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Introdução

1. INTRODUÇÃO

Os desarranjos  internos  que  acometem  a  articulação  do  joelho  são

inúmeros e de conseqüências variadas para a função e a qualidade de vida

do indivíduo.

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 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.

Os meniscos são estruturas fibrocartilaginosas, semicirculares em par

na articulação do joelho.  São responsáveis  pela  estabilidade,  absorção de

choque no apoio, lubrificação e nutrição articular  (1-4)  . Essas estruturas são

consideradas  das  mais  comumente  lesisonadas  do  sistema  músculo-

esquelético  e,  até  pouco  tempo,  tratadas  por  procedimentos  abertos  e

agressivos. Atualmente, com o advento da artroscopia e aperfeiçoamento das

técnicas  cirúrgicas,  os  pacientes  com  este  tipo  de  patologia  podem  se
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beneficiar  de  procedimentos  cirúrgicos  de  menor  morbidade.  As  lesões

meniscais  representam cerca  de  50% das lesões  do joelho  que requerem

cirurgia(5).  As lesões traumáticas ocorrem normalmente em pacientes jovens e

geralmente  relacionam-se  à  prática  desportiva,  resultando  de  forças  de

compressão, tensão ou cisalhamento aplicadas sobre os meniscos (5). 

Pacientes  com  lesão  meniscal  podem  apresentar   como  uma  das

queixas  o  bloqueio  do  joelho  durante  os  movimentos  de  flexo-extensão,

decorrente da presença de um fragmento de menisco entre o fêmur e a tíbia

(“alça-de-balde”), ou mesmo falseios, quando um fragmento solto do menisco

se interpõe entre os espaços articulares. Muitas vezes, a sintomatologia mais

importante  é  a  dor  na  interlinha  articular  correspondente  ao  menisco

lesionado,  outras  vezes,  a  queixa  maior  é  o  desconforto  causado  pelo

derrame articular.

A superfície articular do joelho é freqüentemente sede de traumatismos

e  a  dificuldade  de  se  tratar  adequadamente  estas  lesões  vem  de  longa

data (6).   Várias  são  as  opções  terapêuticas  para  seu  tratamento,  desde

procedimentos  mais  conservadores  feitos  com  auxílio  da  artroscopia,  até

procedimentos  mais  complexos  como  as  osteotomias  e  artroplastias.

Alterações  degenerativas  usualmente  ocorrem  de  forma  atraumática  em

pacientes mais velhos e são mais complexas. 

A condromalácia, conforme a classificação de Outerbridge (7), publicada

pelo autor em 1961, apresenta quatro tipos de defeitos básicos:

3
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Grau I – amolecimento da cartilagem articular (condromalácia fechada);

Grau II – fibrilação com menos de 1,25 cm de diâmetro;

Grau III – fibrilação com mais de 1,25 cm de diâmetro;

Grau IV – erosão óssea.

Os locais  mais  freqüentes  de  lesões  osteocartilaginosas  são  patela,

côndilos  femorais  lateral  e  medial  (4),  sendo  a  queixa  mais  comum  dos

pacientes com condromalácia, a dor, que aumenta de intensidade corforme o

maior acometimento articular e as sobrecargas impostas à articulação. Apesar

da grande variedade de publicações descrevendo os tipos de lesão condral, a

expressão  clínica  das  principais  formas  de  degeneração  não  permite  sua

diferenciação (4),  necessitando  de  avaliação  por  imagens  (tomografia

computadorizada, ressonância magnética ou artroscopia).

A osteoartrose, ou simplesmente artrose, é possivelmente a causa mais

freqüente de incapacidade funcional em pacientes adultos, dimuindo com isso

suas  participações  em  atividades  laborais.  Algumas  causas  que  mais  se

destacam são as alterações degenerativas e inflamatórias das  articulações,

tendões,  cápsula  articular  etc.  (  8-10). A prevalência  aumenta  com  a  idade,

principalmente na sexta ou sétima década de vida  (  8-11)..  É provável que as

manifestações clínicas de dor e incapacidade funcional estejam relacionadas

com a concomitância de processos degenerativo e inflamatório, bem como as

alterações periarticulares ( 8-10). A dor periarticular pode ser relacionada com a

instabilidade,  principalmente  nas  articulações  de carga  como o joelho,  por
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excessivo  estiramento  das  estruturas  ligamentares,  tendinosas  e  bursas,

principalmente em inserções ósseas. As alterações da mecânica normal do

movimento  articular  relacionadas  com  as  instabilidades  pela  perda  da

capacidade estabilizadora dos tendões e ligamentos também podem causar

dor ( 12) .

A crescente procura por atividades físicas  associada a uma anatomia

complexa e tão vulnerável da articulação do joelho fez com que aumentasse a

incidência  de  lesões  ligamentares  dessa  articulação,  principalmente  do

ligamento cruzado anterior. Devemos diferenciar lesão ligamentar, frouxidão

ligamentar  e  instabilidade.  A lesão  ligamentar  pode  ser  total  ou  parcial;  a

frouxidão  ligamentar  é  detectada  no  exame  físico  por  diversas  manobras

específicas para pesquisar o ligamento cruzado anterior (LCA). A instabilidade

ligamentar é relatada pelo paciente que se queixa de falseios e insegurança

em  determinados  movimentos.  A instabilidade  anterior  crônica  evolui  com

grande incidência de alterações degenerativas radiográficas, além de lesões

meniscais  e  condrais.  A  tendência  atual  para  pacientes  que  pretendem

continuar com a prática desportiva é a indicação de reconstrução ligamentar

do joelho.

A  evolução  da  cirurgia  do  joelho  tem  sido  avaliada  por  meio  do

desenvolvimento  de  novas  técnicas  cirúrgicas,  novos  instrumentais,  bem

como da especialização do cirurgião. Historicamente eram feitas avaliações

empíricas para verificar a eficácia do tratamento instituído. Essas avaliações
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muitas  vezes  geravam  conclusões  errôneas  a  respeito  da  evolução  e

qualidade das técnicas empregadas.

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.   

Em 1955, O’Donoghue(13)  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 tipo “sim” (10 pontos) ou “não” (0 ponto).

A avaliação era complementada com a adição de critérios subjetivos, como

derrame, incapacidade e  avaliação funiconal.

Slocum e Larson, em 1968(14)  , reconheceram a necessidade de avaliar

a instabilidade rotatória e os valores comparativos do pré e pós-operatório.

Larson(15), 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.

Marshall  e col.(16),  em 1977,  enfatizaram que o método adequado de

avaliação  deveria  permitir  ao  cirurgião  determinar  lesões  anatômicas e  os

prejuízos funcionais correspondentes.  Com base nisso, desenvolveram, em

1977, a escala do “Hospital for Special Surgery Knee Score (HSSKS)”(17), o

primeiro método específico usado para avaliar lesões ligamentares do joelho.
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O HSSKS  inclui  sintomas  subjetivos,  função  subjetiva  e  testes  funcionais

objetivos, além de exame clínico. 

Lysholm  e  Gillquist  (18),  em  1982,  desenvolveram  uma  escala  para

avaliação de sintomas. A escala de Lysholm inclui aspectos básicos da escala

de Larson, introduzindo, contudo, o sintoma instabilidade e correlacionando-o

com  atividade.  Essa  escala  posteriormente  foi  modificada  por  Tegner  e

Lysholm (19), em 1985. Esses reconheceram a dificuldade de um escore para

lesão ligamentar e resolveram, nessa edição, pesquisar achados clínicos e

somente avaliar sintomas e função. A escala ou questionário de Lysholm é

composta por  oito  questões,  com alternativas  de  respostas  fechadas,  cujo

resultado final é expresso de forma nominal e ordinal, sendo “excelente” de

noventa e cinco a cem pontos; “bom”, de oitenta e quatro a noventa e quatro

pontos; “regular”, de sessenta e cinco a oitenta e três pontos e “ruim”, quando

os valores forem inferiores a sessenta e quatro pontos. Os cem pontos da

escala  de  Lysholm  (19) avaliam  os  sintomas  de  instabilidade,  sendo  que

instabilidade e dor correspondem à metade da pontuação total do Lysholm

(vinte e cinco pontos cada); e os demais seis componentes , como mancar (5

pontos), apoio (5 pontos), travamento (15 pontos), inchaço (10 pontos), subir

escadas (10 pontos) e agachamento (5 pontos) totalizam o restante.

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
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maneira  consistente  e  que  venha   relatar  os  resultados  de  tratamentos

instituídos (20).

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.

O termo e conceito de qualidade de vida 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 (21).

Com  a  evolução  da  medicina  e  áreas  afins,  houve  uma  maior

necessidade de se avaliar e justificar intervenções na saúde ou na doença.

Por muitos anos, os prestadores de serviço não precisavam se preocupar se a

intervenção feita seria ou não benéfica, pois bastava a preocupação de não

causar danos.

Posteriormente,  prestadores  de  serviço  e  cientistas/pesquisadores

passam  a  se  preocupar  com  que  as  intervenções  se  tornem  efetivas  e

eficazes, além de não provocarem danos. Com isso, a medicina baseada em

evidências  passa  a  representar  papel  importante  na  decisão  do  melhor

caminho a ser seguido, porém, acrescidos a isso encontramos os conceitos

de  economia  incorporados  à  área  da  saúde.  Faz-se  necessário  que  os

profissionais  da saúde tenham uma abordagem mais ampla em relação à
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saúde  e  possam  identificar  qual  o  melhor  método  de  tratamento  pela

correlação de achados clínicos específicos e avaliações da saúde como um

todo,  especificamente  da  qualidade  de  vida  e  do  estado  de  saúde  do

indivíduo (21).  

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. 

De  modo  geral,  os  intrumentos  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 (22-5) .
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Os instrumentos genéricos são desenvolvidos com o objetivo de serem

empregados em populações as mais distintas e que reflitam o impacto de

diferentes  doenças,  quer  físicas  ou  mentais,  pela  avaliação  da  função,

incapacidade e desconforto físico e mental(26-8). 

Podemos dividir  os  instrumentos  genéricos  em perfis  de  saúde,  que

seriam a avaliação do estado de saúde do indivíduo,  e mensurados pelas

medidas  de  “utility”,  que  espelha  a  preferência  do  paciente  por  um

determinado estado de saúde. 

Segundo Guyatt(29), em 1989, a grande vantagem dos instrumentos que

mensuram o perfil de saúde é que por meio de um instrumento único, várias

áreas e populações podem ser estudadas. Avaliam modalidades terapêuticas

diversas e em diferentes aspectos do indivíduo. Porém a desvantagem desse

método é não ser sensível para avaliação específica de uma patologia (28).

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

Survey) foi criado em 1992 por Ware e Shelbourne(30), com a finalidade de ser

um questionário  genérico  de avaliação de saúde,  de  fácil  administração e

compreensão  e  que  satisfizesse  o  mínimo  de  padrões  psicométricos

necessários  para  comparações  de  grupos  envolvendo  conceitos  de  saúde

geral, isto é, conceitos não específicos para qualquer doença, idade ou grupo

de tratamento.  O SF-36 é um questionário  multidisciplinar  formado por  36

itens  englobados  em  8  escalas,  medindo  8  domínios  ou  dimensões:

capacidade funcional (10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor (2 itens), estado

geral de saúde (5 itens), vitalidade (2 itens), aspectos emocionais (3 itens),
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saúde mental (5 itens) e mais uma questão comparativa entre as condições

de saúde atuais e as de um ano atrás. Avalia tanto os aspectos negativos da

saúde  (doença  ou  enfermidade),  como os  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 0 a 100, em que zero corresponde a um pior estado de saúde e

100,  a  um  melhor,  sendo  analisada  cada  dimensão  em  separado.

Propositalmente,  não existe  um único  valor  que resuma toda a avaliação,

traduzindo-se num estado geral de saúde melhor ou pior. Esse questionário

foi traduzido e validado para a língua portuguesa em 1997 por Ciconelli e col.

(31),  mostrando  ser  de  fácil  e  rápida  administração  quando  realizado  por

entrevista em pacientes brasileiros portadores de artrite reumatóide.

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

validado para a língua portuguesa por Ferraz e col. (32), 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  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.

Os  instrumentos  “Sickness  Impact  Profile”  (SIP),  desenvolvido  por

Bergner  e  col.  em  1975  (33-4), auto-administrável,  com  objetivo  de  avaliar
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estado de saúde, contendo 136 itens; “Nottingham Health Profile” (NHP) por

Jenkinson  e  col.  em  1988(35),  que  consta  de  36  quesitos,  também  auto-

administrável e com objetivo de avaliar estado de saúde, e “McMaster Healt

Index Questionnaire” (MHIQ) desenvolvido por Chambers LW e col. (36), com

objetivo de mensurar a qualidade de vida de pacientes com artrite reumatóide,

são alguns dos mais conhecidos para avaliar perfil de saúde.

As medidas de “utility” são índices originários da área de economia e

estão sendo utilizadas na área da saúde. Segundo Guyatt, em 1989(29), esses

índices refletem a preferência  dos pacientes  por  determinados  estados  de

saúde, por exemplo 1= saúde perfeita e 0= morte. Incorporam medidas de

preferência e relacionam estado de saúde com morte. A reprodutibilidade e

validade  dessas  medidas  têm sido  descritas  com grande  significância  em

vários estados de saúde de populações distintas.

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) (29).

São desvantagens a serem consideradas nesses instrumentos específicos o
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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. 

Entre os instrumentos específicos traduzidos para a língua portuguesa e

validados,  podemos  citar:  Brasil  Rolad-Morris,  instrumento  específico  para

avaliar  lombalgia,  validado  e  adaptado  por  Nusbaum,  em  1996 (37),

“Osteoporosis Assessment Questionnaire”, traduzido e validado por Cantarelli

em 1997(38), Questionário do Hospital Saint George na Doença Respiratória

(SGRQ), validado por Sousa em 1999 (39). 

O  índice  de  Lequesne,  específico  e  já  validado  para  avaliação  da

gravidade de osteoartrite do joelho por Dias, em 1999 (40), foi desenvolvido por

meio de um estudo clínico aleatório,  duplo-cego e cruzado,  de uma droga

analgésica não esteróide (ácido tiaprofênico e placebo) com 27 pacientes com

osteoartrose  patelo-femoral,  comprovando  que  ele  apresenta  uma  boa

concordância  inter-observadores.  A validade  foi  testada,  comparando-se  o

índice com outras formas de avaliação como o nível de dor, a opinião geral do

investigador e do paciente, o tempo de marcha e de subir escadas, duração

da  rigidez  matinal,  limitação  da  flexão  e  extensão  do  joelho.  Todas  as

comparações foram estatisticamente significantes, exceto para a duração da

rigidez matinal, a limitação da flexão e para a dor na movimentação de flexão

e  extensão  do  joelho.  Esse  índice  avalia  as  características  da  dor,  a

capacidade de deambulação de acordo com a distância percorrida e o grau de

dificuldade em realizar tarefas como subir  e descer escadas, agachar-se e
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andar  em  solo  irregular.  O  escore  global  final  do  paciente  permite  uma

classificação da gravidade da doença em “leve” (1 a 4 pontos), “moderada”

(5 a  7  pontos),  “grave”  (8  a  10 pontos),  “muito  grave”  (11 a 13 pontos)  e

“extremamente grave” (acima de 14 pontos).

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

de dor de 0 a 10 (0 = sem dor e 10= dor extrema), sendo que os pacientes

são orientados a escolher a pontuação que melhor  reflita sua dor na última

semana. A avaliação global da saúde, feita pelo paciente e pelo profissional

da saúde, também utiliza uma escala numérica de 0 a 10 (0 = saúde ruim e

10 = saúde perfeita).

A maioria dos instrumentos de avaliação de qualidade de vida tem sido

desenvolvida  em  um  contexto  cultural  único  e,  recentemente,  tem  havido

interesse  para  que  esses  questionários  possam  ser  utilizados  nas  mais

diversas culturas e em distintas populações.

Em 1993, Guillemin e col. (41), 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.

De uma forma resumida, as etapas podem ser vistas a seguir:
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1. Tradução: realizada por pelo menos dois tradutores independentes

e qualificados, nativos da língua original do questionário e cientes

dos objetivos da tradução.

2. Avaliação  da  tradução  inicial  (“back-translation”):  uma  vez

traduzido, o instrumento deve ser vertido novamente para o idioma

original e o resultado comparado ao instrumento original.  Devem

ser traduzidas tantas versões quantas forem as traduções, por dois

tradutores  que  apresentem  um  bom  conhecimento  dos  dois

idiomas,  embora  a  tradução  devesse  ser  feita  para  a  língua

materna dos tradutores, que não devem estar cientes dos objetivos

da tradução.

3. Revisão:  realizada  por  um  comitê  constituído  por  uma  equipe

multidisciplinar  que  conheça  a  doença  pesquisada.  Tem  por

finalidade comparar as versões, usando técnicas estruturadas para

resolver discrepâncias.

4. Pré-teste:  tem  como  objetivo  checar  a  equivalência  entre  as

versões fonte e final por uma técnica de pré-teste, avaliando erros

e desvios cometidos no processo de tradução.

5. Adaptação dos pesos dos escores: nessa fase seria redefinido o

processo  de  distribuição  dos  escores,  de  acordo  com  as

modificações propostas.
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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. A falta de um instrumento específico para avaliação de sintomas do

joelho na língua portuguesa trouxe-nos o interesse pela tradução do “Lysholm

Knee Scoring Scale”, questionário que vem sendo utilizado desde 1982, para

avaliação de sintomas do joelho, sendo nossos objetivos traduzi-lo e adaptá-lo

para a língua portuguesa, bem como verificar suas propriedades de medidas

(reprodutibilidade e validade), para que o mesmo possa ser usado como um

instrumento  específico  de  avaliação  de  sintomas  do  joelho  de  pacientes

brasileiros portadores de doenças da articulação do joelho.
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Justificativa

2- JUSTIFICATIVA

Tendo em vista não dispormos de um questionário de uso padrão de

avaliação  de  sintomas  do  joelho  na  língua  portuguesa  e  cujos  dados

pudessem  ser  correlacionados  com  questionários  publicados  em  outras

línguas,  propomos  a  tradução  para  o  português,  adaptação  cultural  e

validação do “Lysholm Knee Scoring Scale”, questionário originalmente escrito

na língua inglesa e internacionalmente aceito para avaliação de sintomas do

joelho. 
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Objetivos

3- OBJETIVOS

3.1- Geral

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

“Lysholm Knee Scoring 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 do joelho.

3.2 – Específicos

3.2.1  -  Correlacionar  a  tradução,  adaptação  cultural  e  propriedades  de

medidas do questionário específico Lysholm com o índice de Lequesne, também

específico e já validado para avaliação da gravidade de osteoartrite do joelho. 

3.2.2  –  Correlacionar  o  questionário  específico  de  Lysholm  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.

3.2.3  –  Correlacionar  o  questionário  específico  de  Lysholm  com  a

Escala Numérica de Dor e com a Escala de Avaliação Global da Saúde.

3.2.4  –  Correlacionar  o  questionário  específico  de  Lysholm  com

diagnóstico  médico  feito  por  especialista  e  complementado  por  exame de

imagem.
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Casuística e Métodos

4- CASUÍSTICA E MÉTODOS

4.1 – Casuística

Foram selecionados, a partir  do Centro de Traumatologia do Esporte

(CETE) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Escola Paulista de

Medicina (EPM) e do Instituto Cohen de Ortopedia, Reabilitação e Medicina

do Esporte, cinqüenta  pacientes que apresentavam queixas relacionadas ao

joelho,  com  diagnóstico  estabelecido  sempre  pelo  mesmo  ortopedista,

especialista em cirurgia do joelho, por meio de exame clínico e de imagens

(Anexo III).

Apresentamos na Tabela I as características sócio-demográficas dos 50

pacientes com doenças intra-articulares do joelho incluídos na avaliação de

reprodutibilidade e validade da versão do Lysholm para a língua portuguesa.

Quarenta  e  dois  por  cento  dos  pacientes  eram  do  sexo  feminino  e

cinqüenta e oito por cento do masculino. Cem por cento dos pacientes eram

da cor branca. A média de idade foi de 38,7 anos, com um mínimo de 16 e

máximo  de  72  anos.  Todos  os  pacientes  tinham  o  diagnóstico  clínico

comprovado por meio de exames de imagens. Dos 50 pacientes estudados,

trinta e dois por cento tinham ensino médio completo e sessenta e oito por

cento tinham ensino superior completo (Tabela I). 
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Tabela I – Características sócio-demográficas dos 50 pacientes com afecções da

articulação do joelho submetidos ao processo de validação do questionário Lysholm,

específico para sintomas do joelho.

Características sócio-demográficas Valores absolutos e percentuais

Sexo   Feminino 

           Masculino 

21 (42%)

29 (58%)

Idade (anos)

           Média                                                        

           Mínima - Máxima

38,7

(16-72)

Cor

            Branca 50 (100%)

Escolaridade

            Ensino médio

            Ensino superior

16 (32%) 

34 (68%)

Os pacientes selecionados para este estudo foram os que preencheram

os seguintes critérios de inclusão estabelecidos para esta pesquisa: 

• pacientes brasileiros, com idade mínima de 16 anos e diagnóstico clínico

de lesão meniscal, lesão do ligamento cruzado anterior ou lesão condral

do joelho isoladas ou combinadas. Para isso, foram submetidos a exame

clínico  por  meio  de  manobras  específicas  para  diagnosticar  lesão

meniscal (teste de McMurray, teste de Apley e teste de Steinmann), lesão

do ligamento cruzado anterior (teste de Lachman, teste do pivô e teste de

gaveta  anterior  em  rotação  medial,  lateral  e  neutra),  e  lesão  condral

(presença de crepitação, acompanhada ou não de dor durante a flexão e
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extensão do joelho sem resistência e com  contra-resistência aplicada

pelo examinador);

• diagnóstico  complementado  por  exames  de  imagens  (radiografia,

ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética)

de lesão meniscal  ou ligamentar, condromalácia ou artrose  do joelho,

isoladas ou combinadas;

• 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.

Foram excluídos da análise:

• pacientes com traumas agudos;

• pacientes com alterações cognitivas;

• pacientes com afecções em outras articulações dos membros inferiores.

Durante  as  análises  estatísticas  realizadas,  procuramos  utilizar,  na

maioria das vezes, a mediana, visto que nem todas as variáveis apresentaram

uma distribuição normal,  principalmente considerando os questionários,  em

que a mediana e a média nem sempre são idênticas.

Os diagnósticos clínicos, complementados por exame de imagem, estão

ilustrados na Tabela II.
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Tabela  II –  Distribuição  da  amostra  segundo  a  freqüência  do(s)  diagnóstico(s)

clínico(s)  e  seus percentuais,  dos cinqüenta  pacientes  em que  foi  empregado  o

questionário Lysholm, 

Diagnóstico Freqüência Percentual

Artrose 6 12

Artrose + lesão meniscal 1 2

Condromalácia 2 4

Condromalácia grau I 1 2

Condromalácia grau II 7 14

Condromalácia  grau  II  +  lesão
meniscal

3 6

Condromalácia grau III 2 4

Lesão de LCA 12 24

Lesão  meniscal 15 30

Lesão meniscal + LCA 1 2

Total 50 100
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4.2 – Métodos

          4.2.1 – Tradução para a língua portuguesa

Foi escolhido para ser traduzido o questionário específico para sintomas

do joelho “Lysholm Knee Scoring Scale”.  Esse questionário foi  descrito por

Lysholm  (18) em  1982  e  posteriormente  modificado(19).  Tem  como  objetivo

pesquisar achados clínicos e somente avaliar sintomas e função do joelho. 

É composto de oito questões,com suas pontuações máximas e mínimas

assim  distribuídas:  “mancar”  (máximo  5  pontos;  mínimo  0  ponto),  “apoio”

(máximo 5 pontos; mínimo 0 ponto) , travamento (máximo 15 pontos; mínimo

0 ponto), instabilidade (máximo 25 pontos; mínimo 0 ponto), dor (máximo 25

pontos;  mínimo 0  ponto),  inchaço   (máximo 10  pontos;  mínimo  0  ponto),

subindo  escadas  (máximo  10  pontos,  mínimo  0  ponto)  e  agachamento

(máximo 5  pontos;  mínimo 0  ponto),  cada  qual  com respotas  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) e “ruim” (<64 pontos). 

          4.2.1.1- Tradução Inicial 

Os  itens  da  versão  do  questionário  de  Lysholm  para  avaliação  de

sintomas do joelho foram inicialmente traduzidos para a língua portuguesa por

dois professores de inglês independentes, brasileiros e que estavam cientes
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do  objetivo  da  pesquisa.  Foi  enfatizada  a  necessidade  de  uma  tradução

conceitual  e  não apenas  literária.  As duas  traduções  foram comparadas  e

discutidas pelos tradutores e membros do comitê, composto por profissionais

da  área  e,  nos  casos  de  divergências,  feitas  modificações  para  se  obter

consenso quanto à tradução inicial (versão número 1 em português).

           4.2.1.2-  Avaliação da tradução inicial 

A tradução  inicial  foi  vertida  para  o  inglês  por  dois  professores   de

inglês, americanos, que não participaram da etapa anterior. Posteriormente,

foi feita a comparação das duas versões existentes com o instrumento original

em inglês e as divergênicas foram analisadas e documentadas por um grupo

composto por dois ortopedistas, dois fisioterapeutas e um dos professores de

inglês. Havendo necessidade, as sentenças em português eram reescritas até

se obter um consenso, que vinha a gerar a versão número 2 em português.

           4.2.1.3- Avaliação da tradução

O questionário Lysholm para avaliação de sintomas do joelho, versão

número  2  em  português,  foi  então  aplicado,  de  forma  aleatória,  a  dez

pacientes do Centro  de Traumatologia  do Esporte  da UNIFESP-EPM e de

uma clínica  privada,  durante  sessões  de  fisioterapia  e  nas  consultas  pré-

operatórias, com a preocupação de se avaliar o nível de compreensão das

perguntas  e  alternativas  de  respostas.  Uma  vez  inteirado  o  paciente  da
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finalidade da pesquisa e dado o seu consentimento, era iniciada a aplicação

do questionário.  A cada pergunta respondida, o paciente dava seu parecer

sobre o nível de dificuldade apresentado na compreensão da pergunta e das

respostas. Esse parecer era registrado e, se ultrapassado o limite de 10% dos

pesquisados, seriam revistas as perguntas e respostas quanto ao seu sentido

e, se necessário, reescritas.

As questões/alternativas de respostas que precisaram ser modificadas

foram reescritas e novamente aplicadas a um número de dez pacientes dos

mesmos  locais.  Obtido  parecer  favorável  superior  a  91%  em  todas  as

perguntas/alternativas  de  respostas,  foi  concluída  essa  etapa  e  iniciada  a

avaliação das propriedades de medida do questionário Lysholm.

A representação esquemática do protocolo acima descrito encontra-se

no quadro I.
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M O D I F I C A Ç Õ E S  N E C E S S Á R I A S
C O M I T Ê

A P L I C A Ç Ã O  N A  A M O S T R A  E S T U D A D A
P A R A  A V A L I A Ç Ã O  D A S  

P R O P R I E D A D E S  D E  M E D I D A

A P L I C A Ç Ã O  G R U P O  P I L O T O  1
( N = 1 0 )

R E A P L I C A Ç Ã O  G R U P O  P I L O T O  2
( N = 1 0 )

2 ª  V E R S Ã O  P A R A
O  P O R T U G U Ê S

3 ª  V E R S Ã O  P A R A
O  P O R T U G U Ê S

C O M I T Ê

Q U E S T I O N Á R I O  N A
L Í N G U A  O R I G I N A L

T R A D U T O R  1

T R A D U T O R  3

T R A D U T O R  2

T R A D U T O R  4

T R A D U Ç Ã O
L Í N G U A  I N G L E S A

T R A D U Ç Ã O
P O R T U G U Ê S - I N G L Ê S

1 ª  V E R S Ã O  P A R A
O  P O R T U G U Ê S

C O M I T Ê

2 ª  V E R S Ã O  P A R A
O  P O R T U G U Ê S

C O M I T Ê
2  O R T O P E D I S T A S

2  F I S I O T E R A P Ê U T A S
1  P R O F E S S O R  D E  I N G L Ê S

Quadro I – Representação esquemática do protocolo utilizado no estudo.
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      4.2.1.4-Avaliação das propriedades de medida da versão do “Questionário

de   Lysholm  para  avaliação  de  sintomas  do  joelho”  para  a  língua

portuguesa 

4.2.1.4.1- Reprodutibilidade

A reprodutibilidade do questionário de Lysholm para a língua portuguesa foi

avaliada por meio de três entrevistas feitas com 50 pacientes portadores de

diagnósticos de lesão meniscal, lesão ligamentar ou lesão condral isoladas ou

associadas. As avaliações eram feitas por dois entrevistadores independentes

(entrevistador  1  e  entrevistador  2),  no  mesmo dia  (reprodutibilidade  inter-

observadores)  e  com intervalo  de tempo de uma entrevista  para  outra  de

cerca de 45 min. Posteriormente, uma nova avaliação, com intervalo máximo

de  15  dias  (média  de  7  dias)  era  feita  pelo  entrevistador  número  1

(reprodutibilidade intra-observador). A primeira e a terceira entrevistas eram

feitas por um profissional não-médico (entrevistador número 1) e a segunda

era realizada por um médico especialista (entrevistador número 2) (Anexos III

e IV).

4.2.1.4.2- Validade

A validade do questionário de Lysholm foi avaliada pela verificação de

sua  relação  com o  diagnóstico  estabelecido  e  outros  parâmetros  clínicos,

todos  realizados  pelo  mesmo  entrevistador,  no  momento  da  primeira

entrevista, descritos a seguir (Anexos V, VI e VII): 
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• Escala numérica de dor de 0 a 10 (0 = sem dor e 10 = dor extrema), sendo

que o paciente era orientado a escolher o escore que melhor refletisse sua

dor na última semana.

• Avaliação global da saúde feita pelo paciente (AVGP), com uma escala de

0 a 10 (0 = saúde ruim e 10 = saúde perfeita), sendo que o paciente era

orientado a escolher a pontuação que melhor refletisse sua saúde global; 

• Avaliação global da saúde feita pelo profissional da saúde (AGSPS), em

que esse deveria avaliar e quantificar a saúde do indivíduo numa escala

de 0 a 10 (0 = saúde ruim e 10 = saúde perfeita);

• Índice de Lequesne utilizado para avaliação de gravidade da osteoartrite

do  joelho,  avaliando  as  características  da  dor,  a  capacidade  de

deambulação de acordo com a distância percorrida e o grau de dificuldade

em realizar tarefas como subir e descer escadas, agachar-se e andar em

solo irregular. O escore global final do paciente permite uma classificação

da gravidade da doença em leve (1 a 4 pontos), moderada (5 a 7 pontos),

grave (8 a 10 pontos), muito grave (11 a 13 pontos) e extremamente grave

(acima de 14 pontos); 

• Questionário genérico de qualidade de vida SF-36, que é um questionário

multidisciplinar formado por 36 itens englobados em 8 escalas, medindo 8

domínios  ou  dimensões:  capacidade  funcional,  aspectos  físicos,  dor,

estado geral de saúde, vitalidade, aspectos emocionais, saúde mental e

mais uma questão comparativa entre as condições de saúde atual e as de

um ano atrás. 

31



Casuística e Métodos

4.2.2 - Análise Estatística

Foram realizados os seguintes testes estatísticos:

• Teste  de  Mann-Whitney  (42),  teste  utilizado  para  comparação  de  duas

amostras independentes,  aplicado a variáveis  categóricas  ou contínuas

para a verificação de diferenças nos parâmetros analisados (diferença e

ordenação por postos). 

• Análise de variância por postos de Kruskal-Wallis  (42), teste utilizado para

comparação de três ou mais amostras independentes, aplicado a variáveis

categóricas ou contínuas para a verificação de diferenças nos parâmetros

analisados  (diferença  e  ordenação  por  postos).  Os  resultados  foram

expressos na distribuição da estatística do qui-quadrado.

• Coeficiente de correlação de Spearman (42), coeficiente de correlação não-

paramétrico,  em que a única exigência  é  a de conter  valores ordinais.

Varia de 0 a 1; quanto mais próximo de 1, mais perfeita a correlação.

• Coeficiente  alpha  de  Cronbach,  mede  a  consistência  interna  ou  a

reprodutibilidade de um teste. Correponde ao quociente da variabilidade

entre os pacientes, em relação à variabilidade total (entre pacientes e erro

sistemático). Ele varia de 0 a 1, medindo a capacidade do instrumento de

diferenciar pacientes, sendo os valores distribuídos da seguinte forma: de

0,4 a 0,6, concordância razoável; de 0,6 a 0,8, concordância boa e, de

0,8 a 1, concordância excelente (43). 
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• Coeficiente de Confiabilidade Kappa, mede o grau de concordância entre

duas avaliações ordenadas em categorias (nível  nominal).  Consiste em

comparar todas  as respostas obtidas entre as avaliações (no caso, o teste

e o reteste), atribuindo pesos de acordo com a concordância entre essas.

Assim, respostas mais  concordantes entre as avaliações têm peso maior

do que respostas  menos concordantes.  O valor  total  do  coeficiente  de

confiabilidade é obtido por meio de  cálculos aplicados a essa ponderação

e varia de +1 a -1. O valor negativo indica que a possibilidade de acordo é

menor que a proporcionada pelo acaso, havendo, portanto, discordância.

Valor  igual  a zero (0)  indica  que o resultado se deve ao acaso,  e os

valores positivos indicam que há concordância e que esta não se deve ao

acaso.  

O valor +1 indica concordância total entre as avaliações e o valor –1,

completa discordância.

Para todos os testes estatísticos, o nível de significância adotado foi de

alfa<0,05 ou 5%. Consideraram-se, ainda, níveis de significância limítrofes,

para valores compreendidos entre 0,05 (5%) e 0,10 (10%) de probabilidade.

Os  resultados  foram  apresentados  segundo “boxplots”,  gráficos  que

apresentam a distribuição dos valores, tomando a mediana como referência.

São construídas “caixas”, sendo a mediana representada por uma linha no

interior das mesmas. Essas “caixas” representam os valores do intervalo inter-

quartil,  que  se refere  aos valores  compreendidos  entre  o percentil  25 e o

percentil 75; dessa forma, 50% dos valores centrais da distribuição acham-se
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em  torno  da  mediana.  Das  partes  superior  e  inferior  dessas  caixas  são

traçadas as chamadas “cercas’, que representam os limites superior e inferior,

respectivamente. O limite superior é calculado pela soma do valor do percentil

75  com  uma  vez  e  meia  o  valor  do  intervalo  inter-quartil,  sendo  traçado

somente até o valor máximo existente no banco de dados que se encontre

nesse limite. O limite inferior, por analogia, é calculado segundo a subtração

de uma vez e meia o intervalo inter-quartil do percentil 25, sendo traçado até o

valor mínimo existente no banco de dados. Qualquer valor fora dos limites

superior e inferior é representado por um pequeno círculo, que representa um

“outlier”,  ou seja, um valor distante da mediana e, portanto, raro. 

4.2.3 – Fonte Bibliográfica Consultada

Para a apresentação das bibliografias durante o texto bem como sua

colocação  nas  referências  bibliográficas,  seguimos  as  recomendações  do

International Committee of Medical Journal Editors – Uniform requirements for

manuscripts submitted to biomedical journals, publicado em Ann Intern Med

1997; 126: 36-47.
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Resultados

5- RESULTADOS

5.1- Tradução para a língua portuguesa

O questionário Lysholm está apresentado em sua língua original e na

versão  para  a  língua  portuguesa  nos  anexos  1  e  2.  Vinte  pacientes  com

doença  articular  do  joelho  participaram  dessa  fase  de  avaliação  da

equivalência cultural.

Somente a questão de número 3 (travamento) foi considerada de difícil

entendimento por mais de 10% da população estudada (n=10). Na primeira

versão, era descrita da seguinte forma: 

Bloqueio: Ausência de bloqueio e sem sensação de trancamento 

Sensação de trancamento, mas sem bloqueio 

Bloqueio  ocasionalmente 

Bloqueio freqüentemente 

Articulação bloqueada no exame. 

Esta questão foi modificada para a seguinte forma: 

Travamento: Nenhum travamento ou sensação de travamento 

Tem sensação, mas sem travamento

Travamento ocasional; 

Freqüente, 

Articulação (junta) travada no exame. 
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Uma nova versão foi novamente administrada em outros 10 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.

5.2- Questionários de Qualidade de Vida

Os instrumentos por nós utilizados foram o questionário  Lysholm, para

avaliação de sintomas do joelho e o índice de Lequesne, para avaliação da

osteoartrite do joelho e o SF-36, questionário genérico de qualidade de vida. 

Considerando o questionário Lysholm, 3 pacientes (6%) apresentaram a

pontuação  correspondente  ao  nível  “excelente”;  10  pacientes  (20%),  nível

“bom”, 18 pacientes (36%), nível “regular” e 19 pacientes (38%) apresentaram

pontuação correspondente ao nível “ruim”.

Em  relação  ao  índice  de  Lequesne,  nossa  amostra  apresentou  a

seguinte distribuição: 21 pacientes (42%) apresentaram-se no nível “leve”; 8

pacientes (16%) no nível moderado; 10 pacientes (20%) no nível “grave”; 4

pacientes (8%) no nível “muito grave” e 7 pacientes ( 14%) encontraram-se no

nível “extremamente grave”.

Tendo em vista que o questionário SF-36 não tem uma escala numérica

correspondente  a  uma  escala  nominal,  descrevemos  que,  nos  itens

capacidade funcional, aspecto físico e dor, foram obtidos os menores valores,

numa escala de 0 a 100 pontos.
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Na tabela III estão dispostos os valores de média, mediana e desvios-

padrão dos instrumentos de avaliação de qualidade de vida/estado de saúde:

Lysholm,  índice  de  Lequesne  e  SF-36.  O  tempo  médio  de  aplicação  do

questionário Lysholm foi de 5 min. (mínimo 4 min. e máximo 8 min.)

Tabela  III –  Valores  de  média,  mediana  e  desvio  padrão  dos  instrumentos  de

qualidade de vida Lysholm, índice de Lequesne e SF-36.

Instrumentos Média Mediana Desvio padrão

Lysholm (0-100) 65,6 67,0 19,7

Lequesne (1-14) 6,9 5,0 5,3

SF-36

   Capac.Funcional

   Asp.Físico

   Dor

   Est.G.Saúde

   Vitalidade

   Asp.Sociais

   Asp. Emocionais

   Saúde Mental

58,4

49,0

58,3

81,8

69,6

72,7

73,2

70,7

62,5

50,0

61,5

86,0

72,5

81,5

100

72,0

27,0

44,8

22,0

16,2

15,9

28,0

35,7

17,9
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5.3- Reprodutibilidade

Os  resultados  obtidos  do  questionário  Lysholm  a  partir  da  primeira

aplicação pelo entrevistador 1 foram utilizados como parâmetro para análise

de  reprodutibilidade  inter-entrevistadores,  uma  vez  que  ,  numa  segunda

aplicação  pelo  entrevistador  1,  a  reprodutibilidade  intra-entrevistador  foi

excelente, sendo esses resultados utilizados como valores de referência.  A

Tabela  IV  traz  as  pontuações,   por  questão  da  primeira  aplicação  do

questionário  Lysholm  pelo  entrevistador  1.  Os  valores  estão  descritos  em

média, mediana, desvios-padrão, mínimo e máximo. 

Tabela  IV– Valores  de média,  mediana,  desvios-padrão,  mínimo e  máximo para

cada questão do questionário Lysholm. 

Questões/entrevistador 1 Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo

Mancar  (0 a 5) 3,3 5,0 2,0 0 5

Apoio  (0 a 5) 4,7 5,0 0,8 2 5

Travamento  (0 a 15) 12,0 15,0 4,0 2 15

Instabilidade  (0 a 25) 15,6 15,0 8,4 0 25

Dor  (0 a 25) 14,0 20,0 9,2 0 25

Inchaço (0 a 10) 7,1 10,0 4,1 0 10

Subir escadas (0 a 10) 6,2 6,0 3,4 0 10

Agachamento  (0 a 5) 2,4 2,0 1,9 0 5

Os valores dispostos nos parênteses correspondem a possível variação de cada questão.

Quando  analisamos  a  concordância  da  primeira  aplicação  do

questionário Lysholm por um entrevistador, com as subseqüentes aplicações
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pelos  dois  entrevistadores  em  dois  momentos  diferentes  com  o  mesmo

paciente,  pudemos observar  que a mediana foi  bastante semelhante entre

essas condições, assim como a variabilidade das pontuações, resultando em

uma excelente reprodutibilidade (Tabela V; Figura I).

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

Inter-entrevistadores Intra-entrevistador
Lysholm α =0,89

p<0,001

α =0,95

p<0,001

505050N =

Intra-observadorInter-observadorLysholm

LY
S

H
O

L
M

 

120

100

80

60

40

20

0

Lysholm =  Observador/entrevistador 1

Inter-observadores  = entrevistadores  α= 0,89 ; p<0,0001

Intra-observador  = entrevistador  α= 0,95 ; p<0,0001

Figura I – Concordância observada inter/intra-observador/ entrevistador.
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5.3.1 - Concordância das categorias nominais do questionário Lysholm intra-

entrevistador

Como o questionário Lysholm permite que uma pontuação ordinal seja

classificada  de  forma  nominal,  analisamos  a  concordância  resultante  da

interpretação de um mesmo  entrevistador em dois momentos diferentes. 

Pudemos  observar  que,  dos  22  pacientes  classificados  na  condição

ruim no primeiro momento, houve concordância no segundo momento em 20

pacientes  (40%),  sendo  que  2  pacientes  (4%)  foram  classificados  como

regulares. Na condição regular, houve concordância entre o primeiro momento

e o segundo em dois pacientes (4%), sendo 12 pacientes (24%) classificados

na  condição  regular  e  1  paciente  (2%)  classificado  na  condição  ruim,  no

segundo momento. De um total de 10 pacientes classificados na condição boa

no primeiro momento, houve concordância, no segundo momento, em nove

pacientes (18%), sendo que um paciente (2%) foi classificado como excelente

no  segundo  momento.  Na  classificação  excelente,  houve  100%  de

concordância entre o primeiro e o segundo momentos, pois, em ambos, houve

três  pacientes  (6%)  classificados  como excelentes  (Tabela  VI).  O nível  de

concordância entre os dois momentos de aplicação do questionário realizado

pelo mesmo observador foi excelente (Kappa = 0,8)  
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Tabela VI – Concordância das categorias nominais intra-entrevistador em valores

absolutos  e  em porcentagem,  nos  dois  momentos  de  aplicação  do  questionário

Lysholm.

Intra- entrevistador

Primeiro momento

Intra- entrevistador

Segundo momento

Sub-total da

amostra

     Lysholm categorias Ruim Regular Bom Excelente

Ruim    Soma

% de concordância

20 (40)

91

2 (4)

__

__

__

__

__

22 (44)

Regular   Soma

% de concordância  

2 (4)

__

12 (24)

80

1 (2)

__

__

__

15 (30)

Bom    Soma

% de concordância

__

__

__

__

9 (18)

90

1 (2)

__

10 (20)

Excelente  Soma

% de concordância

__

__

__

__

__

__

3 (6)

100

3 (6)

Total 22 (44) 14 (28) 10 (20) 4 (8) 50 (100)

Os valores dispostos nos parênteses representam a porcentagem de pacientes em relação à amostra

total
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5.3.2 - Concordância das categorias nominais do questionário Lysholm inter-

entrevistadores

Como o questionário Lysholm permite que uma pontuação ordinal seja

classificada  de  forma  nominal,  analisamos  a  concordância  resultante  da

interpretação de dois entrevistadores. 

Pudemos  observar  que,  dos  22  pacientes  classificados  na  condição

ruim  pelo  entrevistador  1,  houve  concordância  do  entrevistador  2  em  18

pacientes (36%), sendo que este classificou os quatro demais pacientes (8%)

como  regulares.  Na  condição  regular,  houve  concordância  entre  os

entrevistadores  1  e  2  em  oito  (16%)  dos  15  pacientes  classificados  na

condição regular pelo entrevistador 1, sendo que o entrevistador 2 considerou

três pacientes (6%) na condição ruim e quatro pacientes (8%) na condição

boa.  De  um  total  de  10  pacientes  classificados  na  condição  boa  pelo

entrevistador 1, houve concordância com o entrevistador 2 em seis pacientes

(12%), sendo que ele classificou três pacientes (6%) como regulares e um

paciente (2%) como excelente. Na classificação excelente, houve 100% de

concordância  entre  os  entrevistadores,  pois  ambos  classificaram  os  três

mesmos  pacientes  (6%)  como  excelentes  (Tabela  VII).  O  nível  de

concordância entre os entrevistadores foi boa (Kappa = 0,7)  
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Tabela  VII –  Concordância  das  categorias  nominais  inter-entrevistadores

(entrevistador  1  e  2)  em  valores  absolutos  e  em  porcentagem  do  questionário

Lysholm.

Entrevistador 1 Entrevistador 2 Sub-total da
amostra

Classificação nominal Ruim Regular Bom Excelente

Ruim    Soma

% de concordância

18 (36)

81,8

4 (8)

__

__

__

__

__

22 (44)

Regular   Soma

% de concordância

3 (6)

__

8 (16)

53,3

4 (8)

__

__

__

15 (30)

Bom    Soma

% de concordância

__

__

3 (6)

__

6 (12)

60

1 (2)

__

10 (20)

Excelente  Soma

% de concordância

__

__

__

__

__

__

3 (6)

100

3 (6)

Total           Soma 21 (42) 15 (30) 10 (20) 4 (8) 50 (100)

Os valores dispostos nos parênteses representam a porcentagem de pacientes em relação à amostra total

Apresentamos, na Tabela VIII, os valores absolutos do coeficiente

intraclasse obtidos  para  cada uma das questões  do questionário  Lysholm,

comparando-se a reprodutibilidade inter-entrevistadores e intra-entrevistador.

Observamos que, para todas as questões, em ambas as condições, houve

excelente concordância. 
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Tabela VIII – Valores do coeficiente intraclasse e seus respectivos valores de p para

as diferentes questões analisadas no questionário Lysholm.

Questões Inter-entrevistador Intra-entrevistador

Mancar 0,8† 0,9‡

Apoio 1,0† 1,0‡

Travamento 0,9† 0,9‡

Instabilidade 0,8† 0,9‡

Dor 0,9† 0,9‡

Inchaço 0,8† 0,9‡

Subir escadas 0,9† 0,9‡

Agachamento 0,9† 0,9‡

†p<0,0001
‡ p<0,001

5.3.3 - Correlações da pontuação total com a pontuação parcial das questões 

do questionário Lysholm

Outro aspecto por nós abordado na análise dos dados foi a correlação

entre  a  pontuação  total  do  questionário  Lysholm  com  as  oito  questões

separadamente.  As  questões  que  melhor  se  correlacionaram  com  o  todo

foram:  mancar,  instabilidade,  dor,  inchaço,  subir  escadas  e  agachamento.

Embora  as  questões  travamento  e  apoio  tenham  tido  uma  excelente

reprodutibilidade,  apresentaram  correlações  fracas  com  o  todo,  sendo

significante  na  questão  travamento  e  não  significante  na  questão  apoio

(Tabela IX).  
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Tabela  IX  -  Correlações  da  pontuação  total  do  questionário  Lysholm  com  a

pontuação parcial das oito questões e seus resultados estatísticos. 

Questões r p

Mancar 0,7 0,0001*

Apoio 0,2 0,1

Travamento 0,3 0,04*

Instabilidade 0,6 0,0001*

Dor 0,7 0,0001*

Inchaço 0,6 0,0001*

Subir escadas 0,6 0,0001*

Agachamento 0,6 0,0001*

5.4 -  Validade

Em relação à validade, conforme a  Tabela X, está disposta a pontuação

do  questionário  Lysholm  para  os  diagnósticos  de  artrose,  condromalácia,

lesão do ligamento cruzado anterior e lesão meniscal. Pudemos observar uma

maior pontuação, ou seja, menor sintomatologia apresentada pelos pacientes

com condromalácia e lesão meniscal (Tabela X ; Figura II). 
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Tabela X –  Valores de média, mediana e desvios-padrão obtidos no questionário

Lysholm nos diferentes diagnósticos clínicos.

Diagnóstico Lysholm Média Mediana Desvio-padrão

Artrose

(n=6)

Ruim 

(<64)

44,7 43,5 17,4

Condromalácia

(n=12)

Regular

 (65-83)

74,6 78,0 18,9

Lesão LCA

(n=12)

Ruim 

(<64)

53,1 53,5 15,8

Lesão meniscal

(n=15)

Regular 

(65-83)

76,0 78,0 14,8

Pacientes com lesões associadas (n=5) foram excluídos desta análise.

Os  valores  dispostos  nos  parênteses  representam  a  pontuação  correspondente  à  classificação

nominal.
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FIGURA II – Comparação  da pontuação do questionário Lysholm entre os diferentes

diagnósticos clínicos apresentados pelos pacientes.
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5.4.1 - Correlações entre o questionário Lysholm e diferentes métodos de 

avaliação de qualidade de vida

Quando  procedemos  à  análise  de  correlação  de  Spearman(42),

obtivemos coeficiente inversamente proporcional entre o questionário Lysholm

e a escala numérica da dor (r= -0,6; p=0,001; Figura III) e entre o questionário

Lysholm e o Índice de Lequesne (r= -0,8; p=0,001; Figura IV); as correlações

entre o questionário Lysholm e a avaliação global da saúde pelo paciente e a

avaliação global da saúde pelo profissional da saúde apresentaram-se fracas

e não significantes (r= 0,04; p = 0,7 / r= 0,12; p= 0,38 respectivamente). Esses

dados podem ser observados na Tabela XI.

Tabela XI – Coeficiente de correlação de Spearman(42) do questionário Lysholm com

a escala numérica de dor, avaliação global da saúde pelo paciente,  avaliação global

da saúde pelo profissional da saúde e pelo índice de Lequesne.

Questionário Lysholm

Dor (0/+10)                          r

                                                p

- 0,6

0,0001

Aval.saúde paciente               r

                                               p

0,04

0,7

Aval.saúde pelo profissional   r

da saúde                                p

0,12

0,38

Índice de Lequesne                r

                                               p

- 0, 85

0,0001
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Figura  III –  Correlação  entre  a  pontuação  do  questionário  Lysholm  e  a  escala

numérica da dor. 

LYSHOLM 

120100806040200

L
E

Q
U

E
S

N
E

20

10

0

Figura IV –  Correlação entre a pontuação do questionário Lysholm e o índice de

Lequesne.
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5.4.2 - Correlações entre o questionário Lysholm e o questionário SF-36

Pudemos observar que as correlações entre os questionários Lysholm e

SF-36  alcançaram  significância  estatística  quando  avaliamos  capacidade

funcional (r = 0,7; p = 0,0001; Figura V), aspectos físicos (r = 0,4; p = 0,04;

Figura VI) e dor (r = 0,5; p = 0,001; Figura VII) . Em relação aos aspectos

sociais e de saúde mental, as correlações foram fracas, com um valor de  p

não significante  estatisticamente  (r  =  0,2  e  p  =  0,09;  r  =  0,3  e  p  =  0,07,

respectivamente). No aspecto emocional, a correlação também apresentou-se

fraca,  apesar  de  um  valor  de  p significante.  Esses  dados  podem  ser

observados na Tabela XII.

Tabela XII – Coeficiente de correlação de Spearman(42) do questionário Lysholm e os

diferentes domínios do questionário SF-36.

Domínios  do SF-36 Lysholm

r   (p)  

Cap.Funcional    0,69 (0,000)*

Aspecto físico 0,40 (0,004) *

Dor                      0,45 (0,001)*

Est.G.Saúde       0,09 (0,52)

Vitalidade            0,23 (0,10)

Asp. Sociais        0,24 (0,09)

Asp.Emocionais  0,28 (0,04)

Saúde Mental      0,25 (0,07)

* Coeficiente de correlação de Spearman excelente com rho ≥ 0,40 
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Figura V–  Correlação entre a pontuação do questionário Lysholm e o aspecto de

capacidade funcional do SF-36.
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Figura VI – Correlação entre a pontuação do questionário Lysholm e o aspecto físico

do SF-36.
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Figura VII – Correlação entre a pontuação do questionário Lysholm e o  aspecto de

dor do SF-36.

A  representação  esquemática  do  processo  de  reprodutibilidade  e

validade e vstão dispostas no Anexo VIII.
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Discussão

6 - DISCUSSÃO

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

para  a  língua  portuguesa  do  questionário  Lysholm(18-9) para  avaliação  de

sintomas  do  joelho  e  correlacionar  os  dados  deste  questionário  com  o

diagnóstico médico, complementado por exame de imagem dessa articulação,

com  o  índice  de  Lequesne,  específico  e  já  validado  para  avaliação  da

gravidade de osteoartrite do joelho (40), com a escala numérica de dor , escala

de avaliação global  de saúde pelo paciente, escala de avaliação global de

saúde pelo profissional da saúde e com o questionário SF-36 de qualidade de

vida (31). 

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 (47).

O conceito de qualidade de vida pode ser entendido como a expressão

de um modelo conceitual que tenta representar a perspectiva de um paciente

ou seu grau de satisfação, de forma quantificável (48).

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
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vida  de  uma  pessoa,  como  aspectos  físico  e  emocional  (aspectos

psicométricos), são fundamentais quando se aborda qualidade de vida.

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.

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 (44-6). Em nosso estudo,

inicialmente analisamos a aplicabilidade do questionário numa amostra com

bom nível cultural, o que, de certa forma, limita seu uso para essa população.

Dada  a  importância  atual  deste  tema,  o  passo  subseqüente  será  a

aplicabilidade do Lysholm para diferentes níveis sócio-econômicos.

Os questionários de qualidade de vida/estado de saúde são divididos

em genéricos e específicos. Esses questionários 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
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treinamento  dos  entrevistadores.  Em nosso  estudo,  para  padronizarmos  a

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

(52-3), mesmo em se tratando de indivíduos com bom nível intelectual, o que

facilitaria  outras  formas  de  administração.  Obtivemos  uma  concordância

nominal inter-entrevistadores boa, podendo estar relacionada à diferença do

entrevistador  número  2  em  formular  as  perguntas  ou  pelo  melhor

entendimento do paciente às perguntas formuladas.  Observamos melhores

concordâncias nos extremos classificações ruim e excelente - provavelmente

por esses aspectos serem muito significativos para os pacientes, tanto para

aqueles  com  doença  diagnosticada  clínica  e  radiograficamente,  sem

sintomatologia importante, quanto para aqueles em estado ruim. 

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(54).  Todos  os  pacientes  de  nossa

amostra  tinham  diagnóstico  médico  de  doença  articular  do  joelho  e

encontravam-se  em  fase  crônica.  Isso  poderia  justificar  a  excelente

concordância  intra-entrevistador,  uma  vez  que  alterações  importantes  do

quadro não foram observadas em tão pouco tempo.

Observamos  ter  havido  menor  pontuação  no  questionário  Lysholm

para os casos de artrose e lesão do ligamento cruzado anterior do que para

os casos de lesão meniscal e condromalácia. Isso é explicado pelo fato de os

sintomas mais comuns na artrose e na lesão crônica do ligamento cruzado
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anterior serem instabilidade e dor, comuns na fase crônica destas doenças (3-

7,11).  Ambos os sintomas contribuem para  a metade da  pontuação total  do

questionário Lysholm, sendo que, quanto maior a instabilidade e dor, menor a

pontuação apresentada pelos pacientes de nossa amostra (4,5,8,15). Semelhante

resultado foi obtido em estudo realizado por Lysholm e col.(18) com pacientes

portadores  de  lesões  agudas  do  joelho.  A  classificação  subjetiva  dos

resultados obtida a partir do questionário Lysholm teve alta correlação com a

lassidão  ligamentar  entre  os  pacientes  com  instabilidade  rotatória  ântero-

medial e/ou ântero-lateral,  o que demonstra a sensibilidade do questionário

Lysholm nesse aspecto.

Na avaliação da concordância ordinal inter e intra-entrevistador tivemos

excelente concordância entre todas as questões, por ser esta uma avaliação

numérica objetiva, sem dar margem a variações. Além disso, o questionário

Lysholm é de fácil compreensão, foi aplicado em indivíduos com bom nível de

instrução e apresenta questões e termos que fazem parte do cotidiano desses

pacientes com afecções do joelho.

Avaliamos a coerência interna da versão do questionário Lysholm para

a  língua  portuguesa  pela  correlação  entre  suas  diversas  questões  e  a

pontuação total. As questões que mais se correlacionaram com o todo foram

mancar,  instabilidade,  dor,  subir  escadas  e  agachamento.  As  questões

travamento e apoio tiveram correlações fracas com o todo. Tal observação é

importante, uma vez que travamento foi a questão modificada após a primeira

versão feita  para o português,  o  que pode ter  gerado um baixo índice de
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concordância entre este componente (o modificado) e os demais, contudo sua

reprodutibilidade foi excelente.  Ressaltamos que as questões travamento e

apoio tiveram uma menor interferência no resultado final  de nosso estudo.

Estes  achados  também  são  observados  em  pós-operatórios  e  em  lesões

ligamentares do joelho, situações que deram origem ao interesse original da

confecção deste questionário (18-9 ).

Existem maneiras para demonstrar  a validade de um instrumento de

qualidade de vida/estado de saúde. De uma forma resumida, podemos citar:

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.
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Pelo  fato  de  o  questionário  Lysholm em sua língua  original  ter  sido

utilizado com freqüência em vários estudos  (55-9,60-8)  para avaliação específica

de lesões ligamentares do joelho 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.

Como  não  ocorreram  alterações  estruturais  na  versão  do  questionário

Lysholm para a língua portuguesa, podemos pensar que a validade de face e

conteúdo também foram mantidas. Porém, na fase de validação, para uma

melhor análise, fizemos a comparação do questionário Lysholm com outros

medidores de qualidade de vida.

Os  melhores  resultados  nesta  análise  foram  as  correlações  do

questionário  Lysholm  com  a  escala  numérica  da  dor,  com  o  índice  de

Lequesne e com o SF-36, provavelmente por ser o questionário Lysholm um

instrumento  específico  cujas  questões  se  referem  mais  às  condições

físicas/funcionais  do  indivíduo  e  esses  outros  instrumentos  também

enfatizarem  estas  situações  (35,40).  Quando  correlacionamos  o  questionário

Lysholm com a avaliação global da saúde tanto pelo paciente, quanto pelo

profissional  da  saúde,  outros  fatores  não  específicos  da  doença  básica

poderiam estar influenciando o resultado final, como problemas emocionais,

financeiros, culturais, entre outros, justificando o baixo índice de correlação.

Quando analisamos as doenças e as correlacionamos com a pontuação

do questionário  Lysholm,  verificamos ter  havido  uma menor  pontuação na

artrose e nas lesões do ligamento cruzado anterior, provavelmente por essas
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doenças apresentarem um número maior de sintomas presentes como dor,

instabilidade,  inchaço  e  claudicação,  sintomas  que  possuem  correlações

maiores no resultado da pontuação final do questionário Lysholm quando suas

questões individualmente foram analisadas.

É  importante  observar  que  as  correlações  entre  os  questionários

Lysholm e o SF-36 foram de significância estatística nos aspectos físicos, dor

e de capacidade funcional, itens avaliados tanto no questionário genérico SF-

36, quanto no questionário específico Lysholm, situação também observada

no trabalho de Shapiro e col., em 1996(69). Porém, em relação aos aspectos

sociais,  saúde mental  e emocional,  as correlações foram fracas,  o mesmo

observado por Shapiro e col. (69), provavelmente por não existir no questionário

Lysholm uma pergunta específica para avaliar estados não físicos/funcionais.

Com isso,  corroboramos  os  achados  da  literatura  (35) que  nos  mostram a

importância  de  vermos  o  indivíduo  em  todos  os  seus  aspectos

biopsicossociais e a importância de, ao utilizarmos questionários específicos

para avaliar alguma doença, administrarmos conjuntamente um questionário

genérico, a fim de termos um perfil mais verídico do estado geral de saúde do

indivíduo.

De  forma  tradicional,  a  avaliação  da  evolução  de  um  paciente  é

baseada em medidas de avaliação de morbidade e mortalidade, orientadas

por avaliações clínicas, laboratoriais e radiográficas  (47), critérios também por

nós  utilizados  para  inclusão  dos  pacientes  neste  trabalho,  porém  o

reconhecimento  da necessidade de se avaliar  o  tratamento  pelo  ponto  de
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Discussão

vista  do  paciente  fez  surgir  vários  instrumentos  (13-9,37-9,40),  criados  com  a

finalidade de medir subjetivamente as condições de bem-estar dos indivíduos.

As  medidas  de  avaliação  específica  disponíveis  são  clinicamente

sensíveis,  como  observado  em  nosso  trabalho,  demonstrando  maior

capacidade de detecção  de  aspectos  específicos  da  doença,  restritos  aos

domínios de relevância a serem avaliados(18-9,37-9,40).

A tradução do questionário Lysholm 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 doença articular

do joelho, tanto de pesquisa quanto assistencial.

Dando continuidade a esta linha de pesquisa, nosso interesse estará

voltado a, em estudo posterior, utilizá-lo como medida pré e pós-intervenção

em  pacientes  brasileiros  com  doença  articular  do  joelho,  bem  como  em

indivíduos  que  possuam  outros  níveis  sócio-culturais,  avaliando  sua

responsividade.
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Conclusões

7- CONCLUSÕES

1. A  tradução  e  adaptação  cultural  da  versão  em  português  do

questionário  Lysholm  teve  demonstradas   suas  propriedades  de

medida, reprodutibilidade e validade.

2. A versão para o português do questionário Lysholm (“Lysholm Knee

Scoring  Scale”),  adaptada  à  cultura  brasileira  é  de  fácil

administração.

3. O questionário  Lysholm em português  é um instrumento  útil  para

avaliação específica de sintomas do joelho de pacientes brasileiros.
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ANEXO I – Lysholm Knee Scoring Scale (língua original)

LYSHOLM KNEE SCORING SCALE

Limp ( 5 points)________________________(           )        Swelling (10 points)___________________(           )
None = 5 None = 10
Slight or periodical = 3 On severe exertion = 6
Severe and constant = 0 On ordinary exertion = 2
Constant = 0

Support ( 5 points)______________________(           )       
None = 5                                                                     Stair climbing (10 points) ______________(          )
Stick or crutch = 2                                                                      No problems = 10
Weight bearing impossible = 0                                                  Slightly impaired = 6

One step at a time = 2
Locking (15 points)______________________(           )                       Impossible = 0

No locking and no catching                                        
Sensations = 15                                           Squatting (5 points) __________________(          )
Catching sensation but no locking = 10 No problems = 5
Locking Occasionally = 6 Slightly impaired = 4
Frequently = 2    Not beyond 90 degrees = 2
Locked joint on examination = 0                                                Impossible = 0

Instability (25 points) ____________________(          )          TOTAL SCORE ____________________(          )
Never giving way = 25
Rarely during athletics or other 
Severe exertion (or incapable of Participation) = 15
Occasionally in daily activities = 10                                                       SCORE CHART
Often in daily activities = 5                                                                     Excellent 95-100
Every step = 0                                                                                          Good 84-94
                                                                                                                 Fair 65-83

Pain (25 points)_________________________(         )                                       Poor < 64
None =  25
Inconstant and slight during severe exertion = 20
Marked during severe exertion = 15
Marked on or after walking more than 2 km = 10
Marked on or after walking less than 2 km = 5
Constant = 0



ANEXO II – Questionário Lysholm – Versão final em português.
  

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



ANEXO III: Planilha com dados de identificação, idade,sexo,escolaridade, diagnóstico, valores da escala numérica de dor, avaliação global da saúde pelo paciente, 
pelo profissional da saúde, índice de Lequesne, Lysholm feito pelo entrevistador número 1, Lysholm feito pelo entrevistador número 2, SF-36 capacidade funcional, 
SF-36 aspectos físicos, SF-36 dor, SF-36 estado geral de saúde, SF-36 vitalidade, SF-36 aspectos sociais, SF-36 aspectos emocionais, SF-36 saúde mental.

ID IDADE SEXO ESC DIAGNOSTICO
  DOR

   0/+10
AV.

SAÚDE P
AV.

SAÚDE PS LEQUESNE
LYSHOLM

 1 LYSHOLM 2 LYSHOLM 1
CAP.

FUNCIONAL
ASP

.FÍSICO DOR
EST.G.
SAÚDE VITALIDADE

ASP.
SOCIAIS

ASP
.EMOC.

SAÚDE
MENTAL

1 17 FEM 2 CONDROMALÁCIA GRAU I 2 7 9 9 54 45 58 50 75 32 77 45 63 33 60

2 41 FEM 3 LESÃO DE LCA 5 10 8 17 29 37 31 10 75 51 92 30 100 100 60

3 22 FEM 3 LESÃO DE LCA 8 6 8 8 44 59 50 40 0 32 97 70 75 0 88

4 17 MASC 2 LESÃO MENISCAL 3 8 8 3,5 90 90 90 80 100 72 62 65 63 100 76

5 36 MASC 3 CONDROMALÁCIA GRAU III 2 6 8 1 84 84 100 75 100 62 92 70 100 33 76

6 31 MASC 3 LESÃO MENISCAL 2 6 8 8,5 80 92 80 55 100 100 87 70 75 100 72

7 60 FEM 3 ARTROSE 7 6 5 17,5 43 40 48 5 0 12 62 25 0 33 44

8 48 MASC 3 LESÃO DE LCA 6,5 7 8 15 69 41 80 70 25 52 92 100 100 100 80

9 21 MASC 3 LESÃO DE LCA 5 10 10 2,5 65 69 52 75 100 74 82 80 63 67 64

10 42 MASC 3 CONDROMALÁCIA 1 10 10 1 72 91 72 85 100 42 92 75 100 100 88

11 35 MASC 3 CONDROMALÁCIA GRAU II + LESÃO MENISCAL 3 8 8 3,5 80 79 80 50 50 74 72 70 38 33 32

12 56 FEM 3 ARTROSE+LESÃO MENISCAL 7 9 9 5 79 63 68 90 100 72 82 80 63 100 84

13 29 MASC 3 LESÃO MENISCAL 4 6 8 5 68 85 78 50 100 84 72 60 50 100 68

14 53 FEM 2 ARTROSE 8 8 8 17 26 49 21 30 0 31 82 60 88 0 72

15 40 FEM 3 LESÃO MENISCAL 2 8 8 1,6 94 94 92 80 100 72 82 55 88 100 64

16 22 MASC 3 LESÃO DE LCA 5 9 9 8,5 42 58 40 55 0 72 100 85 88 33 68

17 41 MASC 3 CONDROMALÁCIA  GRAU III 2 9 9 1 85 95 85 95 75 100 95 90 100 100 88

18 30 FEM 2 LESÃO DE LCA 8 9 9 12 20 62 48 35 0 74 87 70 50 33 60

19 54 FEM 3 LESÃO MENISCAL 6 8 8 11,5 65 84 65 70 0 61 77 75 88 100 76

20 66 FEM 3 ARTROSE 9 10 9 8,5 34 34 37 0 0 22 80 35 0 33 24

21 35 MASC 2 LESÃO DE LCA 0 7 9 1 67 62 67 85 100 61 92 75 100 100 88

22 20 MASC 3 LESÃO MENISCAL + LCA 0 10 10 0 85 81 84 85 75 72 92 80 100 100 92

23 36 MASC 3 LESÃO MENISCAL 3 9 9 3 69 62 78 85 0 41 87 65 88 100 88

24 24 MASC 3 LESÃO DE LCA 6 6 9 11 46 48 48 45 50 32 62 65 63 67 64

25 38 MASC 3 LESÃO MENISCAL 0 10 10 3,5 73 66 61 60 0 64 87 55 63 100 80

26 67 FEM 2 ARTROSE 9 5 9 18 44 44 44 10 0 31 20 60 25 33 32

27 55 MASC 2 LESÃO MENISCAL 2 9 9 4,75 85 85 85 75 25 62 72 50 88 0 64

28 46 MASC 3 LESÃO MENISCAL 0 10 10 1 94 89 94 85 0 100 82 65 100 100 84

29 72 MASC 3 CONDROMALÁCIA GRAU I 5 8 8 4,5 52 82 67 40 100 52 72 65 88 100 56

30 49 FEM 2 LESÃO MENISCAL 4 10 10 6,5 54 62 23 65 100 51 67 75 100 100 72



ANEXO III – cont...

ID IDADE SEXO ESC DIAGNOSTICO
  DOR

   0/+10
AV.

SAÚDE P
AV.

SAÚDE PS LEQUESNE
LYSHOLM

 1 LYSHOLM 2 LYSHOLM 1
CAP.

FUNCIONAL
ASP

.FÍSICO DOR
EST.G.
SAÚDE VITALIDADE

ASP.
SOCIAIS

ASP
.EMOC.

SAÚDE
MENTAL

31 69 MASC 2 CONDROMALÁCIA GRAU II 4 8 9 13 47 47 42 42 0 12 92 85 0 100 92

32 61 FEM 2 LESÃO MENISCAL 4 9 9 5 78 78 78 75 0 61 97 90 100 0 92

33 71 FEM 2 CONDROMALÁCIA GRAU II 3 4 8 0 100 99 100 90 100 84 77 75 88 100 72

34 36 FEM 3 CONDROMALÁCIA  GRAU II 5 10 10 2 92 90 94 95 25 72 92 85 100 33 56

35 50 FEM 2 ARTROSE 9 6 9 7 77 90 81 70 100 41 77 45 88 100 68

36 25 FEM 3 LESÃO DE LCA 2 10 10 8 74 69 74 30 25 41 95 85 63 100 96

37 37 MASC 3 CONDROMALÁCIA GRAU II 2 9 9 1 95 95 95 85 100 31 87 80 88 100 80

38 24 FEM 3 LESÃO MENISCAL 3 7 10 4,5 95 95 100 90 100 62 92 85 50 100 88

39 50 MASC 3 CONDROMALÁCIA  GRAU II + LESÃO MENISCAL 4 9 9 7 52 80 52 55 0 61 80 45 75 100 60

40 40 MASC 3 CONDROMALÁCIA  GRAU II 0 8 10 2,5 64 71 64 90 75 100 92 80 100 100 96

41 18 MASC 2 LESÃO MENISCAL 5 10 10 9,4 60 60 60 35 25 62 87 85 63 100 84

42 16 FEM 2 CONDROMALÁCIA  GRAU II 3 9 10 1 83 93 83 75 0 42 97 75 63 100 68

43 21 MASC 3 LESÃO DE LCA 5 10 10 2,5 65 69 52 75 100 74 82 80 63 67 64

44 35 MASC 3 LESÃO MENISCAL 3 8 8 5 85 83 85 50 50 74 72 70 38 33 32

45 21 MASC 3 LESÃO DE LCA 3 9 9 8 48 62 42 55 0 72 100 85 88 33 68

46 29 FEM 2 ARTROSE 7 5 9 18 44 48 48 10 0 31 20 60 25 33 32

47 22 MASC 2 LESÃO DE LCA 3 9 9 9 48 48 45 75 0 62 77 75 100 100 80

48 22 MASC 3 CONDROMALÁCIA  GRAU II 1 9 10 9 72 72 72 0 0 74 85 85 63 67 76

49 54 FEM 3 CONDROMALÁCIA  GRAU II+ LESÃO MENISCAL 3 9 9 16 56 60 60 30 100 61 92 75 75 100 84

50 32 MASC 3 LESÃO MENISCAL 7 7 9 5 50 54 59 60 100 41 100 70 100 100 84

 Legenda:
 ID: Dados de identificação
 ESC. Escolaridade
 DOR 0/+10: Escala numérica de dor de 0 a 10
 AV. SAÚDE P: Avaliação global da saúde pelo paciente
 AV. SAÚDE PS: Avaliação global da saúde pelo profissional da saúde
 LEQUESNE: Índice de Lequesne
 LYSHOLM 1: Lysholm aplicado pelo entrevistador 1

 LYSHOLM 2: Lysholm aplicado pelo entrevistador 2
 CAP. FUNCIONAL: SF-36 Capacidade funiconal
 ASP. FISICO: SF-36 Aspecto físico
 EST. G. SAÚDE: SF-36 Estado geral da saúde
 ASP. SOCIAIS: SF-36 Aspectos sociais
 ASP. EMOC.: SF-36 Aspectos emocionais 



ANEXO IV – Planilha com a identificação e resultados de cada questão do questionário Lysholm feita pelos entrevistadores 1 e 2.

ID MAN 1 MAN 2 MAN 1 APOIO 1 APOIO 2 APOIO 1 TRAV 1 TRAV 2 TRAV 1 INST 1 INST 2 INST 1 DOR 1 DOR 2 DOR 1 INCH 1 INCH 2 INCH 1 SUB 1 SUB 2 SUB 1 AG 1 AG 2 AG 1

1 3 5 5 5 5 5 10 15 15 10 10 10 5 5 5 10 10 10 2 2 6 0 2 2

2 0 0 0 5 5 5 15 15 10 5 5 10 0 0 0 10 0 2 2 2 2 0 2 2

3 0 0 0 2 2 2 10 10 6 15 10 20 20 20 20 10 0 0 2 2 2 0 0 0

4 5 5 5 5 5 5 15 15 15 25 25 25 20 20 20 10 10 10 6 6 6 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 25 20 25 10 15 25 10 10 10 10 10 10 4 4 5

6 5 5 5 5 5 5 15 15 15 25 25 25 20 10 10 10 10 10 10 6 6 2 4 4

7 0 0 3 5 5 5 6 6 15 25 20 10 5 5 5 0 2 0 2 2 6 0 0 4

8 5 3 5 5 5 5 15 15 15 10 5 10 20 5 25 2 0 10 10 6 6 2 2 4

9 5 0 5 5 5 5 15 15 15 0 10 0 20 15 20 10 10 10 10 6 10 4 4 4

10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 20 25 20 20 25 20 0 6 0 10 10 10 2 5 2

11 5 3 5 5 5 5 15 15 15 20 25 20 15 15 15 10 6 10 6 6 6 4 4 4

12 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 25 20 15 10 20 10 10 10 6 10 6 2 4 2

13 5 5 5 5 5 5 15 15 15 25 25 15 0 15 20 10 10 10 6 6 6 2 4 2

14 3 5 3 5 5 5 6 15 6 10 20 5 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0

15 5 5 5 5 5 5 15 15 15 25 25 25 20 20 20 10 10 10 10 10 10 4 4 2

16 3 5 3 5 5 5 15 15 15 5 5 5 0 10 0 2 6 2 10 10 10 0 2 4

17 5 5 5 5 5 5 15 15 15 10 20 10 25 25 25 10 10 10 10 10 10 5 5 5

18 0 3 3 5 5 5 15 15 15 0 25 10 0 0 5 0 10 0 0 2 6 0 2 4

19 3 3 3 5 5 5 15 15 15 10 25 10 20 20 20 0 2 0 10 10 10 2 4 2

20 0 0 3 2 2 2 15 15 15 10 10 10 5 5 5 0 0 0 2 2 2 0 0 0

21 5 5 5 5 5 5 6 6 6 10 10 10 20 15 20 6 6 6 10 10 10 5 5 5

22 5 5 5 5 5 5 10 6 10 15 15 15 25 25 25 10 10 10 10 10 10 5 5 4

23 5 3 5 5 5 5 6 6 15 10 10 10 25 20 25 10 10 10 6 6 6 2 2 2

24 0 3 0 5 5 5 15 15 15 15 10 15 5 5 5 0 0 0 2 6 2 4 4 4

25 0 0 0 5 5 5 15 15 15 25 25 25 20 15 10 2 0 0 6 6 6 0 0 0

26 0 0 0 5 5 5 2 6 2 25 25 25 0 0 0 10 6 10 2 2 2 0 0 0

27 5 5 5 5 5 5 10 10 10 25 20 25 20 20 20 10 10 10 6 6 6 4 4 4

28 5 5 5 5 5 5 10 10 10 25 25 25 25 20 25 10 10 10 10 10 10 4 4 4

29 3 3 5 5 5 5 15 15 6 5 25 10 20 20 20 0 10 6 2 2 10 2 2 5

30 3 3 3 5 5 5 6 6 6 10 20 5 20 20 0 6 6 0 2 2 2 2 0 2



Anexo IV –  Cont..
.

ID MAN 1 MAN 2 MAN 1

APOIO

1

APOIO

2

APOIO

1

TRAV

1

TRAV

2

TRAV

1 INST 1 INST 2 INST 1 DOR 1 DOR 2 DOR 1 INCH 1 INCH 2 INCH 1 SUB 1 SUB 2 SUB 1 AG 1 AG 2 AG 1

31 3 3 3 2 2 2 15 15 15 20 25 20 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0

32 3 3 3 5 5 5 15 15 15 10 10 10 20 20 20 10 10 10 10 10 10 5 5 5

33 5 5 5 5 5 5 15 15 15 25 25 25 25 25 25 10 10 10 10 10 10 5 4 5

34 5 5 5 5 5 5 15 15 15 25 25 25 20 20 20 10 10 10 10 6 10 2 4 4

35 5 5 5 5 5 5 6 15 6 25 25 25 20 20 20 10 10 10 6 6 10 0 4 0

36 0 0 0 2 2 2 15 15 15 15 20 15 25 25 25 10 10 10 2 2 2 0 0 0

37 5 5 5 5 5 5 15 15 15 25 25 25 20 20 20 10 10 10 10 10 10 5 5 5

38 5 5 5 5 5 5 15 15 15 25 25 25 20 20 25 10 10 10 10 10 10 5 5 5

39 5 5 5 5 5 5 6 10 6 20 20 20 0 20 0 6 10 6 6 6 6 4 4 4

40 3 5 3 5 5 5 15 15 10 10 15 10 15 15 20 6 6 6 6 6 6 4 4 4

41 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 4 4 4

42 3 3 5 5 5 5 15 15 15 25 25 25 20 20 20 10 10 6 6 10 6 4 5 4

43 5 0 5 5 5 5 15 15 15 0 10 0 20 15 20 10 10 10 10 6 10 4 4 4

44 5 5 5 5 5 5 15 15 15 25 25 25 15 15 15 10 10 10 6 6 6 4 2 4

45 3 5 3 5 5 5 15 15 15 5 5 5 0 10 0 2 6 2 10 10 10 0 2 4

46 0 5 0 5 5 5 2 6 2 25 25 25 0 0 0 10 6 10 2 10 2 0 2 0

47 3 3 0 5 5 5 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 6 6 6 4 4 4

48 0 0 0 5 5 5 15 15 15 10 15 15 25 25 25 10 10 10 2 2 2 0 0 0

49 3 5 3 5 5 5 6 6 6 20 15 20 20 15 20 6 6 6 2 6 2 0 2 0

50 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 10 5 0 0 0 10 10 10 10 10 10 5 4 4

 

  Legenda:

ID: Dados de identificação                   
 MAN 1: Mancar (entrevistador 1)                             
 MAN 2: Mancar (entrevistador 2)
 MAN 3: Mancar (entrevistador 1)
 APOIO 1: Apoio (entrevistador 1)
 APOIO 2: Apoio (entrevistador 2)
 APOIO 1: Apoio (entrevistador 1)
 TRAV 1: Travamento 1(entrevistador 1)
 TRAV 2: Travamento 1(entrevistador 2)

TRAV 1: Travamento 1(entrevistador 2)      
 INST 1: Instabilidade (entrevistador 1)
 INST 2: Instabilidade (entrevistador 2)
 INST 1: Instabilidade (entrevistador 1)
 DOR 1: Dor (entrevistador 1)
 DOR 2: Dor (entrevistador 2)
 DOR 1: Dor (entrevistador 1)
 INCH 1: Inchaço 1 (entrevistador 1)
 INCH 2: Inchaço 2 (entrevistador 2)

 INCH 1: Inchaço 1 (entrevistador 1)
 SUB 1 : Subir escadas (entrevistador 1)
 SUB 2 : Subir escadas (entrevistador 2)
 SUB 3 : Subir escadas (entrevistador 1)
 AG 1: Agachamento (entrevistador 1)
 AG 2: Agachamento (entrevistador 2)

 AG 3: Agachamento (entrevistador 1)



ANEXO V – Escala numérica de dor e escala de avaliação global de saúde pelo 

paciente

Escala numérica de dor

         0    10

    sem dor                                                                                           máximo de dor

Avaliação global de saúde pelo paciente
   

        0    10

saúde ruim                                                                                   saúde perfeita

   

Avaliação global de saúde pelo profissional de saúde
   

        0    10

saúde ruim                                                                                         saúde perfeita



ANEXO VI - Questionário genérico SF-36

SF-36 PESQUISA EM SAÚDE

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?

Muito melhor Um pouco
melhor

Quase a
mesma

Um pouco pior Muito pior

1 2 3 4 5

 (circule uma)

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



ANEXO VI – cont...

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



ANEXO VI – cont...

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

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



ANEXO VI – cont...

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?

(circule um número em cada linha)

Definitivamente
verdadeiro

A maioria 
das vezes 
verdadeiro

Não 
sei

A maioria 
das vezes
falso

Definitivame
nte 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



ANEXO VII– Índice de Lequesne para avaliação de osteoartrite de joelhos.

INDICE DE LEQUESNE (GRAVIDADE DE OSTEARTRITE DE JOELHOS)

ITEM PONTOS
I- Dor ou desconforto

A- Durante a noite deitado
.só com movimento ou em certas posições 1
.sem movimentação 2

B- Durarao da rigidez matinal ou dor após levantar-se
. < 15 minutos 1
. 15 minutos ou mais 2

C- Dor após permanecer de pé por 30' 1
D- Dor ao caminhar

. só após andar algum tempo 1

. logo após iniciar a caminhada 2
E- Dor ou desconforto apos estar sentado por 2 h 1

II- Distância maxima de caminhada
. mais de 1 Km, mas limitado 1
      cerca de 1 Km (cerca de 15') 2
. entre 500 a 900 m (cerca de 8-15') 3
. entre 300 a 500 m 4
. entre 100 a 300 m 5
. menos que 100 m 6
. com 1 bengala ou muleta +1
. com 2 bengalas ou muletas +2

III- Atividades de Vida Diaria
. é capaz de subir um lance de escadas? 0 a 2
. é capaz de descer um lance de escadas? 0 a 2
. é capaz de se agachar? 0 a 2
. é capaz de andar em solo irregular? 0 a 2

Sendo,
0 - é capaz de fazer com facilidade
0,5 - 1 - 1,5 - é capaz de fazer com dificuldade (que pode ser graduada)
2 - impossivel de fazer

Pontos    Graus
1 a 4 pontos     Leve
5, 6, 7 Moderado
8, 9,10     Grave
11, 12, 13 Muito grave
> 14                                             Extremamente  grave  



Questionário na língua original

Tradutor 1                       Tradutor 2

Tradução inglês-português

Comitê
2 ortopedistas

2 fisioterapeutas
1 professor de inglês

                            

1a  versão para o português

Tradutor 3                       Tradutor 4

Tradução português-inglês

Comitê

2a  versão para o português 
2a  versão para o português 

   X



      
                         Aplicação grupo piloto 1                   

                                                            (n=10)                                                  

Modificações necessárias
Comitê

Re-aplicação grupo piloto 2
                                                            (n=10)

Comitê

3aversão para o português 
        

Aplicação na amostra estudada
Para avaliação das propriedades

 de medida

Quadro I – Representação esquemática do protocolo utilizado no estudo.



                                                                                          Lysholm

                       
                                      

Inter-observador                                             Intra-observador
                                                       α = 0,9                                                           α = 0,9
                                                    p < 0,0001                                                      p < 0,001                                                        

             SF –36                Escala numérica        Índice de Lequesne          Aval. global da saúde           Aval. global da saúde 
                                             da dor                                                                   pelo paciente                        pelo terapeuta

     -aspecto funcional
            r = 0,7                       r = -0,6                        r = -0,8                              r = 0,1                                  r = 0,1 
           p = 0,0001                p = 0,001                    p = 0,001                           p = 0,8                                 p = 0,4
    -aspecto físico
           r = 0,4                                
           p = 0,04                              
     -aspecto dor
           r = 0,5                               
           p= 0,001

ANEXO VIII – Representação esquemática do processo de reprodutibilidade e validade do questionário Lysholm.   
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