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Introdução: devido a sua anatomia diferenciada e sua capacidade de lidar com alto impacto e 

absorção de carga, a articulação do joelho é uma das mais acometidas por lesões. Dentre as suas 

estruturas, o ligamento cruzado anterior, está envolvido em torno de 50% das lesões no joelho. O 

ligamento cruzado anterior é um dos principais estabilizadores do joelho, e sua lesão tem se 

tornado cada vez mais frequente em atletas e não-atletas. Tendo em vista a importância 

biomecânica dessa articulação, faz-se necessário o desenvolvimento de meios que avaliem a 

funcionalidade da mesma. Existem diversos instrumentos desenvolvidos para avaliar a 

capacidade funcional do joelho, mas destes, a grande maioria não é específica para avaliação do 

ligamento cruzado anterior, tampouco são validados para serem utilizados na população 

brasileira. Um desses questionários existentes é o Cincinnati Knee Rating System, um dos 

questionários mais sensíveis para avaliação funcional do ligamento cruzado anterior, no entanto, 

sem versão em português e validação para ser utilizado na população brasileira. Objetivos: neste 

sentido o objetivo desta revisão sistemática foi verificar a qualidade dos questionários/escalas 

disponíveis na literatura, específicos para avaliação da instabilidade do joelho provocada pela 

insuficiência do Ligamento Cruzado Anterior (LCA), além de quais idiomas estes já foram 

traduzidos e adaptados. Métodos: fizemos as buscas pelos questionários/escalas nas bases Web 

of Science, Pubmed, Medline, Cinahl e SportDiscuss, sem limite de data ou idioma. A escala 

COSMIN foi utilizada para avaliar a qualidade do artigo e as propriedades de medida apresentada 

para cada questionário/escala foram analisadas quanto a qualidade da ferramenta.  Resultados: 

As buscas identificaram 7703 estudos e 26 foram incluídos. Dentre estes, 9 são artigos de 

desenvolvimento do questionário/escala (originais) e 17 traduções. Os instrumentos originais 

foram desenvolvidos em inglês ou francês, e as traduções foram realizadas para o português do 

Brasil e Portugal, holandês, turco, alemão, coreano, italiano, árabe, polonês, francês e chinês. 

Três questionários originais se destacaram quanto as avaliações, Cincinatti Knee Rating Score, 

International Knee Documentation Committee - Subjective Knee Form - IKDC e PPLP. Entre as 

traduções, as versões do IKDC para o português do Brasil e para o turco foram os melhores 

avaliados. O IKDC foi considerado excelente em 6 das 8 avaliações da escala COSMIN, além de 

ter suas propriedades de medidas como Consistência Interna (Alpha de Cronbach 0.89 to 0,92) e 

Reprodutibilidade (erro padrão da medida entre 4,6 e 6.0, e coeficiente de relação intraclasse 

[modelo2,1] variando de 0,88 a 0,99) consideradas adequadas. A relação com outros 

instrumentos, calculada através do Pearson’s r variou de 0,1 a 0,85. Conclusão: O IKDC foi 

considerado o melhor instrumento avaliado, além de ter mais versões traduzidas, ser considerado 
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um questionário de fácil aplicação, acessível, curto e objetivo, sendo, portanto, a opção de 

escolha de muitos clínicos e pesquisadores.  

 

   


