afetar a percepção do indivíduo, seus sentimentos e comportamentos relacionados

com o seu funcionamento diário, incluindo, mas não se limitando, a sua condição de saúde

e as intervenções médicas (Bullinger et al, 1993). Quando existe uma dificuldade para

executar as atividades rotineiras, a qualidade de vida é afetada.

É importante salientar que ao descrever o comprometimento da qualidade de vida ou

do estado de saúde de um indivíduo, avaliando-o porém sob um aspecto mais amplo,

pode-se demonstrar o quanto sua afecção tem importância sobre o aspecto social ou da

saúde (Cohen, 2001).

O joelho é uma articulação de carga, de grande amplitude de movimento, situada na

porção central do membro inferior. As superfícies articulares formadas pelos côndilos do

fêmur, pelos planaltos tibiais e pela patela permitem movimentos de rolamento,

deslizamento e rotação medial e lateral. Mantida por estabilizadores estáticos (meniscos,

ligamentos e cápsulas) e dinâmicos (músculos e tendões), é uma articulação sujeita a um

maior número de afecções de origem mecânica (Pozzi, Konkewicz, 2003).

Devido à importância da articulação do joelho e ao grande número de lesões desta

articulação (Barreto, 2003), as atividades diárias serão comumente alteradas quando
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ocorre alguma afecção neste segmento dos membros inferiores, porém torna-se difícil a

mensuração do grau de inferência da afecção na qualidade de vida.

O presente trabalho tem como proposta traduzir, adaptar culturalmente e validar o

questionário Activities of daily living scale (ADLS), aceito internacionalmente para

demonstrar a mensuração funcional imposta por desordens e lesões no joelho durante as

atividades de vida diária. Para este processo seguimos as normas propostas por Guillemin

et al (1993).

Para realizar a validação utilizou-se o questionário genérico de avaliação de

qualidade de vida SF-36, utilizado para obter informações relacionadas a vários aspectos

do estado de saúde; o questionário Lysholm, específico para avaliar sintomas e função do

joelho; e a Escala análogo visual da dor, utilizada para avaliação do quadro álgico.

As doenças articulares podem interferir diretamente nas atividades diárias, sociais,

esportivas e de relacionamento. Podem vir acompanhadas de comprometimentos

emocionais que interfiram na qualidade de vida desses pacientes (Peccin, 2001).

Acreditamos que a tradução, adaptação cultural e validação do questionário Activities of

daily living scale (ADLS) para avaliação de sintomas em pacientes brasileiros portadores

de afecções ao nível do joelho durante as atividades de vida diária, não apenas como um

instrumento de avaliação do estado do paciente e da repercussão de um tratamento, mas

também como um elemento de informação, irá contribuir para que as implicações das

desordens no joelho possam ser melhores compreendidas e avaliadas a fim de

proporcionar um melhor conhecimento da doença e definir com maior clareza os sintomas

e dificuldades. Além disto, não dispomos de instrumentos que apresentem alta

sensibilidade e/ou especialidade nesta avaliação.
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1.1 JUSTIFICATIVA

A complexidade da articulação do joelho e o número de critérios para avaliar sua

função e sintomatologia tornam difícil mensurar e quantificar os tratamentos empregados.

A ausência, em língua portuguesa, de um instrumento para avaliação de sintomas em

pacientes brasileiros portadores de afecções no joelho durante as atividades de vida

diária, constituiu a motivação maior deste estudo. Portanto, tendo em vista não dispormos

de um questionários nestes moldes e cujos dados pudessem ser correlacionados com

questionários publicados em outras línguas, propomos a tradução para o português,

adaptação cultural e validação do “Knee Outcome Survey- Activities of Daily Living Scale.
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1.2 OBJETIVO

1.2.1 Objetivo Geral

Este estudo tem por objetivo realizar a tradução, adaptação cultural e validação do

“Knee Outcome Survey- Activities of Daily Living Scale” para a língua portuguesa, bem

como verificar suas propriedades de medida, reprodutibilidade e validade, para que o

mesmo possa ser usado como um instrumento específico para avaliação de sintomas em

pacientes brasileiros portadores de afecções no joelho durante as atividades de vida

diária.

1.2.2 Objetivo Especifico

- Correlacionar a tradução, adaptação cultural e propriedades de medidas do questionário

“Knee Outcome Survey- Activities of Daily Living Scale” com o questionário Lysholm,

também específico e já validado para avaliação dos sintomas do joelho.

- Correlacionar o questionário “Knee Outcome Survey- Activities of Daily Living

Scale” com o questionário genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36,

versão do Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey, já traduzido

e validado para a língua portuguesa.

– Correlacionar o questionário específico “Knee Outcome Survey- Activities of Daily

Living Scale” com a Escala Numérica de Dor e com a Escala de Avaliação Global

da Saúde.
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2 LITERATURA

2.1 Questionários

A utilização de questionários como parâmetros de avaliação é útil, por permitir a

padronização, a uniformização e a reprodutibilidade das medidas a que se propõe (Levine

et al,1993; Stevens et al,1999; Franzblau et al,1997; Ferry et al,1998; Homan et al,1999).

No entanto, a escolha de um segmento de avaliação deve levar em conta se seus

componentes são claros, se ele é simples, de fácil compreensão e aplicação, e se

possuem tempo de administração apropriado (Bell et al, 1990). Quando é elaborado um

questionário, suas propriedades de medida precisam ser testadas e validadas primeiras

num grupo de pacientes, para que posteriormente possam ser utilizados em estudos

populacionais (Campos et al, 2003).

Para a correlação dos aspectos específicos de uma determinada doença com o

estado geral de saúde do indivíduo, devem-se utilizar métodos de avaliação da qualidade

de vida, a fim de associar os achados biomecânicos e funcionais com a mudança na

qualidade de vida desses indivíduos. Os questionários que avaliam a qualidade de vida

são usados para obter informações relacionadas a vários aspectos do estado de um

paciente, como, por exemplo, o seu estado funcional, sua capacidade de realizar

atividades de vida diária, presença de dor, fadiga e seu estado emocional.

A obtenção de informações sobre o funcionamento e o bem-estar dos pacientes é

essencial para avaliação dos benefícios das intervenções terapêuticas, porque fornece

evidencias sobre o impacto da doença e do tratamento em termos de condição de saúde e

qualidade de vida relacionada à saúde (Garrat et al, 2002). Esse processo se torna

possível através da utilização de instrumentos baseados em uma conceitualização de

saúde que é multidimensional, na qual a fonte de informação é o próprio paciente (Duarte,

2003).

O’Donoghue (1955) foi o primeiro a desenvolver um sistema para avaliação de

resultados. Um exame objetivo e um questionário de 100 pontos foi usado para avaliar

resultado das reparações ligamentares do joelho. As respostas de cada questão eram do
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tipo “sim” (10 pontos) ou “não” (0 ponto). A avaliação era complementada com a adição de

critérios subjetivos, como derrame, incapacidade e avaliação funcional.

De modo geral, os instrumentos de qualidade de vida podem ser divididos em duas

categorias: os genéricos e os específicos. Podem ser auto-administráveis ou

administrados por entrevistadores, enviados pelo correio ou administrados por meio de

telefonemas. Existem aspectos positivos e negativos em cada tipo de aplicação. Nos

questionários auto-administráveis, temos que excluir indivíduos com problemas visuais ou

cognitivos e considerar um percentual importante de respostas não preenchidas pela falta

de entendimento da questão. Além disso, nos questionários enviados pelo correio, alguns

podem não chegar ao destino desejado, ou até mesmo não retornar a nós. Nos

questionários aplicados por meio de entrevistas, deve-se ter cuidado para que o

entrevistador esteja treinado a aplicar de forma impessoal as perguntas, a fim de que nada

interfira no resultado final do questionário. As entrevistas têm maior aceitação por parte do

indivíduo, mesmo apresentando uma privacidade menor, e os telefonemas são

considerados mais cansativos (Weeks et al, 1983).

Os instrumentos específicos de avaliação de qualidade de vida relacionam-se

àqueles que medem os aspectos específicos para uma determinada área de interesse

primário. Proporcionam uma especificidade melhor nos achados relacionados à melhora

ou piora de um aspecto específico em estudo. Esses instrumentos podem ser específicos

para uma determinada doença (por exemplo: lesão ligamentar do joelho, doença pulmonar

obstrutiva crônica, lombalgia etc), para uma população de pacientes (por exemplo:

idosos), para uma função específica (por exemplo: sono, função sexual) ou para um

problema (por exemplo: dor, instabilidade, crepitação) (Guyatt, 1995). São desvantagens a

serem consideradas nesses instrumentos específicos o fato de não abrangerem aspectos

da qualidade de vida de forma global, bem como não permitirem comparações entre

patologias diferentes ou mesmos entre populações e intervenções diferentes.

O “Stanford Health Assessement Questionnaire” (HAQ), traduzido e validado para a

língua portuguesa por Ferraz et al, em 1990, foi elaborado inicialmente com a finalidade de

permitir a avaliação de parâmetros de medida em ensaios clínicos envolvendo pacientes

com artrite reumatóide e outras doenças reumáticas, apresentando cinco dimensões
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importantes, como desejo de uma longa vida, viver sem dor, ter capacidade de execução

das atividades de vida diária sem limitação, não apresentar toxidade com a terapêutica

empregada e ser capaz de ser independente do ponto de vista econômico e financeiro.

Larson, em 1974, desenvolveu uma escala de 100 pontos baseada em critérios

subjetivos, objetivos e funcionais. No aspecto funcional, preocupou-se em avaliar as

condições do indivíduo para caminhar, correr, saltar e agachar (Peccin, 2001).

Com o desenvolvimento dos métodos de tradução e adaptação cultural é plenamente

possível que um instrumento desenvolvido para ser usado em determinada língua e

cultura, possa também ser usado, após tradução e adaptação, em outra língua e em outro

contexto cultura. Para tanto o instrumento original deve utilizar palavras simples e

objetivas, evitando o uso de jargões, metáforas e expressões idiomáticas, o que pode

simplificar o processo tornando o instrumento traduzido e adaptado, mais compreensível

(Fernandes, 2003).

Após revisão da literatura, com análise das metodologias de tradução e adaptação

cultural de questionários de qualidade de vida, onde foram observadas diferenças

principalmente relacionadas ao número e qualificações dos tradutores envolvidos em cada

etapa, Guillemin et al, propuseram uma padronização para o desenvolvimento do

processo, com orientação quanto ao número, seqüência e complexidade das etapas a

serem observadas (Fernandes, 2003).

2.2 Atividades de vida diária e qualidade de vida

A avaliação funcional é importante para determinar o efeito da lesão na rotina do

paciente. Algumas atividades funcionais devem ser testadas (Magee, 2002), sempre que

apropriado, incluindo caminhar, subir e descer escada, sentar e levantar de uma cadeira,

dirigir, vestir-se, higiene diária, comer, bem como as atividades recreacionais e

profissionais.

Sabe-se que quando estas atividades diárias estão comprometidas, a qualidade de

vida torna-se prejudicada.
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Qualidade de vida pode ser entendida como a expressão de um modelo conceitual

que tenta representar a perspectiva de um paciente ou seu grau de satisfação de forma

quantificável. Este conceito começou a ser utilizado nos Estados Unidos após a Segunda

Guerra Mundial com a intenção de descrever o efeito gerado pela aquisição de bens

materiais na vida das pessoas (Ferraz, 1998). A subjetividade, caracterizada por ser a

qualidade de vida um conceito compreendido a partir de uma perspectiva individual, e a

multidimensionalidade caracterizada por abranger diferentes aspectos de vida de uma

pessoa, como aspectos físico e emocional (aspectos psicométricos), são fundamentais

quando se aborda qualidade de vida (Nigri et al, 2004).

2.3 O Joelho

Os transtornos internos que acometem a articulação do joelho são inúmeros e de

conseqüências variadas para a função e a qualidade de vida do indivíduo.

A articulação do joelho é aquela entre a superfície articular inferior do fêmur e

superior da tíbia e entre a superfície articular anterior do fêmur e a patela. Caso se

considere isoladamente suas peças ósseas, pode-se dizer que são articulações instáveis,

particularmente a femorotibial, que tem uma ampla movimentação. Os ligamentos e

músculos constituem o elo de união entre essas três peças. Da interação de todos esses

elementos(coordenada pelo sistema nervoso central) e de sua integridade depende o bom

funcionamento da articulação. Se adicionarmos aos dois segmentos ósseos que formam a

articulação femorotibial o conjunto dos dois meniscos, observa-se que eles transformam a

superfície articular superior da tíbia em concha perfeitamente adaptada à superfície

condilar femoral convexa e numa peça com excelente estabilidade às cargas axiais de

compressão. Quando ainda forem adicionados a esse conjunto os ligamentos centrais

(ligamentos cruzados anterior- LCA e posterior- LCP) e os periféricos, e com o joelho

ligeiramente fletido aplicarmos uma força que anteriorize a tíbia como que fazemos a

gaveta anterior, a tíbia não se moverá (Amatuzzi, 2004).

A anatomia óssea do joelho é formada pelos côndilos femorais, planalto tibial e

patela; fazendo parte da anatomia extra-articular, temos a cápsula articular, o ligamento
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colateral tibial, o ligamento poplíteo oblíquo, o ligamento colateral fibular, o ligamento

poplíteo arqueado e os músculos que produzem o movimento articular. A anatomia intra-

articular é composta pelos meniscos medial e lateral, ligamentos menisco-femorais,

ligamento transverso do joelho, ligamentos cruzados anterior e posterior, membrana

sinovial, prega suprapatelar, médio-patelar, infrapatelar, prega lateral e tendão do músculo

poplíteo (Peccin, 2001).

O joelho é uma articulação mecanicamente complexa. Como ele depende

fundamentalmente das partes moles para estabilidade, o joelho oscila através de grande

amplitude de movimento e suporta forças que correspondem a varias vezes o peso

corporal tanto na articulação femorotibial quanto na articulação femoropatelar (Amatuzzi,

2004).

A complexidade anatômica do joelho bem como a sua vulnerabilidade justificam o

número de paciente com lesão nesta articulação, sendo algumas afecções mais comuns,

tais como: lesões meniscais, lesões ligamentares, traumatismos, lesões cartilaginosas e

condromalácias.

2.4 Questionário ADLS- identificação e seleção do instrumento

O instrumento que este estudo se propôs a traduzir, validar e adaptar à língua

portuguesa, o Activities of Daily Living Scale - ADLS, é uma escala integrante ao Knee

Outcome Scale (designado a avaliar o nível funcional relacionado à patologia ou lesão no

joelho) juntamente com o Sports Activity Scale (SAS) que é designado a avaliar os

sintomas e limitações funcionais durante as atividades esportivas.

O questionário Activities of Daily Living Scale (ADLS), foi criado e validado por James

J. Irrgang et al em 1998 e posteriormente modificado (Irrgang,1999), é aceito

internacionalmente (Ross et al, 2002 ; Borsa et al, 1998; Mizner et al, 2005; Cindas,

Savas, 2004; Eastlack et al, 1993 ) para demonstrar a mensuração funcional imposta por

desordens e lesões no joelho durante as atividades de vida diária (Irrgang et al,1998 ).
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Este questionário foi desenvolvido na Universidade de Pittsburgh objetivando ser um

instrumento auto-aplicável para mensuração de limitação funcional comumente vividas por

indivíduos com diferentes afecções do joelho, incluindo lesões ligamentares e meniscais,

dor patelofemoral e osteoartrite. A escala foi desenvolvida com base na revisão de

instrumentos já existentes, incluindo a Cincinnati Knee Scale, o Lysholm Knee Scale, o

Western Onterio e o McMaster Universities Osteoarthristis Index (WOMAC) e o guia

desenvolvido pelo comitê internacional de documentação do joelho (IKDC). Foi realizado

em 1998 um estudo para demonstrar a consistência interna, validade, sensibilidade e

confiabilidade deste instrumento. Em seu processo de validação foi conduzido um estudo

com 397 pacientes, em 9 diferentes centros. Já para a confiabilidade do teste - reteste, foi

realizado um segundo estudo com 52 pacientes realizando também a análise da

pontuação. O instrumento pode ser usado para avaliar o nível de função em um momento

exato e para avaliar as mudanças na função durante um período (Irrgang et al,1998 ).

O ADLS consiste em 14 itens. Os itens de um a seis mensuram os sintomas

comumente expressos durante as atividades de vida diária por um indivíduo com afecções

no joelho. As respostas dos itens de um a seis são graduadas em termos que expressem

o grau de limitação que cada sintoma impõe nas atividades de vida diária. Existem seis

respostas para cada item que variam desde a inexistência do sintoma (cinco pontos) até o

pior sintoma que impeça o indivíduo de realizar todas as atividades diárias (zero ponto).

Os sintomas do ADLS incluem dor, rigidez, inchaço, instabilidade, fraqueza e mancar. Os

itens de sete a 14 são relacionados a função durante atividades de vida diária incluindo a

habilidade de andar em superfícies niveladas, subir e descer escadas, ficar em pé,

ajoelhar-se, agachar-se, sentar com os joelhos dobrados a 90 graus e levantar-se de uma

cadeira. As respostas de cada item são graduadas em termos que expressam grau de

limitação que o indivíduo sente durante cada atividade. Existem seis respostas para cada

item graduando desde sem limitação na execução da atividade (cinco pontos) até

inabilidade de realizar atividade (zero ponto).

A pontuação está associada com cada resposta graduando de zero (completa perda

da função) até cinco (inexistência do sintoma / sem perda da função). A máxima

possibilidade de pontuação é 70. A pontuação do ADLS é calculada somando os pontos
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das respostas de cada indivíduo. A pontuação do ADLS é então transformada no ADLS

escore, que é graduado de zero a 100, dividindo a pontuação do ADLS por 70,

multiplicando o resultado por 100.

A pontuação do ADLS ainda pode ser calculada caso algum dado estiver faltando,

pelo menos 90% dos itens estiverem respondidos (por exemplo, resposta foi realizada em

pelo menos 13 itens). Para calcular a pontuação do ADLS na presença de ausência de

dados, a média dos pontos das respostas dos itens respondidos pelo indivíduo pode ser

substituída pelos pontos dos itens ausentes. Uma vez que a pontuação do ADLS foi

calculada, o ADLS score é calculado como descrito acima.

O ADLS também inclui três itens que não foram inseridos no ADLS score. As

respostas destes itens são reportadas separadamente para fornecer uma descrição global

do nível de função do indivíduo. Um item é designado para eleger a taxa global de função

do joelho durante atividades diárias usuais do indivíduo numa escala de zero a 100 como

100 sendo o nível da função prévia a lesão / trauma e zero sendo a incapacidade de

realizar qualquer atividade diária rotineira. Nos dois itens remanescentes, o indivíduo é

questionado a descrever o seu nível geral de função do joelho durante atividades diárias e

a taxa do seu nível atual de atividades diárias como normal, quase normal, anormal,

extremamente anormal.

2.5 Tradução e validação de um questionário

Guillemin et al (1993), após revisão da literatura, analisaram os artigos publicados

entre os anos de 1966 e 1992 que abordavam as metodologias de tradução e adaptação

cultural, e propuseram uma padronização para adaptação transcultural de instrumentos de

qualidade de vida (Peccin, 2001).

De acordo com a padronização proposta, a primeira etapa é a tradução onde deve-se

produzir várias traduções, porque elas atingem um elevado nível de qualidade, quando

são feitas por, pelo menos, dois tradutores independentes. Esse procedimento é

necessário para evitar erros e interpretações divergentes de itens ambíguos do original. As



12

qualificações e características dos tradutores também são importantes, uma vez que

profissionais altamente qualificados podem não ser culturalmente representativos da

população alvo. A Segunda etapa é chamada de back-translation ou retrotradução

(tradução de trás para frente) consiste em traduzir a versão estabelecida, que foi traduzida

na língua, na qual se pretende aplicar o instrumento, para o original; este caminho tem se

mostrado um recurso capaz de ajudar a aumentar a qualidade da versão original. (Mc

Carthy, 1995). Já a terceira etapa é uma revisão realizada por uma comissão, tendo como

objetivo maior se obter um questionário final com equivalência cultural entre o documento

original e o da língua na qual será aplicado (Guillemin, 1995); é necessário constituir um

comitê para comparar a fonte e as versões finas, baseado em todas as traduções

realizadas, revendo a introdução e instrução do questionário bem como a escala de

respostas de cada questão. Na quarta etapa é realizado um pré-teste que consiste em

uma aplicação inicial do questionário em uma amostra da população a ser estudada

visando ajudar a avaliar erros e desvios na tradução. Na ultima etapa a pontuação dos

escores de ser realizada para adaptar ao contexto cultural (Acquadro et al, 1996; Duarte,

2003).

Neste contexto, são testadas a validade e a reprodutibilidade e a validade do

instrumento.

A reprodutibilidade é a razão da variabilidade entre pacientes e a variabilidade total.

Um instrumento de avaliação deve Ter boa reprodutibilidade através do tempo, ou seja,

deve produzir resultados iguais ou muito semelhantes, em duas ou mais administrações

para o mesmo paciente, considerando que seu estado clínico não tenha sido alterado

(Fernandes, 2003).

A validade de um instrumento observa se ele está avaliando aquilo que , a priori,

tinha a intenção de avaliar. Ela pode ser testada perguntando a um grupo de clínicos se

aquela medida lhes parece razoável ou se ela é sensível para medir um conceito da forma

como eles o entendem (Fernandes, 2003).

O aspecto mais importante de validade é a comparação entre parâmetros e a analise

das relações que possam existir entre um parâmetro de avaliação e as características do
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paciente ou de grupos de pacientes. Devemos, portanto, comparar os resultados do novo

instrumento com parâmetros clínicos e/ ou laboratoriais já conhecidos, demonstrando

desta maneira que o instrumento está medindo de forma semelhante aos parâmetros

habitualmente usados, aquilo que ele se propõe a medir (Guillemin, 1995; Guyatt et al,

1993).

Um bom instrumento de avaliação deve apresentar também, capacidade de avaliar e

perceber uma alteração clínica após uma intervenção terapêutica mesmo sendo estas

alterações pequenas (Fernandes, 2003).

Entre os instrumentos específicos traduzidos para a língua portuguesa e validados

para pacientes brasileiros, podemos citar: Brasil Rolad-Morris, instrumento específico para

avaliar lombalgia, validado e adaptado por Nusbaum (1996); “Osteoporosis Assessment

Questionnaire”, traduzido e validado por Cantarelli em 1997(Cantarelli, 1997); "Stanford

Health Assessment Questionaire", questionário para avaliar a capacidade funcional,

traduzido e validado por Ferraz (1990); WOMAC (Western Ontario McMaster Universities,

questionário de qualidade de vida específico para osteoartrose, traduzido e validado por

Fernandes (2003); Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), desenvolvido para

comparar com o impacto das desordens da extremidade superior, traduzido e validado por

Orfale (2003).

2.6 Questionários para validação do ADLS

O Lysholm, “Lysholm Knee Scoring Scale”, questionário originalmente escrito na

língua inglesa e internacionalmente aceito, tendo como objetivo pesquisar achados

clínicos e somente avaliar sintomas e função do joelho. Foi descrito por Lysholm em 1982

e posteriormente modificado (Lysholm, Gillquist, 1982), validado e traduzido para o

português por Peccin (2001). É composto de oito questões, com suas pontuações

máximas e mínimas assim distribuídas: “mancar” (máximo: cinco pontos; mínimo: zero

ponto), “apoio” (máximo: cinco pontos; mínimo: zero ponto), “travamento” (máximo: 15

pontos; mínimo: zero ponto), “instabilidade” (máximo: 25 pontos; mínimo: zero ponto),
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“dor” (máximo: 25 pontos; mínimo: zero ponto); “inchaço” (máximo: 10 pontos; mínimo:

zero ponto), “subindo escadas” (máximo: 10 pontos; mínimo: zero ponto), “agachamento”

(máximo: 5 pontos; mínimo: zero ponto), cada qual com respostas objetivas e fechadas,

cuja pontuação final pode ser expressa de forma nominal ou ordinal, desta forma:

excelente (95 – 100 pontos); bom (84 – 94 pontos); regular (65 – 83 pontos); ruim (< ou

igual 64 pontos) (Peccin, 2001).

O questionário SF-36 (The Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health

Survey), traduzido e validado para o português por Ciconelli (1997), foi descrito

originalmente na língua inglesa com questões próprias da sua cultura. Devido às

características deste instrumento e ao crescente interesse de sua utilização em ensaios

clínicos, Ware e Shelbourne, iniciaram em 1991, um projeto de validação internacional. O

instrumento foi, então, criado em 1992 com a finalidade de ser um questionário genérico

de avaliação de saúde, de fácil administração e compreensão, porém sem ser extenso

(Ware, Sherbourne, 1992). É um questionário multidimensional formado por 36 itens,

englobados em 8 escalas ou componentes: capacidade funcional (10 itens), aspectos

físicos (4 itens), dor (2 itens), estado geral de saúde (5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos

sociais (2 itens), aspectos emocionais (3 itens), saúde mental (5 itens), e mais uma

questão de avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e a de um ano atrás.

Avalia tanto os aspectos negativos da saúde (doença ou enfermidade), como aspectos

positivos (bem-estar). Para avaliação de seus resultados, após sua aplicação, é atribuída

uma pontuação para cada questão que posteriormente é transformada numa escala de

zero a 100, em que zero corresponde a um pior estado de saúde e 100, a um melhor,

sendo analisada cada dimensão em separado. Propositadamente, não existe um único

valor que resuma toda a avaliação, traduzindo-se num estado geral de saúde melhor ou

pior (Cohen, 2001).

A avaliação da dor comumente é feita por meio de uma escala numérica de dor

(escala análogo visual da dor) de zero a 10 (zero = sem dor e 10 = dor extrema), sendo

que os pacientes são orientados a escolher a pontuação que melhor reflita sua dor

naquele momento (Magee, 2002). Esta pontuação pode ser comparativa a cada momento

do tratamento ou nas diferentes avaliações, podendo refletir uma boa ou má evolução do

paciente ou apenas observarmos o grau de dor do paciente em um momento determinado.
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3 MÉTODOS

A pesquisa consiste de um estudo transversal realizado na UNIFESP entre fevereiro

e setembro de 2005. Foram selecionados por conveniência, 53 pacientes que

apresentavam queixas relacionadas ao joelho, com diagnóstico estabelecido por um

ortopedista, por meio de exame clínico e de imagens. Este estudo foi aprovado (nº

0884/05) pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo-Escola

Paulista de Medicina (anexo 1).

Os pacientes selecionados para este estudo foram os que preencheram os seguintes

critérios de inclusão estabelecidos:

• Pacientes brasileiros, com idade mínima de 15 anos e diagnóstico de lesão

ligamentar, lesão meniscal, lesão de cartilagem, luxação recidivante patelar,

tendinite do joelho isoladas ou combinadas, cirúrgicos e não cirúrgicos;

• Diagnóstico complementado por exames de imagens (radiografia, ultrassonografia,

tomografia computadorizada ou ressonância magnética);

• Pacientes não submetidos a alteração de medicamento ou qualquer outro

procedimento, num período inferior a 15 dias, para avaliação da reprodutibilidade

do questionário;

• Assinatura de termo de consentimento pós-informação pelo paciente ou

responsável. (anexo 2)

Foram excluídos da análise:

• Pacientes com traumas agudos (trauma ocorrido no periodo de 24 a 48 horas da

aplicação do questionários)

• Pacientes com alterações cognitivas ;

• Pacientes com afecções em outras articulações dos membros inferiores.
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O questionário ADLS, validado por Irrgang et al (1998) tem como objetivo demonstrar

a mensuração funcional imposta por afecções no joelho durante as atividades de vida

diária, é composto por 14 itens, com alternativas de respostas fechadas, sendo assim

divididos: itens um a seis mensuram os sintomas comumente expressados durante as

atividades de vida diária por um indivíduo com patologia e lesões no joelho; os itens sete a

14 são relacionados a função durante atividades de vida diária; os itens 15 a 17 são

reportadas separadamente para fornecer uma descrição global do nível de função do

indivíduo. A pontuação inclui apenas os 14 primeiros itens sendo a pontuação máxima

igual a 70 pontos, estes são transformados no ADLS score que é graduado de zero a 100.

Para testar a reprodutibilidade, consistência interna, validade e propriedades de

medida, o “Knee Outcome Survey- Activities of Daily Living Scale – ADLS” foi traduzido e

validado seguindo as diretrizes que foram propostas por Guillemin et al (1993).

O ADLS (anexo 3) foi traduzido do Inglês para o português por dois tradutores e

professores de inglês cientes da finalidade (anexo 4 e 5). As duas traduções foram

comparadas e adaptadas pelo comitê multidisciplinar, dando origem à versão 1 (anexo 6).

Esta foi vertida novamente (“back-translation”) para o idioma original por dois tradutores

com a mesma língua do questionário original, cientes dos objetivos da tradução (anexo 7 e

8).

Após esta etapa foi realizada uma revisão pelo comitê constituído por uma equipe

multidisciplinar conhecedora da doença pesquisada. Teve por finalidade comparar as

versões, usando técnicas estruturadas para resolver discrepâncias. Dessas duas novas

versões foi construída uma única versão em inglês que foi, então, comparada com a

original para verificar equivalência.

Os resultados das avaliações de tradução indicaram que houve equivalência e

reconciliação dos itens traduzidos, equivalência semântica entre as duas traduções e

ausência de dificuldades de tradução. Foi sugerida a inclusão de explicações nos níveis

de sintomas e habilidades (entre parênteses) para melhor compreensão da palavra ou da

frase. Estas sugestões foram posteriormente discutidas numa segunda reunião do comitê,

sendo incorporadas à versão do instrumento. O comitê decidiu manter as sugestões que
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fornecessem o sinônimo mais simples e de uso comum para facilitar a entendimento pelo

maior número de pessoas. Esta versão foi denominada versão 2 (anexo 9).

A versão 2 foi aplicada a 12 pacientes selecionados aleatoriamente de acordo com

os critérios de inclusão com o objetivo checar a equivalência entre as versões fonte e final,

avaliando erros e desvios cometidos no processo de tradução. Como mais 10% da

população considerou 2 questões de difícil entendimento, o comitê de revisão consultou o

autor do presente questionário em processo de tradução, adaptação cultural e validação

para melhor esclarecimento. Com as informações descritas do autor e com base em

necessidade de se obter equivalência semântica (equivalência entre as palavras),

equivalência idiomática (expressões equivalentes não encontradas ou itens que precisam

ser substituídos), equivalência experimental (palavras, situações ou atividades adequadas

ao contexto cultural alvo) e equivalência conceitual dos itens (validade do conceito

explorado e os eventos experimentados pelo paciente), a versão 2 foi modificada, com a

manutenção dos objetivos originais do ADLS. A nova versão foi aplicada em um segundo

grupo piloto composto por 11 pacientes com as mesmas características do primeiro grupo,

desta vez obteve-se compreensão do questionário por mais de 95% dos entrevistados,

tornando-se esta, a versão definitiva.

Figura 1- Representação do processo de tradução, validação e adaptação cultural.
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Adaptação dos pesos dos escores não foi necessária, pois as modificações não

alteram o sistema de pontuação.

Cálculo da amostra: utilizado 95% de confiança, 80% de poder nos testes e um erro

amostral máximo igual a 40% de desvio padrão, obtendo-se como resultado um tamanho

da amostra (n) de 49 pacientes.

A avaliação da reprodutibilidade foi realizada através da aplicação do ADLS versão

definitiva em 53 pacientes que obedeceram aos critérios de inclusão pré-estabelecidos. Na

primeira entrevista o questionário foi aplicado em conjunto ao Lysholm (anexo 10), SF-36

(anexo 11) e EAV (anexo 12) pelo entrevistador 1. Após aproximadamente 30 minutos da

primeira entrevista, os mesmos pacientes responderam apenas ao ADLS, agora aplicado

pelo entrevistador 2 (avaliação inter-examinador). Após um intervalo entre sete a 10 dias,

foi realizada a terceira entrevista constituída de nova aplicação do questionário sob

validação, ADLS, realizado por um dos entrevistadores (entrevistador 2 - avaliação intra-

examinador).

Após esta etapa, os dados coletados foram analisados por meio de análise estatística

para avaliar a reprodutibilidade inter e intra-examinadores, além da correlação dos dados

entre o questionário ADLS e o questionário Lysholm, o questionário SF-36 e escala

análogo visual da dor.
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4 RESULTADOS

4.1 Tradução para a língua portuguesa

Somente a diferença das questões da classificação da função geral e nível de

atividades durante as atividades diárias foi considerada de difícil entendimento por mais de

10% da população estudada (n=12). Na primeira versão, era descrita da seguinte forma:

Qual das seguintes alternativas melhor descreve a função geral de seu joelho na

atividade de vida diária? (marcar apenas uma resposta)

Como resultado da sua lesão/trauma no joelho, como você classificaria o seu atual

nível de atividade durante as atividades de vida diária: (marcar apenas uma resposta).

Após a revisão pelo comitê, as questões foram descritas como a seguir:

Qual das seguintes alternativas melhor descreve as funções gerais de seu joelho

durante sua atividade de vida diária? (marcar apenas uma resposta)

Sua lesão / trauma no joelho afeta sua atividade durante as atividades de vida diária?

Classifique seu atual nível de atividade: (marcar apenas uma resposta)

A nova versão (versão 2) foi novamente administrada em outros 11 pacientes com a

finalidade de verificar sua compreensão e equivalência cultural. Após essas modificações,

a questão foi considerada equivalente por mais de 95% dos pacientes. A partir da versão 2

o processo de validação descrito foi realizado com sucesso e esta tornou-se a versão

definitiva ( figura 2)
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Paciente: _______________________________________________________
Diagnóstico: _____________________________________Data:

Activities of daily living scale (ADLS)-Escala de Atividades de Vida Diária (EAVD)

Instruções:

O seguinte questionário foi formulado para que você possa demonstrar, os sintomas e
limitações que apresenta no joelho enquanto você faz atividades de vida diária. Por favor, assinale

uma única resposta, ou seja, a que melhor descreve esses sintomas e limitações nos

últimos um ou dois dias (1 ou 2 dias). Para uma mesma pergunta, mais de uma resposta
poderia servir, no entanto, assinale apenas aquela que melhor represente as dificuldades sentidas
em sua atividade de vida diária.

Sintomas

O quanto cada um desses sintomas afeta sua atividade de vida diária? Marque uma resposta em
cada linha.

Eu não
tenho o
sintoma

Tenho o sintoma
porém não
afeta minhas

atividades

O sintoma afeta
levemente
minhas

atividades

O sintoma afeta
moderadamente

minhas

atividades

O sintoma afeta
extremamente

minhas

atividades

O sintoma impede
realizar qualquer
das minhas

atividades diárias

Dor

Rigidez /
Travamento

Inchaço

Instabilidade
(falta de
firmeza)

Fraqueza

Mancar
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Limitações Funcionais nas Atividades Diárias

Como o seu joelho afeta sua capacidade de .... (marque uma resposta em cada linha)

Não
dificulta

Dificulta
minimamente

Dificulta
às vezes

Dificulta
moderadamente

Dificulta
muito

Impede de
realizar

Andar?

Subir escadas?

Descer escadas?

Ficar em pé?

Ajoelhar?

Agachar-se?

Sentar com os
joelhos dobrados

a 90°?

Levantar de uma
cadeira?

Que nota você daria para a atual função de seu joelho durante suas atividades de vida
diária numa escala de 0 a 100? Considere a nota 100 a medida de seu joelho antes da lesão /
trauma, e a nota 0 a total incapacidade de realizar qualquer atividade de sua rotina diária.

Nota:

Qual das seguintes alternativas melhor descreve as funções gerais de seu joelho durante
sua atividade de vida diária? (marcar apenas uma resposta)

( ) Normal
( ) Quase Normal
( ) Anormal
( ) Extremamente Anormal

Sua lesão / trauma no joelho afeta sua atividade durante as atividades de vida diária?
Classifique seu atual nível de atividade: (marcar apenas uma resposta)

( ) Normal
( ) Quase Normal
( ) Anormal
( ) Extremamente Anormal

Figura 2: Versão definitiva do questionário ADLS- Escala de Atividade de Vida Diária.
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4.2 Dados demográficos

A amostra consistiu de 53 entrevistados, sendo a 33 do gênero masculino (62,3%) e

20 do gênero feminino (37,7%). A média de idade foi de 33,05 anos (desvio padrão de

13,13), variando entre 15 e 70 anos. Em relação a patologia, maior freqüência foi a lesão

ligamentar (56,6%) como demonstrado na tabela 1.

Tabela 1 - Freqüência de patologias na amostra estudada.

Freqüência Porcentagem

Lesão de Cartilagem 11 20,8

Lesão Ligamentar 30 56,6

Lesão meniscal 6 11,3

Luxação recidivante patelar 2 3,8

Tendinite 4 7,5

4.3 Reprodutibilidade

Para avaliação da reprodutibilidade do questionário foi realizada a análise inter-

examinador (entrevista 1 e entrevista 2 ) bem como a análise intra-examinador (entrevista

2 e entrevista 3), baseando- se na entrevista 1, 2 e 3, respectivamente: valor total do

questionário de cada aplicação - total 1, total 2 e total 3; valor da nota do paciente sobre

sua atual função - nota 1, nota 2 e nota 3; função geral relatado pelo entrevistado- função

geral 1, função geral 2 e função geral 3; nível atual nas atividades, relatado pelo

entrevistado - nível 1, nível 2 e nível 3. Cabe salientar que os itens nota, função geral e

nível não fazem parte da pontuação total do questionário, portanto analisamos a

concordância resultante da interpretação de dois entrevistadores em dois momentos

distintos entre a pontuação total dos questionários e entre cada item adicional do

questionário.

Para avaliar a reprodutibilidade inter e intra-examinador dos itens adicionais função

geral e nível (que são variáveis não numéricas) foram realizadas as seguintes

recodificações:
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Função Geral

1- extremente anormal

2- anormal

3- quase normal

4- normal

Nível

1- extremente anormal

2- anormal

3- quase normal

4- normal

4.3.1 Reprodutibilidade Inter- examinador

Quando analisamos a reprodutibilidade inter-examinador (a partir da aplicação pelo

entrevistador 1 com a primeira aplicação do entrevistador 2) podemos observar que o

índice de Sperman demonstra uma correlação positiva forte no valor de 0,98 (!=0,05,

"<0,01), conforme demonstrado na figura 2. Quando analisado o coeficiente de correlação

intraclasses médio entre os valores total 1 e total 2 temos também uma correlação forte

no valor de 0,99 (IC 95%: lim inf=0,99 e lim sup= 0,99).

Figura 3 – Gráfico de correlação inter-entrevistador da pontuação total do questionário
ADLS.
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Na análise de reprodutibilidade inter-examinador a partir do valor da nota do paciente

sobre sua atual função temos também uma excelente significância estatística com

correlação positiva forte no índice de Sperman no valor igual a 0,94(!=0,05, "<0,01),

representado na figura 3 e no Coeficiente de correlação intraclasses médio nota 1 e nota 2

no valor igual a 0,97( IC 95%: lim inf=0,95 e lim sup= 0,98 ).

Figura 4 – Gráfico de correlação inter-entrevistador da nota do questionário ADLS.

A avaliação inter-entrevistador da função geral do joelho durante a atividade de vida

diária e o nível de atividade mostraram uma correlação positiva forte com uma

significância estatística (!=0,05, "<0,01), possuindo um coeficiente de correlação de

Sperman de 0,72 e 0,79 , respectivamente.

4.3.2 Reprodutibilidade Intra-examinador

Os resultados obtidos do questionário ADLS a partir da aplicação 2 com a aplicação

3 (entrevistador 2) foram utilizados como parâmetro para análise de reprodutibilidade intra-

entrevistadores. Observando o resultado da pontuação total, temos uma correlação forte e

positiva no Índice de Sperman de 0,98 (!=0,05, "<0,01) conforme a figura 4. Também foi

possível obter uma forte correlação no Coeficiente de correlação intraclasses médio total 2

e 3 : 0,99 ( IC 95%: lim inf=0,99 e lim sup=0,99).
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Figura 5 – Gráfico de correlação intra-entrevistador da pontuação total do
questionário ADLS.

Ao analisarmos a correlação dos resultados da nota do paciente sobre sua atual

função, relacionando a entrevista 2 e 3, obtemos um coeficiente de Sperman 0,83 (!=0,05,

"<0,01) demonstrando um correlação positiva forte, podendo ser visualizado na figura 5.

Já o coeficiente de correlação intraclasses médio referente a nota 2 e nota 3 tem um valor

de 0,81 (IC 95%: lim inf=0,67 e lim sup=0,89).

Figura 6 – Gráfico de correlação intra-entrevistador da nota do questionário
ADLS.
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Os coeficientes de correlação de Sperman da função geral do joelho durante a

atividade de vida diária e o nível de atividade, na avaliação intra-examinador, estão

demonstrados na tabela 2.

Tabela 2 - Demonstrativo do Coeficiente de correlação de Sperman da função geral e
nível, intra-examinador.

Coeficiente de
correlação de Sperman

classificação P !

Força geral 2 e
força geral 3

0,67 Correlação
moderada

<0,05 0,05

Nível 2 e nível 3
0,71 Correlação

forte
<0,01 0,05

4.4 Correlação da pontuação total com a pontuação dos itens adicionais do

questionário

Uma vez demonstrado a correlação inter e intra-entrevistador do questionário ADLS,

foi escolhido a primeira entrevista para realizar correlação da pontuação total do

questionário ADLS com cada item adicional deste questionário (nota, função geral e nível

de atividade).

A pontuação total do questionário ADLS possui uma correlação positiva forte com a

nota da atual função do joelho, função geral e nível de atividade de vida diária com

(!=0,05, "<0,01) com coeficiente de correlação de Sperman de 0,80, 0,75, 0,81,

respectivamente. Isto demonstra que a pontuação total é diretamente proporcional aos

itens adicionais do questionário. O gráfico representativo do valor total do questionário e

valor da nota da atual função do joelho dada pelo questionário estão demonstrados na

figura 6.
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Figura 7 – Gráfico de correlação pontuação total e nota do questionário ADLS.

4.5 Consistência Interna

Quando analisamos a concordância da primeira aplicação do questionário ADLS por

um entrevistador, com as subseqüentes aplicações em dois momentos diferentes com o

mesmo paciente, podemos observar que a mediana foi bastante semelhante entre essas

condições, assim como a variabilidade das pontuações, resultando em uma excelente

reprodutibilidade. O coeficiente de Chronbach demonstra boa consistência interna e

encontra-se na tabela 3.

Tabela 3 – Apresentação dos valores de concordância inter e intra-entrevistador.

alpha de cronbach

Total 1 e total 2 0,9971

Nota 1 e nota 2 0,9751

Total 2 e total 3 0,9964

Nota 2 e nota 3 0,8143
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4.6 Validade

4.6.1 ADLS x SF-36

Foi possível observar que as correlações entre os questionários ADLS e SF-36

alcançaram significância estatística (!=0,05) quando avaliamos pelo coeficiente de

correlação de Sperman (r), as escalas: Capacidade Funcional (r = 0,84; "=0,00), Aspecto

Físico (r= 0,46; "=0,00), Dor (r = 0,49; "=0,00), Estado Geral (r= 0,30; "=0,02) e Aspectos

Sociais (r= 0,36; "=0,00), respectivamente demonstrados nos gráficos 6,7,8,9 e 10. Em

relação a Vitalidade, aos Aspectos Emocionais e a Saúde Mental as correlações foram

fracas, com um valor de " estatisticamente não significante (r = 0,22 e "=0,10; r = 0,19 e

"=0,16; r = 0,15 e "=0,25, respectivamente).
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Figura 8 – Gráfico de correlação entre a pontuação do total do questionário ADLS e a
Capacidade Funcional do SF-36.

Figura 9 – Gráfico de correlação entre a pontuação do total do questionário ADLS e a
Aspectos Sociais do SF-36.
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Figura 10 – Gráfico de correlação entre a pontuação do total do questionário ADLS e Dor
do SF-36.
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Figura 11 – Gráfico de correlação entre a pontuação do total do questionário ADLS e o
Estado Geral de Saúde do SF-36.

Figura 12 – Gráfico de correlação entre a pontuação do total do questionário ADLS e o
Estado Geral de Saúde do SF-36.
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4.6.2 ADLS x Lysholm

Como o questionário Lysholm permite que uma pontuação ordinal e nominal,

podemos correlacionar a pontuação total do questionário ADLS com cada pontuação do

Lysholm.

A pontuação questionário ADLS possui uma correlação positiva forte com a

pontuação ordinal de Lysholm, apresentando um coeficiente de correlação de 0,78 com

uma estatística significante (!=0,05, "<0,01) conforme demonstrado na figura 12.

Já a pontuação nominal de Lysholm, apresenta uma forte correlação com coeficiente

de 0,792 com uma estatística significante (!=0,05, "<0,01). Para esta correlação foi

realizada a seguinte recodificação:

1- ruim

2- regular

3- bom

4- excelente

Figura 13 – Gráfico de correlação da pontuação do questionário ADLS com o Lysholm
numérico.
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4.6.3 ADLS x EAV

A pontuação questionário ADLS possui uma correlação negativa moderada com a

escala análogo visual da dor, apresentando um coeficiente de correlação de -0,50 com

uma estatística significante (!=0,05, "<0,01), como demonstrado na figura 13. A escala

análogo visual da dor é inversamente proporcional à pontuação do ADLS (quanto melhor a

pontuação do ADLS o paciente terá menos dor). Para esta correlação foi realizada a

seguinte recodificação:

0- 0

1- 1

2- 2

3- 3

4- 4

5- 5
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Figura 14 – Gráfico de correlação da pontuação do questionário ADLS com a Escala
Análogo Visual da Dor.
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4.6.4 Nota x SF-36, Lysholm e EAV

Observamos que as correlações entre o valor da nota do paciente sobre sua atual

função do questionário ADLS e o valor das escalas do SF-36 alcançaram significância

estatística (!=0,05) quando avaliamos pelo coeficiente de correlação de Sperman (r) as

escalas: capacidade funcional, Aspecto Físico, Dor, Estado Geral e Aspectos Sociais. Em

relação à Vitalidade, aos Aspectos Emocionais e à Saúde Mental as correlações foram

fracas, com um valor de " não significante estatisticamente, demonstrado na tabela 4.

Tabela 4 - correlação entre a nota e as escalas do SF-36.

SF-36 Capaci-

dade
Funcional

Aspectos

Físicos

Dor Estado

Geral de
Saúde

Vitali-

dade

Aspectos

Socias

Aspectos

Emocio-
nais

Saúde

mental

R 0,80* 0,52* 0,45* 0,31* 0,17 0,38* 0,22 0,20
! 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

P 0,00 0,00 0,00 0,02 0,22 0,00 0,11 0,14

* significância estatística

O valor da nota do paciente sobre sua atual função questionário ADLS possui uma

correlação positiva forte com a pontuação ordinal de Lysholm, apresentando um

coeficiente de correlação de 0,59 com uma estatística significante (!=0,05, "<0,01)

(Figura 14).

Já com a pontuação nominal de Lysholm, apresenta uma forte correlação com

coeficiente de 0,61 com uma estatística significante (!=0,05, "<0,01). Para esta

correlação foi realizada a seguinte recodificação:

1- ruim

2- regular

3- bom

4- excelente
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Figura 15 – Gráfico de correlação da nota do questionário ADLS com Lysholm.

O valor da nota do paciente sobre sua atual função do questionário ADLS possui

uma correlação negativa moderada com a escala análogo visual da dor, apresentando um

coeficiente de correlação de -0,41 com uma estatística significante (!=0,05, "<0,01), figura

15. A escala análogo visual da dor é inversamente proporcional a pontuação do ADLS

(quanto melhor a pontuação do ADLS o paciente terá menos dor). Para esta correlação foi

realizada a seguinte recodificação:

0- 0 / 1- 1/ 2- 2 / 3- 3 / 4- 4 / 5- 5

Figura 16 – Gráfico de correlação da nota do questionário ADLS com a Escala Análogo
Visual da Dor.
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5 DISCUSSÃO

O uso de questionários, como instrumento de avaliação tem sido intensificado na

pesquisa científica nos últimos anos. Isso se deve ao fato de haver crescente interesse

dos pesquisadores em saúde por métodos subjetivos de avaliação clínica. Dessa forma,

valoriza-se a opinião do paciente sobre sua condição de saúde. Esses instrumentos,

geralmente elaborados na língua inglesa, avaliam o impacto dessas disfunções na

qualidade e vida dos pacientes (Tamanini et al, 2004).

Este estudo teve como objetivo fazer a tradução, adaptação e validação para a língua

portuguesa do questionário ADLS para avaliação de sintomas em pacientes brasileiros

portadores de afecções no joelho e correlacionar os dados deste questionário, com o

questionário genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36, utilizado para obter

informações relacionadas a vários aspectos do estado de saúde; o questionário Lysholm,

específico para avaliar sintomas e função do joelho; e a Escala análogo visual da dor,

utilizada para avaliação do quadro álgico.

As tarefas cotidianas são tarefas estruturadas na rotina, como por exemplo: tomar

banho, caminhar, vestir-se, subir escada, levantar e sentar de uma cadeira, sendo

importante a busca para que estas sejam realizadas com independência e adequação

(Magee, 2002).

De um modo geral, os estudos que abordam o tema joelho, se baseiam em aspectos

objetivos do tratamento cirúrgico (Camanho et al, 2004), medicamentoso (Lederman,

1997), clinico (Guerra et al, 2005), bem como na anatomia da articulação (Camanho,

Viegas, 2003). Tem sido dada pouca ênfase às atividades da vida diária do paciente com

afecções no joelho, daí a necessidade de um estudo que mensure o grau de dificuldade

para realizar atividades do dia-a-dia, que está diretamente relacionada com a qualidade de

vida destes pacientes.

Estudos clínicos e epidemiológicos estão preocupados em avaliar o impacto que a

doença e seu tratamento têm sobre o estado de saúde dos indivíduos e sua qualidade de

vida (Faden, Leplége, 1992).
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A avaliação de qualidade de vida vem recebendo atenção especial nos últimos anos,

especialmente nos casos de pacientes portadores de doenças crônicas. Esse fato é

decorrente da mudança na forma de avaliar as condições gerais do paciente, que passou

a ser realizada não apenas pelos profissionais responsáveis pelo tratamento, mas também

pelo próprio paciente. No entanto, o termo “qualidade de vida” tem sido, muitas vezes, um

clichê, sem uma definição precisa, por se tratar de um conceito multidimensional (Minaire,

1992).

A grande maioria dos instrumentos de avaliação de qualidade de vida relacionada à

saúde são baseados em questionários. Esses questionários devem ser escolhidos

conforme o objetivo que se deseja alcançar e, com base nisso, as propriedades de

medidas devem estar bem claras e correlacionáveis com o objetivo específico (Peccin,

2001).

Há uma grande preocupação da comunidade científica em desenvolver questionários

que avaliem estados de saúde, bem como validar instrumentos já existentes em outras

línguas e culturas. Os instrumentos novos ou aqueles em validação devem ser avaliados e

reavaliados por diferentes pesquisadores, em diferentes sociedades e situações (Thier,

1992; Garrat et al, 1993; Ohman et al, 1995). O ADLS foi validado seguindo este principio,

realizando seu processo de validação com 397 pacientes, em 9 diferentes centros e de

confiabilidade com 52 pacientes em 1998 em um estudo realizado por Irrgang et al (1998).

Um número expressivo de escalas e questionários de avaliação de qualidade de vida

tem sido desenvolvido e utilizado. Há disponíveis tanto instrumentos genéricos, que

avaliam uma ampla variedade de problemas de saúde, quanto os instrumentos

específicos, que avaliam aspectos restritos a uma determinada doença e/ou tratamento

(Duarte, 2003). Entretanto, nem todos esses instrumentos estão disponíveis em todos os

países e em todos os idiomas. O Brasil ainda não dispõe de muitos instrumentos

padronizados para avaliar aspectos psicossociais de pacientes portadores de doenças

crônicas, apesar de alguns já terem sido traduzidos e adaptados (Sesso et al, 1996;

Sesso, Yoshihiro, 1997; Neto et al, 2000).
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Para que as traduções alcancem um alto nível de qualidade, devem ser feitas

seguindo diretrizes uma vez que quando são realizadas traduções sem a existência de

critérios e adaptações necessárias não é possível ser reprodutível e confiável (Duarte,

2003). Para que seu uso seja adequado a outras línguas e culturas é necessário submetê-

los às regras internacionais de tradução e adaptação cultural para a língua alvo, baseando

nisto Guillemin et al (1993) propuseram diretrizes para adaptação de um instrumento.

Muitas vezes observa-se que questionários utilizados em pesquisas científicas não

seguem as normas preconizadas. A ausência de uma metodologia adequada para o

processo de tradução e adaptação deste tipo de instrumento de pesquisa pode introduzir

uma série de tendenciosidades e problemas, que vão desde a escolha inapropriada de um

instrumento até a utilização de um questionário que não foi adequadamente testado e,

portanto, potencialmente diferente de sua versão original. As traduções devem ser

avaliadas em termos de equivalência conceitual, principalmente, para que alterações

gramaticais necessárias possam ser conceitualmente semelhantes a uma outra cultura.

Quanto à adaptação cultural, fatores culturais tais como hábitos e atividades de uma

população devem ser levados em conta, porque uma atividade não habitual a uma

determinada população pode tornar a adaptação de um instrumento inválida.

Todos esses fatores podem levar à resultados tendenciosos ou errados e podem

prejudicar os pacientes se as decisões de tratamento estiverem baseadas na pesquisa.

Dessa forma, cabe aos pesquisadores relatar todas as etapas de tradução realizadas e

detalhar os resultados encontrados com os testes de reprodutibilidade e validade para que

pesquisadores e clínicos possam fazer escolhas informadas sobre o instrumento que

melhor servirá para os objetivos de seu estudo (Cagney et al, 2000).

Este estudo seguiu as diretrizes preconizadas por Guillemin et al. minimizando assim

a ocorrência de viés e resultados tendenciosos. Esta metodologia tornou o ADLS apto a

ser aplicado em pacientes brasileiros podendo assim mensurar desfechos clínicos e

tratamentos em um único tempo ou através de um determinado seguimento.

Existem maneiras para demonstrar a validade de um instrumento de qualidade de

vida/estado de saúde. De uma forma resumida, podemos citar:
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a) Validade aparente: avalia, de forma subjetiva, se o instrumento está medindo o que

pretende medir;

b) Validade de conteúdo: avalia, de forma subjetiva, se os componentes de um

instrumento determinam ou representam o domínio ou dimensão que pretende

medir;

c) Validade de critério: consiste na comparação do resultado obtido pelo novo

instrumento com o de um padrão ouro já existente;

d) Validade construtiva: devem-se comparar os resultados do instrumento em

processo de validação com um padrão ouro previamente estabelecido, e em sua

ausência, comparar o instrumento com parâmetros clínicos habitualmente usados

para o que ele se propõe medir.

e) Validade discriminativa: avalia se o instrumento é capaz de diferenciar estados de

saúde diferentes (Peccin, 2001).

Pelo fato de o questionário ADLS em sua língua original ter sido utilizado com

freqüência em vários estudos (Ross et al, 2002 ; Borsa et al, 1998; Mizner et al, 2005;

Cindas, Savas, 2004; Eastlack et al, 1993 ) e pelo cuidado com que sua versão original foi

construída, avaliando a clareza e os critérios para seleção das perguntas, podemos

acreditar que este apresenta validade aparente e de conteúdo. A validade de critério,

construtiva e discriminativa foi testada através da comparação do questionário ADLS com

a EAV e os questionários Lysholm e SF-36.

Os instrumentos de avaliação devem ser reprodutíveis através do tempo, ou seja,

devem produzir resultados iguais ou muito semelhantes em duas ou mais administrações

para o mesmo paciente, considerando que seu estado clínico geral não seja alterado

(Odensten et al, 1983). Todos os pacientes de nossa amostra estavam com o quadro

estabilizado, isso poderia justificar a excelente (r=0,98) concordância intra-entrevistador,

uma vez que alterações importantes do quadro não foram observadas em tão pouco

tempo. Já a forte concordância inter-examinador (r=0,98) pode ser explicada também pelo

fato do questionário ser de fácil aplicação e compreensão, não dependente do
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entrevistador como também foi encontrado no processo de validação por Irrgang et al

(1993). Outro aspecto que pode ser observado é a alta correlação entre a pontuação total

do questionário com os itens adicionais do questionário, demonstrando que a pontuação

total é um resultado que pode ser utilizado separadamente ou em conjunto aos outras

questões, a medida que a pontuação total sempre foi na mesma proporção da nota, força

geral e nível. Além disto o item adicional nota (expresso em valor numérico) também

apresentou correlação estatística com as escalas utilizadas para validação do questionário

(Lysholm, SF-36 e EAV) reafirmando assim que o valor da nota é uma medida fidedigna e

consegue retratar o real aspecto do paciente.

Os questionários de estado de saúde podem ser administrados por entrevistadores

ou ser auto-aplicáveis. Ambos apresentam vantagens e desvantagens. Os auto-

administráveis excluem alguns grupos de pacientes e aumentam as possibilidades de

perguntas não serem respondidas. Os questionários administrados por entrevistadores

impõem a necessidade de padronização da forma de aplicação, podendo gerar custos

maiores para treinamento dos entrevistadores (Peccin, 2001). Em nosso estudo, para

padronizarmos a forma de aplicação dos questionários, optamos por realizá-los em

entrevistas (Irrgang et al, 1998; Ferraz, 1990), e obteve-se um forte índice de

confiabilidade (alpha de cronbach) demonstrando que os valores de concordância inter e

intra-entrevistador foi alto.

Para a validade do estudo foi escolhido os instrumentos SF-36, Lysholm e EAV por já

terem sido validadas para pacientes brasileiros, terem questões relacionadas ao

questionário ADLS, tornando-se assim o padrão ouro para o questionário ADLS.

Como esperado obteve-se correlação estatística forte nas escalas capacidade

funcional, aspecto físico, dor, estado geral e aspectos sociais. Porém, em relação aos

aspectos vitalidade, saúde mental e emocional, as correlações foram fracas, o mesmo

observado por Shapiro et al (1996) e Peccin (2001), provavelmente por não existir no

questionário ADLS uma pergunta específica para avaliar estados não físicos/ funcionais.

Isto demonstra a importância (Jenkinson et al, 1988) de avaliarmos o paciente não

somente com questionários específicos, mas também agregarmos a estes questionários

genéricos que avaliam o estado geral de saúde.
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Quando comparamos o questionário em processo de validação, ADLS, ao

questionário Lysholm foi demonstrada uma correlação positiva forte em ambas as formas

de apresentação (nominal e ordinal) podendo estar relacionada ao fato que a criação do

questionário ADLS em sua versão original foi baseada no questionário Lysholm (Irrgang et

al,1998 ) o qual possue perguntas que fazem parte do cotidiano destes paciente.

O questionário ADLS também obteve significância estatística (r= -0,50) quando

comparado a Escala Análogo Visual (parâmetro também utilizado na criação do

questionário ADLS), demonstrando assim que o ADLS apresenta fácil compreensão do

parâmetro dor, avaliado em ambos instrumentos.

A tradução do questionário ADLS para o português e sua adequação às condições

culturais de nossa população, bem como a demonstração de sua reprodutibilidade e

validade tornaram este mais um instrumento específico para ser utilizado na avaliação de

indivíduos com afecções no joelho.
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6 CONCLUSÕES

1- As propriedades de medida, reprodutibilidade e validade do questionário ADLS foram

confirmadas por meio da tradução e validação da versão em português.

2- A versão para o português do questionário ADLS (“Activities of Daily Living Scale”),

adaptada à cultura brasileira é de fácil administração e aplicação.

3- O questionário ADLS em português é um instrumento útil para avaliação de atividades

de vida diária de pacientes brasileiros com afecções no joelho.
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7 ANEXOS

Anexo 1
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Anexo 2

Termo de Consentimento livre e Esclarecido

1 - Título do projeto: “Activities of daily living scale (ADLS) – tradução e validação para a
língua portuguesa”;
2 – Objetivo e Descrição dos procedimentos: Este estudo tem como objetivo realizar a tradução e
validação do Activities of daily living scale (ADLS) bem como verificar suas propriedades de
medida, reprodutibilidade e validade, para que o mesmo possa ser usado como um instrumento
específico para avaliação de sintomas em pacientes brasileiros portadores de desordens e
patologias no joelho durante as atividades de vida diária. Para tanto, serão realizadas três
entrevistas, sendo as duas primeiras com um intervalo de aproximadamente 30 minutos e a
terceira entrevista será após uma semana. Com a coleta dos dados dos questionários, estes serão
avaliados e comparados.

3 - Benefícios para o participante: Não há benefício direto para o participante. Trata-se de
pesquisa. Somente no final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício;
4 – Responsabilidade do Investigador: Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao
profissional responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal
investigador é a Ft. Priscila Zeitune Nigri, que pode ser encontrado no endereço: Rua Tupi n° 549
apt.11, telefone (11) 81824566 ou 38264903. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre
a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu,
572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162,e-mail:cepunifesp@epm.br
5 - É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição;
6 - Direito de confidencialidade: As informações obtidas serão analisadas em conjunto com a dos
demais pacientes, no entanto não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente;

7 - Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase
do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação;
8 - Compromisso do pesquisador: Utilizar os dados e o material coletado somente e
exclusivamente para esta pesquisa;
Estou suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim,
descrevendo o estudo “Activities of daily living scale (ADLS) – tradução, validação e adaptação
cultural para a língua portuguesa”, ficando claro quais são os propósitos do estudo e os
procedimentos a serem realizados. Concordo voluntariamente em participar deste estudo.

-----------------------------------------------------
Assinatura do paciente/representante legal Data ___/____/____

(Somente para os responsáveis do projeto)

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste
paciente ou representante legal para a participação neste estudo.

----------------------------------------------------------

Priscila Zeitune Nigri Data ____/_____/______
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Anexo 3
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Anexo 4

Escala de Atividades do dia-a-dia.

Instruções:

O questionário abaixo está designado a determinar os sintomas e limitações sentidas pelo
joelho enquanto você faz atividades diárias usuais. Por favor, responda cada pergunta marcando a
sentença que melhor descreve nos últimos um ou dois dias. Para cada pergunta, mais de uma
sentença pode descreve-lo, porém marque apenas uma sentença, a que melhor o descreve
durante suas atividades diárias usuais.

Sintomas

Em que grau cada um dos seguintes sintomas afeta o seu nível de atividade diária? Marque uma
resposta em cada linha.

não tenho
o sintoma

Tenho o
sintoma

Mas ele não

afeta minha
atividade

O sintoma afeta
Minha
Atividade

levemente

O sintoma afeta
Minha atividade
moderadamente

O sintoma afeta
Minha atividade
de maneira

severa

O sintoma me
impede de fazer

todas as

atividades diárias

Dor

Rigidez

Inchaço

falta de
firmeza

Fraqueza

Mancar
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Limitações Funcionais em Atividades Diárias

O quanto seu joelho afeta sua habilidade para .... (marcar uma resposta em cada linha)

A atividade
não é difícil

A atividade é
um pouco difícil

A atividade é
mais ou menos

difícil

A atividade é
bem difícil

A atividade
é muito
difícil

Eu não
consigo fazer
a atividade

Andar

Subir
escadas

Descer
escadas

Ficar em pé

Ajoelhar-se

Agachar-se

Sentar com
os joelhos
dobrados

Levantar-se
de uma
cadeira

Como você classificaria a função atual do seu joelho durante suas atividades diárias usuais
em uma escala de 0 a 100 sendo 100 o nível de funcionamento do seu joelho antes do problema e
0 sendo a incapacidade de executar todas as suas atividades diárias usuais?

Nota:

Como você classificaria a função geral do joelho durante suas atividades diárias
usuais?(por favor, marque uma resposta que melhor o decreve)

( ) Normal
( ) Quase Normal
( ) Anormal
( ) Severamente Anormal

Como resultado do seu problema no joelho, como você classificaria o seu atual nível de
atividade diária?

( ) Normal
( ) Quase Normal
( ) Anormal
( ) Severamente Anormal
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Anexo 5

Escala para Atividades Comuns

Instruções:

O seguinte questionário foi formulado para que você possa demonstrar, os sintomas e
limitações que apresenta no joelho em sua rotina normal diária. Pede-se que você assinale uma

única resposta, ou seja, a que melhor descreve esses sintomas e limitações nos últimos um

ou dois dias.Para uma mesma pergunta, mais de uma resposta poderia servir, no entanto,
assinale apenas aquela que melhor represente as dificuldades sentidas em sua rotina.

Sintomas

O quanto cada um desses sintomas afeta seu dia-adia? Marque uma resposta em cada linha.

Eu não
tenho o
sintoma

Tenho o sintoma
porém não
afeta minhas
atividades

O sintoma afeta
ligeiramente
minhas
atividades

O sintoma afeta
moderadamente

minhas
atividades

O sintoma afeta
severamente
minhas
atividades

Impede realizar
qualquer das

minhas atividades

Dor

Rigidez

Inchaço

Instabilidade

Fraqueza

Mancar
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Limitações Funcionais nas Atividades Diárias

Como o seu joelho afeta sua capacidade de .... (marque uma resposta em cada linha)

Não
dificulta

Dificulta
minimamente

Dificulta
Um pouco

Dificulta
moderadamente

Dificulta
muito

Impede

Andar?

Subir escadas?

Descer
escadas?

Ficar em pé?

Ajoelhar?

Agachar-se?

Sentar com os

joelhos
dobrados?

Levantar de
uma cadeira?

Que nota você daria para a atual função de seu joelho durante suas atividades de rotina
numa escala de 0 a 100? Considere a nota 100 a medida de seu joelho antes da lesão / acidente,
e a nota 0 a total incapacidade de realizar qualquer atividade de sua rotina diária.

Nota:

Qual das seguintes alternativas melhor descreve as funções gerais de seu joelho durante
seu dia-a-dia? (marcar apenas uma resposta)

( ) Normal
( ) Quase Normal
( ) Anormal
( ) Extremamente/Severamente Anormal

Como você classificaria sua rotina atual pós acidente? (marcar apenas uma resposta)

( ) Normal
( ) Quase Normal
( ) Anormal
( ) Extremamente/Severamente Anormal



49

Anexo 6

Paciente: _______________________________________________________
Diagnóstico: _____________________________________Data:

Activities of daily living scale (ADLS)-Escala de Atividades de Vida Diária (EAVD)

Instruções:

O seguinte questionário foi formulado para que você possa demonstrar, os sintomas e
limitações que apresenta no joelho enquanto você faz atividades de vida diária. Por favor, assinale

uma única resposta, ou seja, a que melhor descreve esses sintomas e limitações nos

últimos um ou dois dias (1 ou 2 dias). Para uma mesma pergunta, mais de uma resposta
poderia servir, no entanto, assinale apenas aquela que melhor represente as dificuldades sentidas
em sua atividade de vida diária.

Sintomas

O quanto cada um desses sintomas afeta sua atividade de vida diária? Marque uma resposta em
cada linha.

Eu não
tenho o

sintoma

Tenho
porém não

afeta minhas
atividades

O sintoma afeta
levemente

minhas
atividades

O sintoma afeta
moderadamente

minhas
atividades

O sintoma afeta
extremamente

minhas
atividades

O sintoma impede
realizar qualquer

das minhas
atividades diárias

Dor

Rigidez /
Travamento

Inchaço

Instabilidade

Fraqueza

Mancar



50

Limitações Funcionais nas Atividades Diárias

Como o seu joelho afeta sua capacidade de .... (marque uma resposta em cada linha)

Não
dificulta

Dificulta
minimamente

Dificulta
às vezes

Dificulta
moderadamente

Dificulta
muito

Impede
realização

Andar?

Subir escadas?

Descer escadas?

Ficar em pé?

Ajoelhar?

Agachar-se?

Sentar com os
joelhos dobrados

a 90°?

Levantar de uma
cadeira?

Que nota você daria para a atual função de seu joelho durante suas atividades de vida
diária numa escala de 0 a 100? Considere a nota 100 a medida de seu joelho antes da lesão /
trauma, e a nota 0 a total incapacidade de realizar qualquer atividade de sua rotina diária.

Nota:

Qual das seguintes alternativas melhor descreve a função geral de seu joelho na atividade
de vida diária? (marcar apenas uma resposta)

( ) Normal
( ) Quase Normal
( ) Anormal
( ) Extremamente Anormal

Como resultado da sua lesão/trauma no joelho, como você classificaria o seu atual nível de
atividade durante as atividades de vida diária: (marcar apenas uma resposta).

( ) Normal
( ) Quase Normal
( ) Anormal
( ) Extremamente Anormal
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Anexo 7

Scale of Daily Life Activities

Instructions:

The following questionnaire was formulated to enable you to demonstrate the symptoms and limitations

presented in the knee while you carry out daily life activities. Please mark only one answer, that is, the one which

best describes these symptoms and limitations, in the last one or 2 days (1 or 2 days). For the same question more

than answer could be satisfactory, however mark only that which best represents the difficulties felt during your

daily life activity.

Symptoms

How much does each of these symptoms affect your daily life activity? Mark one answer in each line.

I do not

have the

symptom

I have the

symptom but

it does not

affect my

activities

The

symptom

slightly

affects my

activities

The

symptom

moderately

affects my

activities

The

symptom

extremely

affects my

activities

The symptom

hinders me to

perform any of

my daily

activities

Pain

Rigidity/Restraint

Swelling

Instability (lack

of firmness)

Weakness

Limping
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Functional Limitations in Daily Life Activities

How does your knee affect your ability ........ (mark one answer in each line)

Does not

make it

difficult

Makes it

minimally

difficult

Sometimes

makes it

difficult

Makes it

moderately

difficult

Makes it

very difficult

Does not

allow it to be

performed

To walk

To go

upstairs

To go

downstairs

To stand

To kneel

To crouch

To sit with

the knees

bent at 90
o

To get up

from a chair

Which mark would you give for the present function of your knee during your daily life activities in a scale of 0 to

100? Consider mark 100 as the measure of your knee before the injury/trauma, and mark 0 a total incapability

to perform any daily routine activity.

- - - -

Which of the following alternatives best describes the general functions of your knee during daily life activity?

(mark only one answer)

Normal

Almost normal

Abnormal

Extremely abnormal

As a result of your knee injury/trauma, how would you classify your present level of daily life activity? (mark

only one answer)

Normal

Almost normal

Abnormal

Extremely abnormal
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Anexo 8

Instructions:

The following questionnaire is supposed to show the symptoms and limitations of the

knee when you make daily activities. Please, check only one answer, the one that

better describes these symptoms and limitations in the last 1 or 2 days. For the same

question might be two or more possible answers, but just check the one that better

represents the difficulties felt in the everyday activity.

Symptoms

How each of these symptoms affects your level of everyday activity. ( One check

each row )

Never

Any

symptoms but

doesn’t affect

the daily

activities

The symptoms

affect the daily

activities just a

little.

The

symptoms

affect the

daily activities

a little more.

The symptoms

affect

extremely the

daily activities.

The

symptom

avoid any

daily

activity.

Pain

Sensation of

send in side

your knee.

Stiffness

Swelling

Little

Instability

(lack of

firmness)

Limp
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Functional Limitations at Daily Activities.

How does your knee affects your capacity of.. ( one check each row )

No

difficulty

at all

A little

difficulty.

It

difficulties

sometimes

It

Difficulties

often.

It

Difficulties a

lot

Avoid

the

activity.

Walk?

upstairs?

Downstairs

Stand

Kneel

Squatting

To sit with your

kness at the angle

of 90 degrees.

Stand up from the

chair.

How would you score the function of your knee during the everyday activity between

a range from 0 to 100. Consider 100 as the measure of your knee just like before the

injury and 0 the total incapacity of any everyday activity. _______________

Which of the following options better describes the General Function of your knee in

a everyday activity?

Normal

Almost Normal

Not normal

Extremely not normal

As the result of your knee’s injury, how would you classify your capacity level during

the everyday activity? ( Check just one answer )

Normal

Almost Normal

Not normal

Extremely not normal
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Anexo 9

Paciente: _______________________________________________________
Diagnóstico: _____________________________________Data:

Activities of daily living scale (ADLS)-Escala de Atividades de Vida Diária (EAVD)

Instruções:

O seguinte questionário foi formulado para que você possa demonstrar, os sintomas e
limitações que apresenta no joelho enquanto você faz atividades de vida diária. Por favor, assinale
uma única resposta, ou seja, a que melhor descreve esses sintomas e limitações nos

últimos um ou dois dias (1 ou 2 dias). Para uma mesma pergunta, mais de uma resposta
poderia servir, no entanto, assinale apenas aquela que melhor represente as dificuldades sentidas
em sua atividade de vida diária.

Sintomas

O quanto cada um desses sintomas afeta sua atividade de vida diária? Marque uma resposta em
cada linha.

Eu não
tenho o
sintoma

Tenho o sintoma
porém não
afeta minhas
atividades

O sintoma afeta
levemente
minhas
atividades

O sintoma afeta
moderadamente

minhas
atividades

O sintoma afeta
extremamente

minhas
atividades

O sintoma impede
realizar qualquer
das minhas

atividades diárias

Dor

Rigidez /

Travamento

Inchaço

Instabilidade
(falta de
firmeza)

Fraqueza

Mancar
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Limitações Funcionais nas Atividades Diárias

Como o seu joelho afeta sua capacidade de .... (marque uma resposta em cada linha)

Não
dificulta

Dificulta
minimamente

Dificulta
às vezes

Dificulta
moderadamente

Dificulta
muito

Impede de
realizar

Andar?

Subir escadas?

Descer escadas?

Ficar em pé?

Ajoelhar?

Agachar-se?

Sentar com os
joelhos dobrados

a 90°?

Levantar de uma
cadeira?

Que nota você daria para a atual função de seu joelho durante suas atividades de vida
diária numa escala de 0 a 100? Considere a nota 100 a medida de seu joelho antes da lesão /
trauma, e a nota 0 a total incapacidade de realizar qualquer atividade de sua rotina diária.

Nota:

Qual das seguintes alternativas melhor descreve a função geral de seu joelho na atividade
de vida diária? (marcar apenas uma resposta)

( ) Normal
( ) Quase Normal
( ) Anormal
( ) Extremamente Anormal

Como resultado da sua lesão/trauma no joelho, como você classificaria o seu atual nível de
atividade durante as atividades de vida diária: (marcar apenas uma resposta).

( ) Normal
( ) Quase Normal
( ) Anormal
( ) Extremamente Anormal
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Anexo 10

QUESTIONÁRIO LYSHOLM (Escala)

Mancar (5 pontos)

Nunca= 5

Leve ou periodicamente = 3

Intenso e constantemente = 0

Apoio (5 pontos)

Nenhum = 5

Bengala ou muleta = 2

Impossível = 0

Travamento (15 pontos)

Nenhum travamento ou sensação de travamento = 15

Tem sensação, mas sem travamento = 10

Travamento ocasional = 6

Frequente = 2

Articulação (junta) travada no exame = 0

Instabilidade (25 pontos)

Nunca falseia = 25

Raramente, durante atividades atléticas ou outros

exercícios pesados = 20

Frequentemente durante atividades atléticas ou outros

exercícios pesados (ou incapaz de participação) = 15

Ocasionalmente em atividades diárias = 10

Frequentemente em atividades diárias = 5

Em cada passo = 0

Dor (25 pontos)

Nenhuma = 25

Inconstante ou leve durante exercícios pesados = 20

Marcada durante exercícios pesados = 15

Marcada durante ou após caminhar mais de 2 Km = 10

Marcada durante ou após caminhar menos de 2 Km = 5

Constante = 0

Inchaço (10 pontos)

Nenhum = 10

Com exercícios pesados = 6

Com exercícios comuns = 2

Constante = 0

Subindo escadas (10 pontos)

Nenhum problema = 10

Levemente prejudicado = 6

Um degrau cada vez = 2

Impossível = 0

Agachamento (5 pontos)

Nenhum problema = 5

Levemente prejudicado = 4

Não além de 90 graus = 2

Impossível = 0

Pontuação total :

Quadro de pontuação

Excelente: 95 – 100

Bom: 84 – 94

Regular: 65 – 83

Ruim: < 64

Traduzido e validado por Peccin MS, Cohen

MC, Ciconelli RM
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Anexo 11

PESQUISA DO ESTADO ATUAL DA SAÚDE (SF-36)

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão
informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas atividades de vida
diária. Responda cada questão marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro
em como responder, por favor tente responder o melhor que puder.

1. Em geral, você diria que sua saúde é:

(circule uma)

Excelente Muito boa Boa Ruim Muito Ruim

1 2 3 4 5

2. Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora?

(circule uma)

Muito melhor Um pouco melhor quase a mesma Um pouco pior Muito pior

1 2 3 4 5

3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia

comum. Devido a sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso,
quanto? (circule um número em cada linha)

Atividades
Sim.
Dificulta
muito

Sim.
Dificulta
pouco

Não. Não
dificulta de
modo algum

a. Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, tais
como correr, levantar objetos pesados, participar em
esportes árduos

1 2 3

b. Atividades moderadas, tais como mover uma mesa,
passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa 1 2 3

c. Levantar ou carregar mantimentos
1 2 3

d. Subir vários lances de escada
1 2 3

e. Subir um lance de escada
1 2 3

f. Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se
1 2 3

g. Andar mais de 1 quilômetro
1 2 3

h. Andar vários quarteirões
1 2 3

i. Andar um quarteirão
1 2 3

j. Tomar banho ou vestir-se
1 2 3
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4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho,

como conseqüência de sua saúde física?

(circule um número em cada linha)

Sim Não

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho
ou a outras atividades? 1 2

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria?
1 2

c. Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades?
1 2

d. Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p.ex:
necessitou de um esforço extra)? 1 2

5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho

ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional (como
sentir-se deprimido ou ansioso)?

(circule um número em cada linha)

Sim Não

a. Você diminuiu a quantidade de tempo em que se dedicava ao seu
trabalho ou a outras atividades? 1 2

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria?
1 2

c. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto cuidado

como geralmente faz? 1 2

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, vizinhos, amigos ou em
grupo?

(circule uma)

De forma
nenhuma

Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente

1 2 3 4 5

7. quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?
(circule uma)

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave

1 2 3 4 5 6

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo

tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa)?
(circule uma)

De maneira
alguma

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente

1 2 3 4 5
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9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante

as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime da
maneira como você se sente em relação às últimas 4 semanas. (circule um número para cada linha)

Todo
tempo

A maior
parte do
tempo

Uma boa
parte do
tempo

Alguma
parte do
tempo

Uma
pequena
parte do
tempo

Nunca

a. quanto tempo você tem se sentido cheio
de vigor, vontade e força? 1 2 3 4 5 6

b. quanto tempo você tem se sentido uma
pessoa muito nervosa? 1 2 3 4 5 6

c. quanto tempo você tem se sentido tão
deprimido que nada pode animá-lo? 1 2 3 4 5 6

d. quanto tempo você tem se sentido calmo
ou tranqüilo? 1 2 3 4 5 6

e. quanto tempo você tem se sentido com
muita energia? 1 2 3 4 5 6

f. quanto tempo você tem se sentido
desanimado e abatido? 1 2 3 4 5 6

g. quanto tempo você tem se sentido
esgotado? 1 2 3 4 5 6

h. quanto tempo você tem se sentido uma
pessoa feliz? 1 2 3 4 5 6

i. quanto tempo você tem se sentido
cansado? 1 2 3 4 5 6

10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou problemas

emocionais interferiram com suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)?(circule
uma)

Todo tempo A maior parte do
tempo

Alguma parte do
tempo

Uma pequena parte
do tempo

Nenhuma parte do
tempo

1 2 3 4 5

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?(circule um número em
cada linha)

Definitivament

e verdadeiro

A maioria das

vezes
verdadeiro

Não sei A maioria das

vezes falso

Definitivamente

falso

a. Eu costumo adoecer um pouco
mais facilmente que as outras
pessoas

1 2 3 4 5

b. Eu sou tão saudável quanto
qualquer pessoa que eu conheço 1 2 3 4 5

c. Eu acho que minha saúde vai
piorar 1 2 3 4 5

d. Minha saúde é excelente
1 2 3 4 5

Traduzido e validado para o português por Ciconelli R.
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Anexo 12

Como está sua dor hoje?

Nota: ____________________________



62

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Acquadro C, Jambon B, Ellis D, Marquis P. Language and translation issues. In:

Spilker B. Quality of life and Pharmacoeconomics in Clinical trial. 2a ed.

Philadelphia: Lippincott-Raven; 1996. p.575-85.

2. Amatuzzi MM. O joelho – articulação central membros inferiores. São Paulo: Rocca;

2004.

3. Barreto JM. Artroscopia do joelho. In: Herbert S, Xavier R. Ortopedia e

Traumatologia - princípios e prática. 3a ed. Porto Alegre: Artmed; 2003. p.1339-47.

4. Belll MJ, Bombardier C, Tugwell P. Measurement of functional status, quality of life

and utility in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1990;33:591-601.

5. Borsa, PA, Lephart SM, Irrgang JJ. Sport-Specificity of Knee Scoring Systems to

assess disability in anterior cruciate ligament-deficient athletes. Journal of Sport

Rehabilitation. 1998;7:44-60.

6. Bullinger M, Anderson R, Cella D, Aaronson N. Developing and evaluating cross-

cultural instruments from minimum requirements to optimal models. Qual Life

Res.1993; 2:451-9.

7. Cagney KA, Wu AW, Fink NE, Jenckes MW, Meyer KB, Bass EB, et al. Formal

literature review of quality-of-life instruments used in end-stage renal disease. Am J

Kidney Dis. 2000;36:327-36.

8. Camanho GL, Viegas AC. Estudo anatômico e artroscópico do ligamento

femoropatelar medial. Acta Ortop Bras. 2003;11(3):145-149.

9. Camanho GL, Rossetti AC, Camanho LF, Albuquerque RP. Artroplastia

unicompartimental do joelho no tratamento da osteonecrose primária do côndilo

femoral medial. Rev Bras Ortop. 2004;39(9):486-491.



63

10.Campos CC, Manziano GM, Andrade LB. Tradução e validação do questionário de

avaliação de gravidade dos sintomas e do estado funcional na síndrome do túnel do

carpo. Arq Neuro-Psiquiatr. 2003; 61: 51-55.

11.Cantarelli F. Adaptação, reprodutibilidade e validação do “Osteoporisis Assessment

Questionnaire” na avaliação da qualidade de vida de pacientes com fraturas por

osteoporose [Tese Mestrado]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo;

1997.

12.Ciconelli RM. Tradução para o Português e validação do questionário genérico de

avaliação de qualidade de vida “medical outcomes study 36-item short-form health

survey (SF-36)” [Tese Doutorado]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo;

1997.

13.Cindas A, Savas S. What do men who are at risk of osteoporosis know about

osteoporosis in developing countries? A pilot study in Isparta, Turkey.Scand J

Caring Sci. 2004;18(2):188-92.

14.Cohen M. Reconstrução do ligamento cruzado anterior com o terço central do

ligamento da patela: avaliação dos resultados com seguimento de dez a quinze

anos [Tese Livre Docência]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2001.

15.Demirdjian AM, Petrie SG, Guanche CA, Thomas KA. The outcomes of two knee

scoring questionnaires in a normal population. Am J Sports Med. 1998; 26:46-51.

16.Duarte OS. Tradução, adaptação cultural e validação do instrumento de avaliação

de qualidade de vida para pacientes renais crônicos em programa dialítico-"Kisney

Disease and Quality of Life - Short Form (KDQOL-SFTM1.3)" [Tese Mestrado]. São

Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2003.

17.Eastlack ME, Axe MJ, Snyder-Mackler L. Laxity, instability, and functional outcome

after ACL injury: copers versus noncopers. Med Sci Sports Exerc. 1999;31(2):210-5.

18.Faden R, Leplége A. Assesing quality of life - Moral implications for clinical practice.

Med Care. 1992;30: MS166-MS175.



64

19.Fernandes MI. Tradução e validação do questionário de qualidade de vida

específico para osteoartrose WOMAC (Western Ontario McMaster Universities)

para a língua portuguesa [Tese Mestrado]. São Paulo: Universidade Federal de São

Paulo; 2003.

20.Ferraz MB. Tradução para o português e validação do questionário para avaliar a

capacidade funcional "Stanfprd Health Assessment Questionaire" [Tese Doutorado].

São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 1990.

21.Ferraz MB, Oliveira LM, Araújo PM, Atra E, Tugwell P. Crosscultural reability of the

physical ability dimension of the Health Assessment Questionnaire. J Rheumatol.

1990;17:813-7.

22.Ferraz MB. Qualidade de vida – Conceito e um breve histórico. Jovem Médico.

1998; 4:219-22.

23.Ferry S, Alam JS, T Pritchard, Janet K, Peter C.The association between different

patterns of hand symptoms and objective evidence of median nerve compression.

Arthritis Rheum. 1998;41:720-724.

24.Franzblau A, Salermo DF, Armstrong TJ, Werner RA. Test-retest reliability of an

upper- extremity discomfort questionnaire in an industrial population. Scand J Work

Environ Health. 1997;23:299-307.

25.Garrat AM, Ruta DA, Abdalla MI, Buckinghan JK, Russel IT. The SF-36 health

survey questionnaire: an outcome measure suitable for routine use within the NHS?

BMJ. 1993;306:1440-4.

26.Garrat A, Schmidt L, Mackintosh A, Fitzpatrick R. Quality of life measurement:

bibliographic study of patient assessed health outcome measures. BMJ.

2002;321:1-5.

27.Guerra RLS, Fukuda TY, Chicuto DR. Tratamento de pacientes com osteoartrite

através da aplicaçäo de ondas curtas pulsado atérmico: dose ideal e tempo de

aplicaçäo. Med Reabil. 2005;24(1):15-19.



65

28.Guillemin F, Bomabardier C, Beaton D. Cross-cultural adaptation of health-related

quality of life measures: literature review and proposed guidelines. J Clin Epidemiol.

1993;46(12):1417-32.

29.Guillemin F. Cross cultural adaptation and validation of Health Status Measures.

Scand J Rheumatol.1995;24:61-3.

30.Guyatt G, Feeny DH, Patrick DL. Measuring health related quality of life. Ann Intern

Med. 1993;18:622-29.

31.Guyatt GH. A taxonomy of health status instruments. J Rheumatol. 1995;22:1188-

90.

32.Homan M, Franzblau A, Werner RA. Albers JW, Armstrong TJ, Bromberg MB.

Agreement between symptom surveys, physical examination procedures and

electrodiagnostic findings for the carpal tunnel syndrome. Scand J Work Environ

Health. 1999; 25:115-124.

33. Irrgang JJ, Snyder-Mackler L, Wainner RS, Fu FH, Harner CD. Development of a

Patient-Reported Measure of Function of the Knee. J Bone Joint Surg Am.

1998;80:1132-45.

34. Irrgang JJ. Development of a health related quality of life instrument to assess

physical function related to pathology and impairment of the knee [Tese Doutorado].

Pittsburgh: University of Pittsburgh; 1999.

35.Jenkinson C, Fitzpatrick R, Argyle M. The Nottingham health profile: an analyses of

its sensitivity in differentiating illness groups. Soc Sci Med. 1988;27:1411-4.

36.Lederman R. Tratamento de 3294 pacientes com osteoartrose usando a mesma

medicaçäo: estudo multicêntrico: epidemiológico e evolutivo. Arq Bras Med.

1997;71(2):73-8.



66

37.Levine DW, Simmons BP, Koris MJ, et al. A self-administered questionnaire for the

assessment of severity of symptoms and functional status in carpal tunnel

syndrome. J Bone Joint Surg. 1993;75A:1585-92.

38.Lysholm J, Gillquist J. Evaluation of the knee ligament surgery results with special

emphasis on use of a scoring scale. Am J Sports Med. 1982;10:150-3.

39.Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment. 4a ed. Philadelphia: Saunders; 2002.

40.Mc Carthy DM. Quality of life: A critical Assessment. Scand. J. Gastroentrol.1995;

208:141-146.

41.Minaire P. Disease, illness and health: theoretical models of the disablement

process. Bull World Health Organ.1992;70:373-9.

42.Mizner RL, Petterson SC, Stevens JE, Axe MJ, Snyder-Mackler L. Preoperative

quadriceps strength predicts functional ability one year after total knee arthroplasty.

J Rheumatol. 2005 ;32(8):1533-9.

43.Neto JFR, Ferraz M, Cendoroglo M, Draibe S, Yu L, Sesso R. Quality of life at the

initiation of maintenance dialysis treatment – a comparison between the SF-36 and

the KDQ questionnaires. Qual Life Res. 2000;9:101-7.

44.Nigri PZ , Orlando FM, Gava ALW , Peccin MS, Cohen M. Avaliação da qualidade

de vida em pacientes submetidos à reconstrução do ligamento cruzado anterior e

acompanhamento fisioterapêutico. Einstein. 2004;4:281-285.

45.Nusbaum L. Tradução, adaptação e validação do questionário Roland-Morris: Brasil

Roland-Morris [Tese Mestrado]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo;

1996.

46.Odensten M, Tegner Y, Lysholm J, Gillquist J. Knee function and muscle strength

following distal ileotibial band transfer for antero-lateral rotatory instability. Acta

Orthop Scand. 1983;54: 924-8.



67

47.O’Donoghue DH. An analysis of end results of surgical treatment of major injuries

to ligaments of the knee. J Bone Joint Surg. 1955; 37A: 1-13.

48.Ohman S, Barr J, Schumacher G. Health status measures in allied health curricula:

results of a national survey. J Allied Health. 1995;24:57-63.

49.Orfale AG. Tradução e validação do Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand

(DASH) para a língua portuguesa [Tese Mestrado]. São Paulo: Universidade

Federal de São Paulo; 2003.

50.Patrick DL, Deyo RA. Generic and disease-specific measures in assessing health

status and quality of life. Med Care. 1989; 27: 2517-32.

51.Peccin MS. Questionário específico para sintomas de joelho “Lysholm Knee scoring

scale” - tradução e validação para a língua portuguesa [Tese Mestrado]. São Paulo:

Universidade Federal de São Paulo; 2001.

52.Pozzi JFA, Konkewicz ER. Joelho no adulto. In: Herbert S, Xavier R. Ortopedia e

Traumatologia - princípios e prática. 3a ed. Porto Alegre: Artmed; 2003. p.444-72.

53.Ross MD, Irrgang JJ, Denegar CR, McCloy CM, Unangst ET. The relationship

between participation restrictions and selected clinical measures following anterior

cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.

2002;10(1):10-9.

54.Sesso R, Yoshihiro MM, Ajzen H. Late diagnosis of chronic renal failure and the

quality of life during dialysis treatment. Braz J Med Biol Res.1996;29:1283-9.

55.Sesso R, Yoshihiro MM. Time of diagnosis of chronic renal failure and assessment

of quality of life in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 1997;12:2111-6.

56.Shapiro ET, Richmond JC, Rockett SE, McGrath MM, Donaldson WR. The use of

generic, patient-based health assessment (SF-36) for evaluation of patients with

anterior cruciate ligament injuries. Am J Sports Med. 1996;24:196-200.



68

57.Stevens JC, Smith BE, Weaver AL, Bosch EP, Deen HG, Wilkens JA. Symptoms of

100 patients with electromyographically verified carpal tunnel syndrome. Muscle

Nerve. 1999;22:1448-56.

58.Tamanini JTN, Dambros M, D'Ancona CAL, Palma PCR, Netto Jr NR. Validação

para o português do "International Consultation on Incontinence Questionnaire -

Short Form" (ICIQ-SF). Rev Saúde Pública. 2004;38(3):438-44.

59.Thier SO. Forces motivating the use of health status assessment measuresin

clinical settings and related clinical research. Med Care. 1992;30:MS15-MS22.

60.Ware JE Jr, Sherbourne CD.The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I.

Conceptual framework and item selection. Med Care. 1992;30:473-83.

61.Weeks MF, Kulka RA, Lessler JT. Personal versus telephone surveys for collecting

household health data at the local level. Am J Public Health. 1983; 73:1389-96.



Abstract

Objectives: To perform the translation, cultural adaptation and validation of the “Knee

Outcome Survey- Activities of Daily Living Scale”(ADLS) into portuguese, as well as to

check its measurement, reproducibility and validity properties in order to make it useful as

a specific instrument for evaluating symptoms in Brazilian patients with knee injuries during

their daily living activities. Methods: For the validation process, we followed the guidelines

recommended by Guillemin et al. Were selected by convenience, 53 patients who had

complaints related to the knee. In the first interview, the questionnaire was applied along

with Lysholm’s, SF-36 and VAS (investigator 1). Approximately 30 minutes after the first

interview, the same patients answered only the ADLS (investigator 2). After a break of

seven to 10 days, a third additional interview with the ADLS was applied (investigator 2).

Results: The sample was constituted of 53 subjects, with mean age of 33,0566 years and

the most frequent pathology being ligammentar injury (56,6%). The Spearman’s index

used for inter-investigator reproducibility was 0,986 (!=0,05, "<0,01), and for intra-

investigator reproducibility was 0,980 (!=0,05, "<0,01). Conclusion: The portuguese

version of ADLS questionnaire is a useful instrument for assessing daily living activities of

Brazilian patients with knee injuries.
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