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Abstract 
 
Introduction: The existence of few health status measurements in Portugal for the hip osteoarthritis 
specific condition justifies the adaptation and validation of the Hip disability and Osteoarthritis Outcome 
Score (HOOS-LK2.0). 
Objective: Validate and adapt the HOOS LK2.0 to the Portuguese population in individuals suffering 
from osteoarthritis (OA) and from hip replacement (HR)  
Methods: The Portuguese version was developed through the translation into Portuguese/back to the 
original, analysis of the quality of the translation done by doctors and subsequent cognitive panel 
involving 11 patients some of whom suffering from hip OA and others had undergone hip replacement 
surgery. Another sample of patients was selected to test the validity and obtain the Portuguese version.  
Results: For reliability The Cronbach alfa values of the HOOS LK2.0 were between 0.7 and 0.9 
(internal consistency) and intra-class correlation coefficient values were between 0.786 and 0.954 
(reproducibility). The direction of the relations between the HOOS and pain intensity, degree of 
discomfort and degree of disability (r between -0.245 and -0.541) as well as the MOS SF-36 (r between 
0.221 and 0.824) agree with the expected outcome and were almost always significant. Following the 
caring process, the effect size values varied between 0.39 (pain) and 0.72 (everyday activities) in the bulk 
sample and between 0.56 (pain) and 1.05 (everyday activities) in the hip replacement sub-sample.  
Conclusions: The Portuguese HOOS-LK2.0 version is a valid, reliable and responsive measurement 
whose use is recommended in clinical practice and research.  
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QUESTIONÁRIO HOOS SOBRE A ANCA 

 
 
Data: _____/______/______ Data de nascimento: _____/______/_____ 
 
Nome: _________________________________________________________ 
 
 
 
 
INSTRUÇÕES: Este questionário pretende saber como vê a sua anca. Esta 
informação dar-nos-á dados sobre como se sente em relação à anca e até que ponto é 
que é capaz de desempenhar as suas actividades habituais. 
Responda a cada uma das perguntas marcando o quadrado adequado, apenas um 
quadrado para cada pergunta. Se não tiver a certeza sobre a resposta a escolher, por 
favor escolha a que achar melhor. 
 
 
Sintomas 
Estas perguntas devem ser respondidas tendo em conta as dificuldades e os sintomas 
na sua anca durante a última semana. 
 
S1. Tem sentido a anca a ranger ou ouve um estalido ou qualquer outro tipo de barulho? 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

r r r r r 
 
S2. Dificuldades em afastar as pernas 

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
 
S3. Dificuldades em andar com passadas largas 

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
 
Rigidez 
As perguntas que se seguem dizem respeito ao grau de rigidez na anca que sentiu na 
última semana. Rigidez é a sensação de dificuldade ou lentidão a mexer a sua anca. 
 
 
S4. Até que ponto sente rigidez na anca logo após acordar de manhã? 

Nada Pouco Moderadamente Muito Muitíssimo 

r r r r r 
 
 
S5. Até que ponto sente rigidez na anca depois de se sentar, deitar ou descansar ao fim do 

dia?  
Nada Pouco Moderadamente Muito Muitíssimo 

r r r r r 
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Dor 
 

P1. Com que frequência tem dores na anca? 
Nunca Uma vez por mês Uma vez por semana Todos os dias Sempre 

r r r r r 
 

Que intensidade de dor na anca é que sentiu durante a última semana nas seguintes 
actividades? 
 

P2. Esticar a anca completamente  
Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 

P3. Dobrar a anca completamente 
Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 

P4. Andar sobre uma superfície plana  
Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 

P5. Subir ou descer escadas 
Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 

P6. À noite, na cama 
Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 

P7. Estar sentado/a ou deitado/a  
Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 

P8. Estar de pé  
Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 

P9. Andar numa superfície dura (asfalto, cimento, etc.) 
Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 

P10. Andar numa superfície irregular 
Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 

Actividades da vida diária 
As perguntas que se seguem dizem respeito à sua função física. Por função física 
referimo-nos à sua capacidade de se deslocar e de cuidar de si. Para cada uma das 
actividades seguintes, indique o grau de dificuldade que sentiu na última semana por 
causa da sua anca. 
 

A1. Descer escadas 
Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 

A2. Subir escadas  
Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
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Para cada uma das seguintes actividades indique, por favor, o grau de dificuldade que 
teve na última semana devido à sua anca. 
 
A3. Levantar-se partindo da posição de sentado/a  

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
A4. Manter-se de pé 

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
A5. Dobrar-se para apanhar um objecto do chão 

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
A6. Andar numa superfície plana 

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
A7. Entrar ou sair do carro 

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
A8. Ir às compras  

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
A9. Calçar meias/collants  

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
A10. Levantar-se da cama 

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
A11. Tirar meias/collants 

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
A12. Estar deitado/a na cama (virar-se, manter a posição da anca) 

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
A13. Entrar/sair da banheira 

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
A14. Estar sentado/a  

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
A15. Sentar-se ou levantar-se da sanita  

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 



Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS), Portuguese version LK 2.0, 2009  
 

 

4 

Para cada uma das actividades seguintes, indique o grau de dificuldade que sentiu na 
última semana por causa da sua anca. 
 
A16. Tarefas domésticas pesadas (ex.: pegar em caixas pesadas, esfregar o chão, etc.) 

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
A17. Tarefas domésticas leves (ex.: cozinhar, limpar o pó, etc.) 

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
Actividades desportivas e de lazer 
As perguntas que se seguem dizem respeito à sua função física, estando activo/a a 
um nível mais elevado. As perguntas devem ser respondidas tendo em conta o grau 
de dificuldade que teve durante a última semana por causa da sua anca. 
 
SP1. Pôr-se de cócoras  

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
SP2. Correr  

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
SP3. Rodar/virar-se/torcer sobre a perna em carga 

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
SP4. Andar numa superfície irregular 

Nenhuma Pouca Moderada Muita Muitíssima 

r r r r r 
 
Qualidade de Vida 
 
Q1. Com que frequência é que tem consciência do problema que tem na anca? 

Nunca Uma vez por mês Uma vez por semana Todos os dias Constantemente 

r r r r r 
 
 
Q2. Modificou o seu estilo de vida para evitar actividades que poderiam afectar a anca? 

De modo algum Um pouco Moderadamente Muito Completamente 

r r r r r 
 
 
Q3. Até que ponto é que a falta de confiança na anca o/a incomoda? 

Nada Um pouco Moderadamente Muito Muitíssimo 

r r r r r 
 
Q4. Em geral, a anca causa-lhe muitos problemas?  

Nenhuns Poucos Alguns Muitos Muitíssimos 

r r r r r 
 

 

Obrigado por ter respondido a todas as perguntas deste questionário 
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