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RESUMO 

 

 

Almeida GPL. Relação do valgo dinâmico do joelho com a força muscular do 

quadril e tronco em indivíduos com síndrome patelofemoral [Dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013. 

 

 

Introdução: A síndrome da dor patelofemoral (SDP) é definida como queixa 

dolorosa na região anterior do joelho, mais comumente na face medial da patela. 

Teoriza-se que o déficit de força dos músculos estabilizadores do quadril e do 

controle dinâmico do membro inferior esteja relacionado com o desenvolvimento da 

SDP. Objetivos: O objetivo primário foi comparar o ângulo de projeção no plano 

frontal (APPF) do joelho e a força isométrica dos músculos do quadril e tronco em 

indivíduos com e sem SDP. O objetivo secundário foi analisar a correlação do APPF 

com a força dos músculos do quadril e tronco. Métodos: A amostra foi composta por 

43 mulheres, divididas em dois grupos: Dor Patelofemoral (GDP, n = 22) e Controle 

(GC, n = 21). A força dos músculos abdutores, rotadores laterais e extensores do 

quadril e flexão lateral de tronco (Core lateral) foram avaliados com um 

dinamômetro isométrico. A avaliação da força foi bilateral para calcular o Índice de 

Simetria entre os Membros (ISM). O complexo póstero-lateral do quadril foi 

calculado pela soma dos três grupos musculares do quadril divido por três. O APPF 

foi avaliado com uma câmera digital durante step down em três desfechos: a) Inicial: 

antes de iniciar o movimento; b) Final: ao final do movimento de step down; e c) 

Final-Inicial: diferença entre os ângulos inicial e final. Para análise do APPF foi 

utilizado o Software de Avaliação Postural (SAPo). Resultados: O GDP apresentou 

APPF Final e Final-Inicial 5,2º maior que o GC. Em relação à força dos músculos do 

quadril, foi constatado um déficit no GDP em comparação ao controle para os 

abdutores (10,4 ± 3,3 vs 12,7 ± 2,7, P = 0,02), extensores (14,2 ± 7,1 vs 18,9 ± 5,9, P 

= 0,02), rotadores laterais (11,6 ± 3,1 vs 13,5 ± 2,4, P = 0,03) e complexo póstero-

lateral (12,1 ± 3,8 vs 15,1 ± 2,8, P = 0,01) do quadril. O GDP apresentou maior 

assimetria entre os membros em relação à força dos músculos do quadril e tronco. A 

assimetria entre os membros variou entre 13,1 a 22,6% no GDP e 1,8 a 3,3% no GC 

(P < 0,05). No GDP, a força dos músculos rotadores laterais e do complexo póstero-

lateral do quadril apresentou boa correlação negativa com o APPF Final-Inicial (r = -

0,4). No GC, o APPF Final e Final-Inicial apresentaram boa correlação negativa com 

o índice de simetria dos músculos abdutores, força dos rotadores laterais e do 

complexo póstero-lateral do quadril (r > -0,4). Além disso, no APPF Final-Inicial foi 

encontrada correlação negativa com a força dos músculos abdutores (r = -0,42). 

Conclusão: Os dados indicam que mulheres com dor patelofemoral apresentam 

maior APPF do joelho, déficit de força dos abdutores, rotadores laterais, extensores e 

do complexo póstero-lateral do quadril e assimetria dos músculos do quadril e 

tronco. O déficit de força, principalmente dos rotadores laterais e do complexo 

póstero-lateral do quadril, está associado com o aumento do APPF do joelho. 

Descritores: Síndrome da dor patelofemoral; Joelho; Dinamômetro de força 

muscular; Biomecânica; Fisioterapia; Avaliação dos sintomas. 

 



 

 

SUMMARY 

 

 

Almeida GPL. Relationship between dynamic knee valgus with hip and trunk 

strength in patients with and without patellofemoral pain syndrome [Dissertação]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013. 

 

 

Introduction: The Patellofemoral Pain Syndrome (PFPS) is characterized by 

anterior knee pain, most commonly in the medial patellar facet. Reduced hip-

stabilizers strength and dynamic control of lower limb might be related to the 

development of the PFPS. Objectives: The primary objective was to compare the 

Frontal Plane Projection Angle (FPPA) of the knee and hip and trunk strength in 

women with and without PFPS. The secondary objective was to analyze the 

relationship between FPPA with hip and trunk strength. Methods: The sample 

consisted of 43 women divided into two groups: Patellofemoral Group (PFG, n = 22) 

e Control Group (CG, n = 21). Muscle strength for hip-abduction, hip- extension, hip 

external- rotation extensors and lateral trunk-flexion (Core lateral) were measured 

bilaterally using a handheld dynamometer. The limb symmetry index (LSI) was 

calculated for all subjects. Hip posterolateral complex was calculated as the sum of 

the three hip muscles assessed divided by three. The FPPA was recorded by a digital 

camera during step down in three outcomes: a) Initial: before starting the movement; 

b) Final: in the end of the step down; and c) Final-Initial: difference between the final 

and initial angles. For FPPA analysis was used the Postural Assessment Software 

(PAS/SAPo). Results: FPPA Final and Final-Initial for the PFG reveal 5.2º greater 

than the CG (P < .05). Regarding the hip muscle strength, women with PFPS 

demonstrated deficit compared to the control group for hip abduction (10.4 ± 3.3 vs 

12.7 ± 2.7, P = .02), hip extension (14.2 ± 7.1 vs 18.9 ± 5.9, P = .02), hip external 

rotation (11.6 ± 3.1 vs 13.5 ± 2.4, P = .03) and hip posterolateral complex (12.1 ± 3.8 

vs 15.1 ± 2.8, P = .01). LSI values in women with PFPS were significantly worse 

than the control group. The hip and trunk asymmetry ranged from 13.1 to 22.6% in 

the PFG and 1.8 to 3.3% in the CG (P < .05). In the PFG, the hip-abduction and hip 

posterolateral complex strength showed moderate negative correlation with FPPA 

Final-Initial (r = -.4). In the CG, the LSI hip-abduction, hip-abduction and hip 

posterolateral complex strength showed moderate negative correlation with FPPA 

Final e Final-Initial (r > -.4). In addition, the hip-abduction strength deficit was 

associated with increased FPPA Final-Initial (r = -.42). Conclusion: The results 

indicate that women with patellofemoral pain demonstrate increased FPPA of the 

knee, weakness in hip-abduction, hip- extension, hip external- rotation, extensors and 

hip posterolateral complex. Women with patellofemoral showed most asymmetry of 

the hip and trunk muscle strength. The hip weakness, mainly hip external- rotation 

and posterolateral complex, is associated with increased FPPA of the knee. 

Keywords: Patellofemoral pain syndrome; Knee; Muscle strength dynamometer; 

Biomechanics; Physical therapy specialty; Symptom assessment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A síndrome da dor patelofemoral (SDP) é definida como uma queixa dolorosa 

na região anterior do joelho, mais comumente na face medial da patela, embora dor 

peripatelar e/ou retropatelar também sejam comuns 
(1)

. A dor é reproduzida em 

atividades que aumentam as forças compressivas na articulação patelofemoral, tais 

como: correr, subir e descer escadas, caminhar numa superfície inclinada, saltar, 

agachar e ficar sentado por tempo prolongado 
(1, 2)

. 

 A SDP é comum em adultos e jovens 
(3)

, praticantes ou não de atividades 

esportivas 
(4-6)

, sendo a incidência em mulheres 2,2 vezes maior que em homens 
(7)

. 

Representa aproximadamente 20 a 40% de todos os pacientes com queixas no joelho 

tratados em centros especializados de ortopedia e medicina esportiva afetando cerca 

de 25% da população em geral 
(2, 8)

.  

Apesar da alta prevalência na população, a etiologia ainda não é bem definida 

na literatura 
(9-12)

.  Alguns autores (13-15)
 descrevem que o principal fator do 

desenvolvimento da SDP seja o deslocamento lateral anormal da patela na tróclea 

femoral durante os movimentos de flexão e extensão do joelho, os quais geram 

pressão excessiva entre a faceta lateral da patela e o côndilo femoral lateral. Além 

disso, vários fatores de risco são citados na literatura, tais como: excesso de atividade 

física 
(16)

; encurtamento dos músculos isquiotibiais 
(17, 18)

, gastrocnêmios (12, 18)
, 

quadríceps-femoral 
(12, 18, 19)

 e do trato-iliotibial 
(18, 20)

; aumento da mobilidade patelar 

(12)
; disfunção do músculo quadríceps femoral 

(21, 22)
; diminuição da profundidade da 

fossa troclear 
(23)

; aumento do ângulo- Q 
(16, 24)

; patela alta 
(2)

; e insuficiência do 

ligamento patelofemoral medial 
(25, 26)

. O mais provável é que um conjunto de fatores 
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responsáveis por biomecânica anormal do membro inferior ocasione a SDP. Desta 

forma a estabilização do joelho seria adquirida com uma integração adequada entre 

os músculos estabilizadores locais, distais e proximais ao joelho 
(9, 10, 13, 27-31)

. 

 A hiperpronação do pé tem sido relatada como o principal mecanismo distal 

para a SDP 
(32, 33)

. Teoriza-se que uma pronação excessiva durante a fase de resposta 

à carga do ciclo da marcha aumente a eversão do calcâneo e, consequentemente, a 

rotação medial do tálus e tíbia. Com estas alterações biomecânicas na marcha, para 

alcançar a extensão total do joelho, o fêmur deverá realizar excessiva rotação medial 

(32, 34)
, aumentando a força de contato do côndilo femoral lateral com a face lateral da 

patela 
(35, 36)

. Porém, estudos prospectivos não encontraram uma relação que 

suportasse a hipótese que a dor anterior do joelho possa estar relacionada com uma 

pronação excessiva do pé 
(37-39)

.  

Quanto à estabilização local, a força e/ou a ativação alterada do músculo 

vasto medial oblíquo (VMO) em relação ao vasto lateral (VL) tem sido relacionada 

com o início da SDP 
(21, 22, 40-44)

. As fibras oblíquas do vasto medial inserem-se na 

face superior e medial da patela formando um ângulo médio de 45º a 55º, sendo o 

principal responsável para evitar o excessivo deslocamento lateral da patela 
(21, 22), 

(45)
. Devido ao alinhamento estrutural em valgo dos membros inferiores, a patela tem 

uma tendência natural ao deslocamento lateral 
(42)

.  

Alguns autores 
(21, 22, 44, 46, 47) 

relatam desequilíbrio na ativação do músculo 

quadríceps femoral em pacientes com SDP, evidenciando diminuição ou atraso de 

ativação do VMO quando comparado ao VL, o que poderia ocasionar maior 

deslocamento lateral da patela. Contudo, não há consenso uma vez que, alguns 

estudos não encontraram diferença na ativação entre o VMO e VL 
(43, 48-52).

 Wong 
(53)
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em uma revisão sistemática comparando os dados eletromiográficos em indivíduos 

com SDP e assintomáticos, reportou que somente metade dos 12 artigos incluídos 

encontrou ativação alterada do VMO em pacientes com SDP.  

 Estudos cinemáticos demonstraram movimento anormal da patela em relação 

ao fêmur em cadeia cinética aberta (CCA) 
(23, 35, 54-57)

. Todavia, estes estudos não 

reproduzem as atividades em cadeia cinética fechada (CCF) do membro inferior, que 

são bem mais comuns no cotidiano. Powers et al. 
(13, 36)

 demonstraram por meio de 

imagens de ressonância magnética dinâmica, cinemática diferente na articulação 

patelofemoral em condições de CCA e CCF. Eles verificaram que mulheres com 

instabilidade patelar apresentaram deslocamento lateral da patela em relação ao 

fêmur em CCA, entretanto, no movimento de agachamento unipodal, a patela 

permanecia estável enquanto o fêmur realizava excessiva rotação medial, 

aumentando a força de compressão lateral da patela. Posteriormente, resultados 

semelhantes foram encontrados em pacientes com SDP 
(35)

. Estes resultados 

demonstram que, em condições de CCF, no qual ocorre maioria dos movimentos do 

joelho, o controle da rotação medial do fêmur é mais relevante que o controle lateral 

da patela.  

Nesse sentido, pesquisas verificaram a influência dos estabilizadores do 

quadril nas lesões do joelho 
(10, 13, 35, 58)

 e tem evidenciado déficit de força dos 

músculos rotadores laterais, abdutores e extensores do quadril em pacientes com 

SDP, com déficits variando entre 21-29% para os abdutores, 9-36% para rotadores 

laterais e 16-52% para extensores do quadril 
(9, 27, 30, 59-64)

. 

O déficit de força e ativação dos grupos musculares abdutores, rotadores 

laterais e extensores do quadril pode gerar alterações no controle do membro inferior, 
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ocasionando maior pico de rotação medial e adução do quadril 
(63-68)

 em atividades 

como descer escadas, agachamento unipodal e aterrisagem de um salto, resultando 

em um mecanismo compensatório chamado de valgo dinâmico ou colapso medial 
(10, 

13, 69, 70)
. No valgo dinâmico do joelho, o centro da articulação do joelho desloca-se 

medialmente em relação ao pé devido à fraqueza dos estabilizadores póstero-laterais 

do quadril. Em virtude do pé fixo no solo, o joelho realiza movimento de abdução 

excessiva e o pé hiperpronação 
(10, 27, 70, 71)

. O valgo dinâmico excessivo contribui 

para lesões no joelho, como SDP 
(10, 28, 72, 73) 

e lesão no ligamento cruzado anterior 
(74, 

75)
. 

A estabilização do complexo lombo-pélvico é formada por músculos 

estabilizadores profundos (locais) e superficiais (globais), conhecida na literatura 

como Core. A estabilidade do Core é definida como a capacidade de controlar o 

tronco em resposta a distúrbios internos e externos, bem como perturbações 

esperadas ou não, permitindo produção, transferência e controle de forças e 

movimento dos segmentos distais de uma cadeia cinética 
(76)

. O grupo muscular 

profundo é formado pelos músculos oblíquo interno, transverso do abdome, 

multífido lombar, quadrado lombar, psoas maior e menor. Os músculos superficiais 

são o reto abdominal, oblíquo externo, iliocostal, espinhal, longíssimo do dorso, 

latíssimo do dorso, isquiotibiais, reto femoral, quadrado lombar, glúteo máximo e 

glúteo médio 
(77, 78)

. O aumento da estabilidade e controle neuromuscular do 

complexo lombo-pélvico-quadril diminui o risco de lesões no joelho, principalmente 

em mulheres 
(79-81)

.  

A estabilidade dinâmica do joelho depende das informações sensoriais 

acuradas seguidas de uma resposta motora rápida e apropriada, a qual irá provocar 
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rápidas mudanças de posição do tronco 
(82, 83)

. O controle neuromuscular inadequado 

do Core pode comprometer a estabilidade dinâmica e resultar no aumento do torque 

abdutor no joelho, levando possivelmente a lesões 
(74, 75, 80, 83, 84)

. Zazulak et al. 
(80, 84)

 

seguiram prospectivamente 277 atletas e verificaram que 25 sofreram lesões no 

joelho no período de três anos. Relatam que fatores relacionados à estabilidade do 

Core, como propriocepção do tronco, história de dor lombar e excessivo 

deslocamento lateral do tronco foram preditores para lesões no joelho. De acordo 

com Cowan et al. 
(29)

 e Wilson e Davis 
(64)

 pacientes com SDP apresentam 

diminuição de 29% da força de flexão lateral do tronco quando comparados com 

grupo assintomático. 

 Estudos recentes 
(19, 85-87) 

tem relatado os efeitos de um programa de 

reabilitação focando o controle neuromuscular dos estabilizadores proximais (tronco 

e quadril) da articulação patelofemoral e tem encontrado resultados positivos, 

demonstrando a necessidade de avaliação e tratamento dessa musculatura em 

pacientes com SDP.  

A técnica de imagem tridimensional (3D) é o método mais utilizado para 

analisar e quantificar o alinhamento do membro inferior em atividades com descarga 

de peso 
(9, 63, 74, 87)

. Entretanto, este método é pouco viável para o uso clínico diário 

devido seu custo e tempo necessário para avaliação e análise. Dessa forma, imagens 

bidimensionais (2D) necessitam de equipamentos mais simples, portáteis e com 

custos menores, o que facilita sua utilização no meio clínico. A validade da avaliação 

2D do valgo dinâmico de joelho foi previamente estabelecida com a análise 3D 
(69, 70)

 

e tem sido utilizada em estudos com pacientes com SDP e atletas 
(70, 81)

. Na literatura 

esta avaliação é definida como ângulo de projeção no plano frontal (APPF), e 
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teoriza-se que seu aumento pode estar relacionado à fraqueza dos músculos 

abdutores e rotadores laterais do quadril 
(69, 70, 88-90)

. Todavia, recente revisão 

sistemática com indivíduos sem SDP relata pouca evidência desta relação, não sendo 

possível chegar a conclusões definitivas ou recomendações clínicas 
(91)

.  

 

1.1 Justificativa 

 

Optou-se neste estudo por avaliar o ângulo de projeção no plano frontal do 

joelho durante step down em pacientes com SDP por ser uma atividade que exige 

controle do membro inferior para evitar valgo excessivo 
(65, 70, 88, 89)

. Além disso, 

ainda são escassos os estudos que avaliam a influência da força dos estabilizadores 

do quadril e tronco no valgo dinâmico do joelho em pacientes com SDP e controles.  

 Nossa hipótese é que indivíduos com SDP apresentam menor força muscular 

do tronco e quadril, aumento do ângulo de projeção no plano frontal e que a força 

dos músculos do quadril e tronco sejam inversamente relacionadas ao APPF nos 

sujeitos com dor patelofemoral e controles. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo Principal 

 

Comparar a força isométrica dos músculos abdutores, rotadores laterais, 

extensores, complexo póstero-lateral do quadril e do core lateral, bem como o 

Ângulo de Projeção no Plano Frontal em indivíduos com SDP e assintomáticos. 

  

Objetivo Secundário 

 

Analisar a relação do valgo dinâmico do joelho durante o step down com a 

força dos músculos do quadril e tronco em indivíduos com síndrome da dor 

patelofemoral e assintomáticos 
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2. MÉTODOS 

 

2.1 Tipo e Local do estudo 

 

Este estudo teve um delineamento observacional, transversal, caso-controle e 

foi desenvolvido no Laboratório de Investigação Fisioterapêutica Clínica e 

Eletromiografia do Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

2.2 População e Amostra 

 

Participaram da pesquisa 43 mulheres divididas em dois grupos: Grupo com 

Dor Patelofemoral (GDP, n = 22) e Grupo Controle (GC, n = 21). As participantes 

foram recrutadas por meio de comunicação pessoal, clínicas ortopédicas na cidade de 

São Paulo e panfletos divulgados na própria Universidade.  

Para excluir possíveis alterações degenerativas no joelho e quadril 
(63)

, devido 

à alta incidência de SDP nas mulheres, e devido às diferenças potenciais da estrutura 

anatômica do quadril, força e cinemática entre homens e mulheres 
(66, 67, 92)

, foram 

selecionadas mulheres na faixa etária entre 18 e 45anos. No GC foram contatadas 24 

voluntárias, sendo 21 elegíveis. No GDP foram contatadas 37 voluntárias, sendo 22 

elegíveis (Figura 1). 
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Figura 1.  Fluxograma do estudo. (DP, Dor Patelofemoral). 

 

 

Foram critérios de inclusão para o GDP: dor localizada especificamente ao 

redor da articulação patelofemoral; dor reproduzida ou relatada em pelo menos dois 

dos seguintes critérios: subida ou descida de escada, agachar, ajoelhar, sentado por 

tempo prolongado, contração isométrica do quadríceps, saltar, correr e dor à 

palpação da faceta lateral e/ou medial da patela; reportar dor de início insidioso e 

com duração mínima de três meses; dor no mínimo três na Escala Visual Análoga 

(EVA) de dor durante a última semana 
(9)

; dor à compressão patelar com 15º de 

Triagem dos Participantes 

(N = 61) 

Grupo DP 

 (N = 37) 

Avaliados  

(N = 22) 

Grupo Controle 

(N =24) 

Avaliados  

(N = 21) 

Excluídos: 

- Lesões Associadas (n=8) 

- Idade (n=2) 

- Não conseguiu realizar o 

teste (n=1) 

- Outros (n=4) 

Excluídos: 

- Lesão do LCA (n=1) 

- Não conseguiu 

realizar o teste (n=2) 
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flexão do joelho ou com palpação do retináculo lateral contra a superfície posterior 

da patela 
(70)

; e reportar no máximo 86 pontos na Escala de Dor Anterior no Joelho 

(máximo = 100 pontos) 
(93)

. Foram critérios de inclusão para o GC: Ausência de 

história ou diagnóstico de lesões ou trauma nos membros inferiores (MMII); 

ausência de dor no joelho em qualquer um dos testes funcionais descritos 

anteriormente. 

Foram critérios de Exclusão para os dois Grupos 
(9,29)

: Cirurgia prévia no 

joelho, quadril, tornozelo e/ou coluna; história de luxação patelar; evidência clínica 

de instabilidade do joelho (teste de Gaveta anterior, Posterior, Lachman, Stress em 

valgo e varo); lesões meniscais ou outras lesões intrarticulares; evidência de edema; 

síndrome de Osgood-Schlatter ou Sinding-Larsen-Johanssen; tendinopatia patelar; 

lesão condral; osteoartrite; Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 28kg/m
2
; 

alterações estruturais na coluna visíveis ou diagnosticadas (hipercifose, hiperlordose 

e/ou escoliose); discrepância de comprimento dos membros avaliada por meio da 

medida real e aparente; envolvimento neurológico comprometendo a marcha; dor 

lombar por mais de duas semanas nos últimos seis meses; lesões musculares ou 

articulares no quadril. 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com número de protocolo 

120/12 (Anexo 1). Todos os participantes foram orientados e instruídos quanto aos 

procedimentos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

reservando-se o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento. 
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2.3 Cálculo Amostral 

 

Sabendo-se que a variabilidade do ângulo de projeção no plano frontal em 

mulheres sem dor patelofemoral é de 4,9º 
(70)

, esperando encontrar 4,5º de diferença 

entre os grupos, com poder de 80% e confiança de 95%, a amostra necessária para 

realização do estudo é de 19 mulheres em cada grupo. 

 

2.4 Materiais 

 

- Termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 2);  

- Ficha de avaliação contendo informações sobre características 

individuais (Anexo 3); 

- Escala de Atividade da Vida Diária 
(94)

 (Anexo 4);  

- Escala de Dor Anterior no Joelho 
(95, 96)

 (Anexo 5); 

-  Escala de Atividade de Tegner 
(97)

 (Anexo 6); 

- Camera digital (Sony Cyber-shot DSC-W35, 7.2 megapixels); 

- Etiquetas autoadesivas (marcadores de referência); 

- Dinamômetro isométrico (Lafayette Instrument Company); 

- Cintos para estabilização; 

- Maca;  

- Goniômetro universal de acrílico (Carci);  

- Cronômetro;  

- Bancos de madeira com alturas específicas. 
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2.5 Procedimentos 

 

Antes de iniciar o teste, foi aplicado o termo de consentimento livre e 

esclarecido, ficha de avaliação e questionários específicos para dor e função do 

joelho.  

O ângulo- Q foi mensurado, seguido pela avaliação do APPF durante step 

down 
(70, 71)

. Após esse procedimento foi avaliada a força muscular isométrica dos 

músculos rotadores laterais, extensores e abdutores do quadril e da força lateral de 

tronco (Core lateral). Houve aleatorização quanto à ordem da avaliação referente ao 

membro inferior (dominante ou não- dominante) e à ordem dos grupos musculares 

avaliados. Para isso foi utilizado o Random Allocation Software (versão 1.0.0). Para 

efeito comparativo, todas as avaliações foram realizadas bilateralmente. 

 

2.5.1 Avaliação das Características Clínicas 

 

A intensidade da dor foi avaliada com a EVA. Esta escala varia de 0 

(ausência de dor) a 10 (dor máxima) e tem mostrado ser uma ferramenta confiável, 

válida e amplamente utilizada para avaliar queixas de dor no joelho 
(98)

. 

A capacidade funcional foi avaliada com a Escala de Atividade da Vida 

Diária (EAVD), desenvolvida e validada por Irrgang et al.
(99)

, tem como objetivo 

mensurar a capacidade funcional durante atividades da vida diária em pacientes com 

afecção no joelho. É composta por 14 itens: de 1 a 6 mensuram os sintomas durante 

as atividades da vida diária, de 7 a 14 são relacionados à função do joelho durante 

atividades diárias. A pontuação total é de 70 pontos, sendo transformado em uma 
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escala de 0 a 100, em que 0 é a pior pontuação possível e 100 a melhor. A EAVD 

possui adaptação e validação para a população brasileira 
(94)

. 

A Escala de Dor Anterior no Joelho (EDAJ) avalia a capacidade funcional e 

dor patelofemoral durante atividades funcionais e específicas para pacientes com dor 

patelofemoral. Esta escala foi traduzida e adaptada para o português 
(95, 100)

 e sua 

pontuação varia de 0 (pior possível) a 100 (melhor possível) 
(96)

. Watson et al. 
(93)

 

encontraram que 13 pontos indicam a magnitude da mudança clinicamente 

importante.  

A Escala de Atividade de Tegner é amplamente utilizada para identificar o 

grau de atividade do indivíduo. Sua pontuação varia de 0 (menor grau de atividade) a 

10 (maior grau de atividade), sendo que valores entre 5 e 10 pontos são alcançados 

por pessoas que participam de atividades recreacionais ou esportivas, como basquete, 

futebol, vôlei, handebol 
(97)

.  

O ângulo- Q foi avaliado com um goniômetro universal 
(101-103) 

e com a 

participante em decúbito dorsal, extensão completa do joelho e os pés alinhados com 

a espinha ilíaca ântero- superior (EIAS). O ângulo foi calculado por meio da 

intersecção formada pelo cruzamento de duas linhas no centro da patela, a primeira 

linha foi da EIAS até o centro da patela e a segunda da tuberosidade anterior da tíbia 

ao centro da patela. 
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2.5.2 Avaliação do Ângulo de Projeção no Plano Frontal  

 

A cinemática do joelho durante o step down foi avaliada por meio de 

filmagens capturadas em 2D utilizando uma câmera digital (Sony Cyber-shot DSC-

W35, 7.2 megapixels) 
(70)

. Foram colocados três marcadores autoadesivos: no centro 

da distância entre o maléolo medial e lateral; no centro da distância entre o côndilo 

femoral medial e lateral; e 30 cm acima do marcador do joelho, seguindo uma linha 

reta desse marcador à EIAS 
(70)

.  

A altura do step foi normalizada pela altura da participante, sendo 

considerado 10% da altura de cada indivíduo 
(63)

. O pé da participante foi 

posicionado sobre uma linha padrão, para garantir seu posicionamento adequado, e o 

toque do calcanhar no solo foi padronizado com marcação a uma distância de 5 cm 

do step. A câmera digital ficou a uma distância de 2 m do step e na altura do joelho 

do membro a ser avaliado. Antes de realizar os testes foram fornecidas orientações 

verbais para sua adequada execução e demonstração quanto à profundidade e 

velocidade do teste sem especificar o direcionamento do quadril e joelho.  

Todas as participantes executaram três ensaios com 60 segundo de repouso 

para o início efetivo do teste 
(71)

, cada step down foi realizado no período de 5 

segundos referente à fase excêntrica e concêntrica, marcado com cronômetro. Os 

participantes em pé (1s) foram instruídos a realizar o step down lentamente até tocar 

o calcanhar do membro suspenso no solo (3s), e voltar lentamente para posição 

inicial (5s). Após o período de adaptação ao teste, o APPF foi calculado no momento 

do toque do calcanhar no solo, sendo registrada para análise uma média de cinco 

testes para cada membro inferior 
(70)

.  
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A sequência de imagens foi capturada pelo software livre VirtualDub 

(copyright 1998-2009 Avery Lee), utilizado em outras pesquisas para captação do 

valgo dinâmico 
(104, 105)

. O cálculo do APPF foi realizado pelo Software de Avaliação 

Postural v. 0.68 (SAPo) cujo programa se fundamenta na digitalização dos pontos 

espacialmente definidos que possibilitam diversas funções como a calibração da 

imagem, utilização de zoom, marcação de pontos livres, medição de distância e de 

ângulos corporais 
(106)

. O APPF foi analisado antes de iniciar o step down (APPF 

Inicial) (Figura 2), ao final do step down (APPF Final) e para a excursão do joelho 

durante o step down (APPF Final-Inicial). 

Foi considerado um valor negativo para o APPF quando o marcador do joelho 

estivesse medial ao da coxa e tornozelo, ou seja, quando a voluntária apresentou um 

valgo dinâmico durante o step down (Figura 3). Enquanto um valor positivo foi 

atribuído quando o marcador do joelho estivesse lateral aos outros dois, ou seja, 

quando a voluntária apresentou um varo dinâmico durante step down (Figura 4) 
(70)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ângulo de Projeção no Plano Frontal Inicial. 
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Figura 3. Ângulo de Projeção no Plano Frontal Final com valgo dinâmico de joelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ângulo de Projeção no Plano Frontal com varo dinâmico de joelho. 

 

2.5.3 Avaliação da Força Muscular Isométrica 

 

A força muscular dos dois membros inferiores foi avaliada com dinamômetro 

manual (Nicholas Manual Muscle Tester, Lafayette Instrument Company, Lafayette, 

Indiana, EUA). Este instrumento tem sido amplamente utilizado para medir força 
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muscular devido seu fácil manuseio e custo. Estudos tem demonstrado que este 

equipamento possui excelente confiabilidade intra e inter avaliadores 
(18, 60, 107)

. 

Foram utilizados cintos para estabilizar o quadril e o dinamômetro, 

eliminando viés de mensuração devido à força exercida pelo avaliador 
(27, 108)

. Antes 

de iniciar o teste foi solicitada uma contração isométrica máxima para cada grupo 

muscular para familiarização com os procedimentos e equipamento. Após esse 

processo, foram solicitadas três contrações isométricas máximas, sendo considerada 

para análise a média da força de cada grupo muscular.  

 Um intervalo de 30 segundos de descanso foi instituído após familiarização 

do teste, a duração de cada contração foi padronizada em cinco segundos, seguida 

por 30 segundos de repouso. Para avaliar outro grupo muscular foi estabelecido um 

minuto de repouso. No caso de valores discrepantes ou qualquer compensação que 

pudesse comprometer os resultados do teste, este foi desconsiderado e repetido após 

20 segundos. Para análise dos dados foi calculado a força (N) normalizados com o 

peso corporal (N) e multiplicado por 100, com a seguinte fórmula: (Força [N] ÷ Peso 

[N]) x 100.  

 O posicionamento da participante para avaliar a força muscular do quadril e 

tronco foi de acordo com os procedimentos utilizados em outras pesquisas com SDP 

(9, 27, 60, 62, 63, 88)
. 

 

 • Abdução do Quadril 

 

A participante foi posicionada em decúbito lateral sobre uma maca, o 

membro a ser avaliado foi posicionado em 20º de abdução, 10º de extensão e rotação 
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neutra do quadril, com o joelho estendido. O membro não avaliado foi posicionado 

em 45º de flexão de quadril e joelho. O centro do dinamômetro foi posicionado 5 cm 

a cima do centro do maléolo lateral e um cinto foi colocado para estabilizar o 

dinamômetro (Figura 5). A participante foi instruída a levantar a perna em abdução 

do quadril empurrando o cinto com a maior força possível.  

 

 

 

 

Figura 5. Força isométrica dos músculos abdutores do quadril. 

 

• Extensão do Quadril 

 

 A participante foi posicionada em decúbito ventral sobre uma maca com o 

membro não avaliado em extensão completa e o membro avaliado em 10º de 

extensão e leve rotação lateral do quadril com joelho fletido a 90º. O centro do 

dinamômetro foi posicionado na região posterior da coxa, 5 cm proximal à interlinha 

articular do joelho e um cinto foi usado para estabilizar o dinamômetro (Figura 6). A 

participante foi instruída a levantar a perna da maca em extensão do quadril com o 

joelho fletido, empurrando o cinto com a maior força possível. 
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Figura 6. Força isométrica dos músculos extensores do quadril. 

 

• Rotação Lateral do Quadril 

 

 Sentada na maca, com 90º de flexão de quadril e joelho. O centro do 

dinamômetro foi posicionado a 5 cm proximal ao maléolo medial, um cinto foi 

colocado para estabilizar a coxa e evitar compensações utilizando a musculatura dos 

adutores e outro para estabilizar o dinamômetro (Figura 7). A participante foi 

instruída a realizar uma força máxima “rodando o pé para dentro” empurrando o 

cinto. 

 

• Complexo Póstero-Lateral do Quadril 

 

A força do complexo póstero-lateral do quadril foi mensurada somando a 

força dos três músculos estabilizadores do quadril (abdutores + extensores + 

rotadores laterais), dividido por três 
(109)

.  
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Figura 7. Força dos músculos rotadores laterais do quadril. 

 

 • Core Lateral 

 

  Os estabilizadores laterais do tronco foram avaliados com a participante em 

decúbito lateral, na posição de ponte lateral. A participante ficou apoiada com o 

antebraço do membro ínfero- lateral e a mão superior apoiada no ombro 

contralateral, coluna e quadris alinhados, membros inferiores com extensão de 

joelho, e o pé ínfero- lateral atrás do pé superior. O centro do dinamômetro foi 

posicionado na região proximal do trocânter maior sendo estabilizado com um cinto 

(Figura 8). A participante foi instruída a levantar o corpo mantendo apoiado apenas o 

antebraço e os pés, colocando o máximo de força contra o dinamômetro.  
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Figura 8. Força isométrica do core lateral. 

 

2.6 Estudo Piloto 

 

A confiabilidade intra- avaliador do APPF e das medidas de força foram 

realizadas em 10 mulheres sem história prévia de dor ou lesão no joelho. Todas 

foram submetidas a duas avaliações do valgo dinâmico e força muscular do tronco e 

quadril, com período de uma semana entre a primeira e segunda avaliação. O 

Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI3,1) e o erro padrão foram calculados para 

todas as medidas.  

Excelente confiabilidade intra-examinador foi verificada para todas as 

medidas de desfecho, em que o Coeficiente de Correlação Intraclasse variou de 0,89 

a 0,98 (Tabela 1). 
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Tabela 1. Confiabilidade intra-examinador das variáveis de desfecho do 

estudo. 

 CCI 95% IC Erro Padrão 

Abdução (N)  0,94 0,76 – 0,98 0,37* 

Extensão (N) 0,93 0,72 – 0,98 1,2* 

Rotação Lateral (N) 0,89 0,58 – 0,97 0,6* 

Core Lateral (N) 0,98 0,94 – 0,99 0,7* 

APPF (graus) 0,95 0,83 – 0,99 1 

Abreviações: CCI, Coeficiente de Correlação Intraclasse; IC, Intervalo de 

Confiança; APPF, Ângulo de Projeção no Plano Frontal. 

*Dados de força em Newtons (N) dividido pelo peso em Newtons e 

multiplicado por 100 ([Força N/ peso corporal N] x 100). 

 

 

2.7 Análise Estatística 

 

Análise descritiva (média e desvio-padrão) foi obtida para todas as variáveis. 

Inicialmente foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a 

normalidade da distribuição dos dados. Para variáveis de escala nominal foi utilizado 

o teste qui-quadrado (esporte) e o teste de exato de Fisher (dominância).  

O Teste t- independente foi utilizado para comparações entre os grupos 

quanto a características demográficas e clínicas (escalas e ângulo- Q), entre a força 

do membro sintomático do GDP com a média dos dois membros assintomáticos do 

GC e em relação ao Índice de Simetria dos Membros (ISM = [membro sintomático 

ou não dominante/membro assintomático ou dominante] x 100) 
(110)

. O coeficiente de 

correlação de Pearson foi utilizado para verificar a relação entre a força de tronco, 

quadril e o ISM (variáveis independentes) com o ângulo de projeção no plano frontal 

(variável dependente). A correlação entre as variáveis independente (força) e 
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dependente (APPF Final e Final-Inicial) foram interpretadas usando o seguinte guia: 

< 0,4 = baixa; 0,4-0,7 = boa; > 0,7 = alta 
(111)

.  Para todas as análises estatísticas foi 

utilizado o software SPSS 17.0 para Windows (Statistical Package for the Social 

Sciences Inc., Chicago, IL, USA) assumindo um valor de significância de 5% (P < 

0,05). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Caracterização da amostra 

A Tabela 2 mostra os dados demográficos nos dois grupos e os dados clínicos 

no grupo com dor patelofemoral.  

   

Tabela 2. Características demográficas e clínicas do Grupo Controle e com SDP. 

 GDP (n = 22) GC (n = 21) P 

Idade (anos) 28,1 ± 9,3 27,3 ± 4,5 0,72 

Peso (Kg) 59,9 ± 7 60,8 ± 7,3 0,68 

Altura (m) 1,63 ± 0,07 1,63 ± 0,05 0,74 

IMC (Kg/m2) 22,4 ± 2,6 22,8 ± 1,9 0,54 

Prática de Esporte 
Sim = 10 (45,4%) 

Não = 12 (54,6%) 

Sim = 9 (42,8%) 

Não = 12 (57,2%) 
0,86 

Dominância 
Direito = 22 (100%) 

Esquerdo = 0 

Direito = 19 (90,5%) 

Esquerdo = 2 (9,5%) 
0,23 

Membro sintomático 10 dominantes (45,4%) NA - 

Nível de Atividade (0-10) 3,6 ± 0,8 3,8 ± 0,9 0,43 

Ângulo - Q 17,8 ± 2,7 17,2 ± 2,3 0,44 

Tempo de dor (meses) 22,1 ± 16,5 NA - 

Dor (EVA: 0 - 10) 5,8 ± 1,8 NA - 

Capacidade Funcional 

(EDAJ: 0 – 100) 
 

71 ± 10,1 NA - 

Capacidade Funcional 

(EAVD: 0 – 100) 
71,5 ± 20,6 NA - 

Abreviações: IMC, Índice de Massa Corporal; EVA, Escala Visual Análoga de Dor; 

EDAJ, Escala de Dor Anterior no Joelho; EAVD, Escala de Atividade da Vida 

Diária, NA, Não Avaliado. 

Variáveis contínuas apresentadas em média e desvio- padrão. 

Variáveis categóricas apresentadas em números absolutos e porcentagem. 
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3.2 Comparações Inter-grupos 

 

3.2.1 Ângulo de Projeção no Plano Frontal 

A Tabela 3 mostra o APPF dos dois grupos, não havendo diferença entre os 

grupos no APPF Inicial. No APPF Final e Final-Inicial, o GDP apresentou maior 

valgo dinâmico em relação ao GC. Na simetria entre os membros, não houve 

diferença significante entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Comparação (Média ± DP) entre os grupos Controle (GC) e Dor 

Patelofemoral (GDP) quanto as fases do APPF e diferença entre o membro 

dominante/não-dominante com assintomático/sintomático*. 

 GDP GC Diferença (95% IC) P 

APPF Inicial (graus) -7,02 ± 2,9 -7,05 ± 2,3 0,03 (-1,7 – 1,7) 0,97 

APPF Final (graus) -18,9 ± 6 -13,7 ± 7,6 5,2 (0,9 – 9,4) 0,02 

APPF Final-Inicial 

(graus) 
 

-11,9 ± 5,9 -6,7 ± 7,1 5,2 (1 – 9,4) 0,02 

Simetria entre os 

Membros (graus) 
5,9 ± 6,7 3,6 ± 5,8 -2,3 (-6,1 – 1,5) 0,24 

Abreviações: APPF, Ângulo de Projeção no Plano Frontal; IC, Intervalo de 

Confiança. 

*Comparações da média de ambos os membros do GC com o membro sintomático do 

GDP. 

APPF negativo indica valgo dinâmico de joelho e APPF positivo varo dinâmico de 

joelho. 
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3.2.2 Força Isométrica do Quadril e Tronco entre os Grupos 

A Tabela 4 mostra a força isométrica do quadril e tronco. O GDP demonstrou 

déficit de 18,2% para os abdutores do quadril (P < 0,02), 24,9% para os extensores 

do quadril (P < 0,02), 14,1% para os rotadores laterais (P = 0,03), e 19,9% para o 

complexo póstero-lateral do quadril (P < 0,01). Não sendo encontrada diferença 

quanto à força do core lateral (P > 0,05) (Tabela 4). 

O GC apresentou melhor simetria entre os membros (não-

dominante/dominante) que o GDP (assintomático/sintomático) em todas as variáveis. 

 

Tabela 4. Comparação (Média ± DP) entre os grupos Controle (GC) e Dor 

Patelofemoral (GDP) quanto à força do quadril e tronco (normalizada pelo peso 

corporal [N]) e Índice de Simetria dos Membros*. 

 GDP GC Diferença (95% IC) P 

Abdução (N) 10,4 ± 3,3 12,7 ± 2,7 2,3 (0,4 – 4,1) 0,02 

Abdução ISM (%) 86,1 ± 17,9 98,2 ± 10,4 12,1 (3 – 21,2) 0,01 

Extensão (N) 14,2 ± 7,1 18,9 ± 5,9 4,7 (0,6 – 8,8) 0,02 

Extensão ISM (%) 77,4 ± 15,7 96,7 ± 12,7 19 (10,4 – 28,1) 0,00 

Rotação Lateral (N) 11,6 ± 3,1 13,5 ± 2,4 1,9 (0,2 – 3,6) 0,03 

Rotação Lateral ISM (%) 90,4 ± 11,3 97,9 ± 11,9 7,3 (0,2 – 14,4) 0,04 

Póstero- Lateral (N) 12,1 ± 3,8 15,1 ± 2,8 2,9 (0,9 – 5,1) 0,01 

Póstero- Lateral ISM (%) 83,2 ± 9 96,9 ± 7,1 13,7 (8,7 – 18,7) 0,00 

Core Lateral (N) 23,3 ± 11,2 24,6 ± 4,9 1,3 (-4,1 – 6,6) 0,63 

Core Lateral ISM (%) 87,8 ± 16,7 98,7 ± 12,8 11,7 (2,8 – 20,5) 0,01 

Abreviações: ISM, Índice de Simetria dos Membros, IC, Intervalo de Confiança. 

*Comparação da média de ambos os membros do GC com o membro sintomático do 

GDP. 
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3.2.3 Comparações do GC com o membro assintomático do GDP 

 Na comparação entre a média dos membros dominante e não- dominante do 

GC com o membro assintomático do GDP, não houve diferença significativa em 

todas as variáveis (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5. Comparação (Média ± DP) entre o Grupo Controle (GC) e o membro 

assintomático do Grupo Dor Patelofemoral (GDP) quanto ao APPF e Força (N) do 

quadril e tronco normalizada pelo peso corpora (N)*. 

 GDP GC Diferença (95% IC) P 

APPF Inicial (graus) -6,1 ± 3,1 -7 ± 2,3 0,9 (-0,8 – 2,7) 0,27 

APPF Final (graus) -13 ± 8 -13,7 ± 7,6 -0,7 (-5,5 – 4,1) 0,76 

APPF Final-Inicial (graus) -6,9 ± 7,9 -6,7 ± 7,1 0,3 (-4,3 – 4,9) 0,90 

Abdução (N) 12,1 ± 3,2 12,7 ± 2,7 0,6 (-1,3 – 2,4) 0,53 

Extensão (N) 18,6 ± 8,9 18,9 ± 5,9 0,3 (-4,3 – 5) 0,87 

Rotação Lateral (N) 12,9 ± 3,5 13,5 ± 2,4 0,6 (-1,2 – 2,5) 0,51 

Póstero- Lateral (N) 14,5 ± 4,5 15,1 ± 2,8 0,5 (-1,8 – 2,8) 0,65 

Core Lateral (N) 26,2 ± 10 24,6 ± 4,9 -1,5 (-6,5 – 3,4) 0,53 

Abreviações: APPF, Ângulo de Projeção no Plano Frontal; IC, Intervalo de 

Confiança. 

*Comparação da média de ambos os membros do GC com o membro assintomático 

do GDP. 

APPF negativo indica valgo dinâmico de joelho e APPF positivo varo dinâmico de 

joelho. 
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3.3 Correlação 

No Grupo com Dor Patelofemoral, o APPF Final-Inicial apresentou boa 

correlação negativa com a força dos músculos rotadores laterais e do complexo 

póstero-lateral do quadril. Para todas as outras associações, a correlação foi baixa (r 

< 0,4) (Tabela 6). 

 

 

Tabela 6. Correlação entre o Ângulo de Projeção no Plano Frontal e as variáveis 

independentes no Grupo com Dor Patelofemoral. 

 APPF Final APPF Final-Inicial 

 r P r P 

Abdução -0,23 0,31 -0,30 0,17 

Abdução ISM 0,08 0,73 0,08 0,71 

Extensão -0,19 0,38 -0,34 0,12 

Extensão ISM -0,37 0,09 -0,39 0,07 

Rotação Lateral -0,27 0,22 -0,40 0,06 

Rotação Lateral ISM 0,25 0,27 0,05 0,81 

Póstero- Lateral -0,26 0,24 -0,41 0,05 

Póstero- Lateral ISM -0,15 0,51 -0,24 0,29 

Core Lateral 0,06 0,79 -0,17 0,46 

Core Lateral ISM 0,27 0,21 0,04 0,85 

Abreviações: APPF, Ângulo de Projeção no Plano Frontal; ISM, Índice de Simetria dos 

Membros. 
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No Grupo Controle, o APPF Final e Final-Inicial apresentaram boa 

correlação negativa com o ISM dos músculos abdutores, força dos rotadores laterais 

e do complexo póstero-lateral do quadril (Tabela 7). A força dos músculos abdutores 

do quadril apresentou boa correlação negativa com o APPF Final-Inicial. 

 

 

Tabela 7. Correlação entre o Ângulo de Projeção no Plano Frontal e as variáveis 

independentes no Grupo Controle. 

 APPF Final APPF Final-Inicial 

 r P r P 

Abdução -0,39 0,12 -0,42 0,06 

Abdução ISM -0,55 0,01 -0,56 0,01 

Extensão -0,23 0,31 -0,23 0,32 

Extensão ISM -0,10 0,67 -0,17 0,46 

Rotação Lateral -0,46 0,03 -0,50 0,02 

Rotação Lateral ISM 0,16 0,48 0,07 0,76 

Póstero- Lateral -0,42 0,05 -0,44 0,04 

Póstero- Lateral ISM -0,23 0,31 -0,34 0,13 

Core Lateral -0,31 0,17 -0,35 0,11 

Core Lateral ISM 0,26 0,25 0,31 0,17 

Abreviações: APPF, Ângulo de Projeção no Plano Frontal; ISM, Índice de Simetria dos 

Membros. 
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4. DISCUSSÃO 

 

O objetivo primário deste estudo foi comparar o APPF e a força dos músculos 

do quadril e tronco entre mulheres com dor patelofemoral e assintomáticas. O 

objetivo secundário foi verificar a relação da força do quadril e tronco com o APPF 

dentro de cada grupo. Foi encontrado maior deslocamento medial do joelho no step 

down, déficit de força e maior assimetria dos músculos abdutores, rotadores laterais, 

extensores e complexo póstero-lateral do quadril, a força do core lateral não foi 

diferente entre os grupos, porém foi encontrada maior assimetria. Também foi 

encontrado correlações negativas entre a força dos estabilizadores do quadril e o 

APPF. 

Os resultados da presente pesquisa adicionam informações científicas da 

relação entre a função do quadril e joelho. É importante destacar que o APPF não 

substitui a avaliação em 3D, todavia é importante ferramenta para avaliação da 

função do membro inferior em pacientes com SDP. 

 

4.1 Força do Quadril e Tronco 

 

 Por muitos anos, os estudos focaram nos estabilizadores dinâmicos da patela 

como fator de risco e opção de tratamento para pacientes com dor patelofemoral, 

porém nos últimos 10 anos, tem crescido o entendimento da importância dos 

estabilizadores do fêmur para manter uma biomecânica fisiológica da articulação 

patelofemoral 
(13, 35)

. 
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Nossos dados mostram que mulheres com dor patelofemoral apresentam 

déficit de 18,2% para os músculos abdutores, 24,9% para os extensores e 14,1% para 

os rotadores laterais do quadril. Corroborando com nossos resultados, revisão 

sistemática publicada por Prins e van der Wurff 
(61)

 encontrou que mulheres com 

SDP apresentaram diminuição da força dos músculos abdutores, rotadores laterais e 

extensores do quadril comparado a controles assintomáticos. Magalhães et al. 
(62)

 

encontraram que mulheres com SDP apresentaram déficit de 20% para os abdutores 

e rotadores laterais e 15% para os extensores do quadril. Ireland et al. 
(27)

 

encontraram déficit dos rotadores laterais de 36% e dos abdutores de 26% no grupo 

com SDP. Robinson e Nee 
(60)

 encontraram que o membro com SDP apresentou 

fraqueza de 27% dos abdutores, 30% dos rotadores laterais e 52% dos extensores do 

quadril quando comparados ao membro mais fraco do grupo controle. Souza e 

Powers 
(63)

 reportaram 14% de déficit dos abdutores e 17% dos extensores em 

pacientes com SDP. Cichanowski et al. 
(59)

 encontraram fraqueza generalizada dos 

músculos do quadril em mulheres jogadores de futebol com SDP, exceto dos 

adutores. Porém, esses resultados não são unânimes, em contraste, Piva et al. 
(18)

 e 

Cowan et al. 
(29)

 não encontraram diferenças na força dos músculos do quadril entre 

sujeitos com e sem SDP. 

O complexo póstero-lateral do quadril é composto pelos músculos abdutores, 

rotadores laterais e extensores, sua avaliação fornece panorama geral dos 

estabilizadores do quadril. Nosso estudo encontrou déficit de 19,9% no GDP para o 

complexo póstero-lateral do quadril e maior assimetria entre os membros. Magalhães 

et al. 
(109) 

avaliaram este complexo e encontraram que pacientes com SDP tem 

assimetria do complexo ântero-medial/póstero-medial maior que o grupo controle, 
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contudo, os autores não avaliaram isoladamente o complexo póstero-lateral entre os 

grupos.  

O índice de simetria entre os membros (ISM) fornece informações sobre a 

simetria da força entre os membros. Robinson e Nee 
(60)

 encontraram déficit de 22% 

para os músculos abdutores, 29% para os extensores e 21% para os rotadores laterais 

no grupo com SDP. No grupo controle, esse déficit variou de -1 a 7%. A presente 

pesquisa encontrou resultados parecidos, em que o ISM variou entre 13,1 a 22,6% no 

GDP e entre 1,8 a 3,3% no GC, demonstrando que pacientes com dor patelofemoral 

tem maior assimetria entre os membros. 

Grande parte dos estudos é baseada em um delineamento transversal, não 

podendo indicar a relação de causa e efeito. Estudos prospectivos verificando a 

relação da força do quadril e o desenvolvimento de SDP são escassos e controversos. 

Um estudo prospectivo 
(112)

 com corredores encontrou que a maior força dos 

abdutores e rotadores laterais do quadril e a maior relação abdutores-adutores foi 

relacionado com o maior risco de SDP. Outro estudo prospectivo 
(113) 

com 77 

mulheres, 16 desenvolveram SDP e foi demonstrado que a força dos músculos do 

quadril não foi fator de risco para o desenvolvimento de SDP. Por último, Boling et 

al. 
(101)

 avaliaram 1597 recrutas militares e encontraram associação entre a maior 

força dos músculos rotadores laterais do quadril com o desenvolvimento de dor 

patelofemoral. 

Durante atividades dinâmicas, movimentos anormais ou instabilidade do 

tronco podem refletir em estratégias compensatórias dos membros inferiores 
(13)

. A 

fraqueza dos músculos abdutores pode levar a um deslocamento ipsilateral do tronco 

em atividades unipodais, esta estratégia compensatória transfere o centro de massa 
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corporal para o centro da articulação do quadril, diminuindo a sobrecarga sobre os 

abdutores do quadril 
(13, 114)

. 

O teste de flexão lateral do tronco foi reportado por McGill et al. 
(115)

 como 

uma medida da estabilidade do core lateral. A estabilidade do core é resultado do 

controle motor e capacidade muscular do complexo lombo-pélvico-quadril, de forma 

que a força do quadril só avalia um elemento da estabilidade do core 
(81)

. Nessa linha, 

Willson e Davis 
(64)

 e Cowan et al. 
(29)

 encontram déficit de 29% do core  lateral em 

indivíduos com SDP comparados a controles. Outro estudo 
(116) 

encontrou que a 

média da força do core lateral do tronco foi 24% menor para o grupo com dor 

patelofemoral em relação ao controle, contudo a diferença não foi significante. Em 

contraste com estes resultados, a presente pesquisa não encontrou diferenças da força 

do core lateral no grupo com dor patelofemoral em relação ao grupo controle, 

todavia mostra que indivíduos com dor patelofemoral apresentam maior assimetria 

de tronco quando comparado ao grupo controle. O teste de força do core lateral é o 

mais extenuante entre os testes realizados, diferente dos estudos citados acima, nossa 

pesquisa foi realizada em mulheres não atletas, o que pode ter mascarado as 

possíveis diferenças pela dificuldade de realizá-lo. 

 

4.2 Ângulo de Projeção no Plano Frontal 

 

Existem várias formas de avaliar o valgo dinâmico do joelho: durante 

agachamento unipodal, descida de um step com um membro e em salto vertical com 

aterrissagem bipodal ou unipodal. Obviamente cada teste terá suas particularidades 

na execução e possíveis diferenças nos resultados. Earl et al. 
(117) 

avaliaram a 
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cinemática do quadril e joelho durante a descida de um step e em salto vertical, os 

autores relatam que a descida do step produz maior movimento no plano frontal e 

transversal do quadril, sendo a forma mais apropriada de avaliar a função do quadril. 

Já o salto vertical produz maior adução do joelho, sendo mais indicado para avaliar 

possíveis riscos de lesão do LCA. Como o foco da nossa pesquisa foi analisar a 

função do quadril no valgo dinâmico de joelho, analisamos o APPF durante step 

down. Nosso estudo demonstrou diferença média de 5º entre os dois grupos, com 

angulações maiores para o grupo com dor patelofemoral. Mulheres com SDP tem 

demonstrado maior deslocamento medial do joelho avaliado em 2D quando 

comparado aos controles, com diferença média entre os grupos de 4º 
(70, 118)

.  

Embora exista crescente evidência da relação do quadril com a cinemática do 

membro inferior durante atividades dinâmicas, estudos casos-controle são 

controversos e existe carência de estudos prospectivos 
(101, 119, 120)

. Estudos avaliando 

a biomecânica do quadril durante atividades funcionais encontraram que mulheres 

com SDP tem maior pico de rotação medial do quadril durante corrida, descida de 

escada e aterrissagem do salto em relação ao grupo controle, não havendo diferenças 

quanto à adução do quadril 
(63)

. Enquanto Willson e Davis 
(28)

 relatam maior adução 

do quadril durante salto, corrida e agachamento unipodal, Bolgla et al. 
(9)

 não 

encontraram diferenças na rotação medial e adução do quadril durante descida de 

escada e McKenzie et al. 
(65)

 relata que mulheres com SDP tem maior adução e 

rotação medial de quadril e pé rodado internamente durante descida de escada. 

Boling et al. 
(101)

, em estudo biomecânico prospectivo verificando fatores de 

risco para o desenvolvimento de SDP, encontrou que a maior rotação medial do 

quadril durante atividade de salto foi fator de risco para o desenvolvimento da SDP 
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enquanto a adução não. A maior força dos rotadores laterais também foi associada 

com o desenvolvimento de SDP. Os autores especulam que a maior força dos 

rotadores laterais foi uma estratégia compensatória para evitar a excessiva rotação 

medial do quadril durante as atividades. 

Recente estudo prospectivo acompanhou 400 mulheres corredoras de rua 

durante dois anos e verificou que aquelas que desenvolveram SDP tinham maior 

adução do quadril durante corrida. Nenhuma diferença estatística foi encontrada para 

o ângulo de rotação medial do fêmur e eversão do retropé 
(39)

. 

 

4.3 Relação do APPF com Força de Quadril e Tronco 

 

Nossos resultados apontam que a força dos músculos do quadril, 

principalmente dos rotadores laterais e complexo póstero-lateral, tem relação inversa 

com APPF, sugerindo que quanto maior o déficit de força desses grupos musculares, 

maior o APPF. Corroborando com estes resultados, estudos apontam que a fraqueza 

dos músculos abdutores e rotadores laterais do quadril tem sido associada com o 

maior APPF 
(64, 88, 121)

. Entretanto, no grupo com dor patelofemoral, apenas a força 

dos rotadores laterais e complexo póstero-lateral do quadril apresentaram boa 

correlação com o APPF Final-Inicial. Isto pode ser justificado pelas diferentes 

estratégias compensatórias que cada participante devido à dor, utiliza para conseguir 

realizar o step down, sobrepondo-se a influência da força muscular.  

Dierks et al. 
(30)

 reportaram baixa associação entre a força isométrica dos 

abdutores do quadril com o ângulo de adução do quadril em sujeitos com SDP no 

início de uma corrida prolongada, contudo forte correlação foi encontrada entre essas 
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medidas ao final da corrida. Jacobs e Mattacola 
(122)

 encontraram que o maior pico de 

torque excêntrico dos abdutores do quadril levou a menor valgo do joelho durante 

salto unipodal.  

No entanto, outros estudos 
(64, 120, 123-126)

 encontraram resultados diferentes, 

afirmando que a maior força dos músculos rotadores laterais e dos abdutores do 

quadril está associada a maior valgo dinâmico, ou simplesmente não encontraram 

qualquer relação. Recente revisão sistemática afirma que o nível de evidência da 

relação entre a força dos estabilizadores do quadril e o APPF é fraco, não sendo 

possível alcançar conclusões definitivas ou recomendações clínicas, demonstrando a 

necessidade de pesquisas futuras. Dos 11 artigos incluídos na revisão que exploram a 

fraqueza dos músculos abdutores, apenas três suportam a hipótese de que a fraqueza 

dos abdutores do quadril aumenta o valgo dinâmico, e dos sete que exploram a 

fraqueza dos rotadores laterais, apenas um encontrou essa correlação 
(91)

. É 

importante destacar, que esta revisão assumiu apenas voluntários sem lesões e houve 

grande variedade metodológica entre os estudos em relação à avaliação do valgo 

dinâmico de joelho e no qual foram incluídos apenas três estudos com medidas em 

2D e oito com medidas em 3D. 

Outros mecanismos estão possivelmente associados com o aumento da 

adução e rotação medial do quadril e valgo dinâmico do joelho. Recente estudo 

encontrou que a interação entre o reduzido torque isométrico dos abdutores do 

quadril  e maior amplitude passiva de rotação medial do quadril levou a um aumento 

do APPF. De forma contrária, reduzido torque dos músculos abdutores junto com 

valores intermediários de amplitude de movimento (ADM) de rotação medial do 

quadril foram associados a baixo APPF. Esses resultados mostram que o torque 
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isométrico abdutor do quadril determina a ocorrência de aumento do APPF 

dependendo da ADM de rotação interna disponível 
(127)

.  

A avaliação do valgo dinâmico do joelho por meio de medidas em 2D pode 

ser amplamente utilizada no meio clínico por ser uma ferramenta de baixo custo, 

fácil manuseio, capaz de encontrar diferenças significantes em pessoas com SDP e 

ter boa correlação com medidas em 3D. Nossa pesquisa aponta que o fortalecimento 

dos músculos estabilizadores do quadril, principalmente abdutores e rotadores 

laterais, podem evitar o excessivo valgo dinâmico de joelho e consequentemente a 

sobrecarga patelofemoral.  

 

Limitações do estudo 

 

A dor patelofemoral é multifatorial, outros possíveis fatores não estudados 

podem ter contribuído para o seu desenvolvimento, como a amplitude de rotação 

medial do quadril. Exames de raios-X poderiam verificar as alterações estruturais no 

quadril e fêmur, como o ângulo de anteversão femoral e cérvico-diafisário, alterações 

nesses ângulos alteram o braço de alavanca dos músculos do quadril, diminuindo sua 

capacidade de gerar força. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Mulheres com dor patelofemoral apresentam maior déficit de força do quadril 

e maior assimetria de quadril e tronco quando comparadas a mulheres 

assintomáticas. O APPF também foi maior no grupo com dor patelofemoral e o 

déficit de força, principalmente dos músculos rotadores laterais e do complexo 

póstero-lateral do quadril, está associado com o aumento do valgo dinâmico. 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

NOME:........................................................................................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ...................................................................... Nº ............. APTO: .................. 

BAIRRO:................................................................CIDADE:..................................................... 

CEP:......................................... 

TELEFONE:DDD(.........).............................................................. 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

Gostaríamos de convidá-lo a participar de uma pesquisa que tem como objetivo avaliar 

a relação do valgo dinâmico do joelho com a força dos músculos do quadril e tronco.  

A avaliação terá duração de aproximadamente 1 hora e será realizada em um único 

dia. O Sr (a) deverá responder dois questionários para avaliar a dor e sua capacidade para 

realizar as atividades diárias. Em seguida será avaliado o valgo dinâmico do joelho durante a 

descida de um banco com altura específica, para isso será utilizado uma câmera filmadora 

para posterior medição angular com software específico (mostrar equipamento). Por último 

será avaliado a força dos músculos do quadril e tronco por meio do dinamômetro isométrico 

(mostrar o equipamento).  Em nenhum momento o Sr (a) sentirá dor e poderá apenas sentir 

um pequeno desconforto quando realizar as atividades. 

Os procedimentos fisioterapêuticos de avaliação envolvidos no estudo serão 

realizados gratuitamente sem qualquer ônus para a Universidade. 

Se tiver alguma dúvida sobre a pesquisa, a qualquer momento poderá ser esclarecida 

e não é obrigatória a sua participação neste estudo, podendo o senhor (a) desistir a qualquer 

momento sem que isto traga qualquer tipo de prejuízo. 

Declaro que estou ciente dos procedimentos envolvidos na pesquisa “RELAÇÃO 

DO VALGO DINÂMICO DO JOELHO COM A FORÇA MUSCULAR DO 

QUADRIL E TRONCO EM INDIVÍDUOS COM SÍNDROME 

PATELOFEMORAL” e que todos os dados e informações por mim concedidos serão 

totalmente sigilosos, não sendo revelada de forma alguma a minha identificação. 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 

que me foi explicado, consinto em participar da presente pesquisa 
 

São Paulo, ______de ___________________, 201__. 

______________________________________ 

              Assinatura do 

Voluntário 

______________________________________ 

           Assinatura do 

Pesquisador 

Responsável pela pesquisa: Amélia Pasqual Marques – Rua Cipotânia, 51 – Cidade Universitária. 

Telefone: (11) 3091.8423. Pesquisador: Gabriel Peixoto Leão Almeida – Rua Cipotânia 51, Butantã, 

São Paulo-SP- Telefone: Celular (11) 87708321. 
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ANEXO 3 

 Ficha de avaliação: Síndrome da Dor Patelofemoral 

Data:_____/_____/_____        N
o
 do protocolo:______________ 

Nome Completo: 

Endereço: 

Tel: Cel: 

Idade: Peso: Altura: IMC: 

Etilismo: (     ) Sim      (     ) Não Tabagismo: (     ) Sim      (     ) Não 

Nível de Escolaridade: 

Profissão: 

Atividade Física: (    ) Sim: Modalidade: ____________________      (     ) Não       

                                         Tempo de prática:________________ 

                                         Frequência:_____________________ 

                                                         

Dominância:  (     ) Direito     (     ) Esquerdo 

Membro com dor:  (     ) Direito     (     ) Esquerdo     (     ) Nenhum 

Medicamentos em uso:  (     ) Não   (     ) Sim. Qual? 

Lesão ou Trauma nos MMII nos últimos 6 meses: (    ) Não   (     ) Sim. Qual? 

 

Episódio de dor lombar nos últimos 6 meses? (     ) Não (     ) Sim.                                   

                                                                                         Quantos?_______________ 

                                                                                          Duração:_______________ 

Cirurgia: (     ) Não    (     ) Sim. Qual? 

 

Dor em Atividades Funcionais: 

(     ) Subir escadas                                     (     ) Sentar por tempo prolongado 

(     ) Descer escadas                                   (     ) Contração isométrica do quadríceps 

(     ) Agachar                                              (     ) Saltar  

(     ) Ajoelhar                                              (     ) Correr     
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Dor à palpação: 

                            (    ) Faceta medial                        (    ) Faceta Lateral 

                            (    ) Compressão patelar em 15º   (    ) Retináculo Lateral 

 

Dor Patelofemoral no último mês: (      ) Não     (      ) Sim 

 

|___0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___| 

 

Dor Patelofemoral na última semana: (      ) Não     (      ) Sim 

 

|___0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___| 

 

 

 

Dor Patelofemoral hoje: (      ) Não     (      ) Sim 

 

|___0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___| 

 

Testes de Instabilidade do Joelho e Lesão de Menisco: 

 

Gaveta Anterior:      Direito_______________           Esquerdo_______________ 

Gaveta Posterior:     Direito_______________           Esquerdo_______________ 

Estresse em Valgo :  Direito_______________           Esquerdo_______________ 

Estresse em Varo:     Direito_______________           Esquerdo_______________ 

Appley Compressão: Direito_______________          Esquerdo________________ 
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ANEXO 4 

 Escala de Atividade da Vida Diária (Knee Outcome Survey – Activities of 

DailyLiving Scale) 

Instruções: O seguinte questionário é feito para determinar os sintomas e limitações pelo 

qual você passa por causa do seu joelho enquanto você faz suas atividades diárias. Por favor, 

responda cada pergunta marcando a afirmação que melhor lhe descreve nos últimos dois 

dias. Para uma dada questão, mais de uma afirmação pode descrevê-lo, mas, por favor, 

marque somente a afirmação que melhor lhe descreve durante suas atividades diárias 

comuns. 

 

Sintomas 

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

em cada linha. 
 Eu não 

tenho o 

sintoma 

Tenho o sintoma 

porém não 

afeta minhas 

atividades 

O sintoma 

afeta 

levemente 

minhas 

atividades 

O sintoma afeta 

moderadamente 

minhas 

atividades 

O sintoma 

afeta 

extremamente 

minhas 

atividades 

O sintoma 

impede realizar 

qualquer das 

minhas 

atividades 

diárias 

Dor 

 

      

Rigidez / 

Travamento 

      

Inchaço 

 

      

Instabilidade 

(falta de 

firmeza) 

      

Fraqueza  

 

      

Mancar 

 

      

  

Limitações Funcionais nas Atividades Diárias 

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

minimamente 

Dificulta  

às vezes 

Dificulta 

moderadamente 

Dificulta 

muito 

Impede de 

realizar 

Andar? 

 

      

Subir escadas? 

 

      

Descer escadas? 

 

      

Ficar em pé? 

 

      

Ajoelhar? 

 

      

Agachar-se? 

 

      

Sentar com os 

joelhos dobrados 

a 90°? 

      

Levantar de uma 

cadeira? 

      



44 

 

Que nota você daria para a atual função de seu joelho durante suas atividades de vida 

diária numa escala de 0 a 100? Considere a nota 100 a medida de seu joelho antes da lesão / 

trauma, e a nota 0 a total incapacidade de realizar qualquer atividade de sua rotina diária. 

 

Nota:    

  

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

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

 

(   ) Normal 

(   ) Quase Normal 

(   ) Anormal 

(   ) Extremamente Anormal 

 

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

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

 

(   ) Normal 

(   ) Quase Normal 

(   ) Anormal 

(   ) Extremamente Anormal 
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ANEXO 5 

 Escala de Dor Anterior do Joelho (Anterior Knee Pain Scale) 

 

Circule as letras que correspondem aos 

sintomas do seu joelho 

 
1- Ao andar, você manca? 

A- Não (5) 

B- Ás vezes (3) 

C- Sempre (0) 

 

2- Você sustenta o peso do corpo? 

A- Sim, totalmente sem dor (5) 

B- Sim, mas com dor ( 3 ) 

C- Não, é impossível (0) 

 

3- Você caminha: 

A- Sem limite de distância (5) 

B- Mais de 2 Km (3) 

C- Entre 1 a 2 Km (2) 

D- Sou incapaz de caminhar (0) 

 

4- Para subir e descer escadas você: 

A- Não tem dificuldade (10) 

B- Tem leve dor apenas ao descer (8) 

C- Tem dor ao descer e ao subir (5) 

D- Não consegue subir nem descer 

escadas (0) 

 

5- Para agachar você: 

A- Não tem dificuldade (5) 

B- Sente dor após vários agachamentos 

(4) 

C- Sente dor em um/cada agachamento 

(3) 

D- Só é possível descarregando 

parcialmente o peso do corpo na 

perna afetada (2) 

E- Não consegue (0) 

 

6- Para correr você: 

A- Não tem dificuldade (10) 

B- Sente dor após 2 Km (8) 

C- Sente dor leve desde o início (6) 

D- Sente dor forte (3) 

C- Não consegue (0) 

 

7- Para pular você: 

A- Não tem dificuldade (10) 

B- Tem leve dificuldade (7) 

C- Tem dor constante (2) 

D- Não consegue (0) 

 

 

8- Em relação à sentar-se 

prolongadamente com os joelhos 

flexionados:  

A- Não sente dor (10) 

B- Sente dor ao sentar somente após 

realização de exercício (8) 

C- Sente dor constante (6) 

D- Sente dor que faz com que tenha que 

estender os joelhos por um tempo (4) 

E- Não consegue (0) 

 

9-  Você sente dor no joelho afetado? 

A- Não (10) 

B- Leve e às vezes (8) 

C- Tenho dor que prejudica o sono (6) 

D- Forte e às vezes (3) 

E- Forte e constante (0) 

 

10- Quanto ao inchaço. 

A- Não apresento (10) 

B- Tenho apenas após muito esforço (8) 

C- Tenho após atividades diárias (6) 

D- Tenho toda noite (4) 

E- Tenho constantemente (0) 

 

11-  Em relação a sua DOR aos 

deslocamentos patelares anormais 

(subluxações): 

A- Está ausente (10) 

B- Às vezes em atividades esportivas (6) 

C- Às vezes em atividades diárias (4)  

D- Pelo menos um deslocamento 

comprovado (2) 

E-  Mais de dois deslocamentos (0) 

 

12- Você perdeu massa muscular 

(Atrofia) da coxa? 

A- Nenhuma (5) 

B- Pouca (3) 

C- Muita (0) 

 

13- Você tem dificuldade para dobrar o 

joelho afetado? 

A-  Nenhuma (5) 

B- Pouca (3) 

C- Muita (0) 
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ANEXO 6 

 Escala de Atividade de Tegner 

 

Nível 10 Esporte competitivo, como futebol, rúgbi (nível nacional). 

Nível 9 
Esporte competitivo, como futebol, rúgbi (divisões de base), 

basquete, vôlei, ginástica. 

Nível 8 Esporte competitivo, que envolvam saltos, esqui. 

Nível 7 
Esporte competitivo, como tênis, corrida, handebol. 

Esporte amador, como futebol, rúgbi, basquete, corrida. 

Nível 6 
Esporte, como tênis, handebol, esqui, corrida de rua por no 

mínimo 5 semanas.  

Nível 5 

Trabalho pesado (construção, etc.) 

Esporte competitivo, ciclismo, skate. 

Esporte amador, como corrida de rua pelo menos duas vezes por 

semana. 

Nível 4 Trabalho moderadamente pesado (dirigir caminhão, etc.) 

Nível 3 Trabalho leve (enfermagem, etc.) 

Nível 2 Trabalho leve, caminhando o mínimo possível. 

Nível 1 Trabalho sem caminhar (secretária) 

Nível 0 Doente (ou incapaz), não de exercendo atividades. 
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