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RESUMO 

 

Profissionais de educação física frequentemente se deparam com clientes ou alunos que 

apresentam limitações ou incompetências motoras, movimentos assimétricos ou 

desequilibrados, e até mesmo dores musculoesqueléticas. Conhecer os fatores causais dessas 

alterações é fundamental para decidir sobre intervir ou indicar profissionais da reabilitação. 

Uma queixa frequente refere-se a dor anterior do joelho, habitualmente causada por 

condromalácia patelar, a qual pode causar dificuldades motoras. O objetivo do presente 

estudo foi investigar o comportamento da cinética e cinemática de pessoas com 

condromalácia patelar e síndrome da dor patelofemoral (SDPF) para melhor compreender o 

impacto desse quadro clínico na condição motora dos acometidos. O trabalho foi 

desenvolvido utilizando-se uma resenha crítica da literatura. Foi possível analisar 4 artigos 

internacionais. Pôde-se interpretar que a condromalácia patelar e a SDPF são condições 

distintas, embora seja comum a SDPF englobar a condromalácia patelar. Foi possível 

compreender que há alterações cinemáticas e/ou cinéticas em pessoas com SDPF, mas não foi 

possível determinar se essas alterações causam dores, ou se as dores causam as alterações. 

Não foi possível analisar todos os artigos publicados sobre o assunto, de modo que nossa 

conclusão se limita aos estudos incluídos nesse trabalho, de modo que não podemos transpor 

para além disso. 
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ABSTRACT 

 

Physical education professionals often come across clients or students who have motor 

limitations or incompetences, asymmetrical or unbalanced movements, and even 

musculoskeletal pain. Knowing the causal factors of these changes is critical in deciding 

whether to intervene or refer rehabilitation professionals. A frequent complaint refers to 

anterior knee pain, usually caused by patellar chondromalacia, which can cause motor 

difficulties. The aim of the present study was to investigate the kinetic and kinematic behavior 

of people with patellar chondromalacia and patellofemoral pain syndrome (PFPS) to better 

understand the impact of this clinical condition on the motor condition of the affected. The 

work was developed using a critical review of the literature. It was possible to analyze 4 

international articles. Patellar chondromalacia and PFPS could be interpreted as distinct 

conditions, although it is common for PFPS to encompass patellar chondromalacia. It was 

possible to understand that there are kinematic and / or kinetic changes in people with PFPS, 

but it was not possible to determine if these changes cause pain, or if pain causes the changes. 

It was not possible to analyze all the published articles on the subject, so our conclusion is 

limited to the studies included in this work, so we cannot transpose further. 

 

 

Key words: patellar chondromalacia, patellofemoral pain syndrome, kinetics, kinematics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Embora as intervenções relacionadas a dores sejam historicamente prerrogativas 

de outros profissionais da área de saúde, os profissionais de EF frequentemente se deparam 

com clientes ou alunos que os procuram com o intuito de sanar dores, principalmente 

musculoesqueléticas, a partir de exercícios físicos (Freire et al., 2002).  

Uma vez que nem toda manifestação de dor é decorrente de patologias, mas 

também pelo sedentarismo (Toscano e Egypto, 2001; Furtado et al., 2014), é importante que o 

profissional de (EF) tenha compreensão das principais queixas musculoesqueléticas e seus 

fatores causais para entender se pode ou não intervir. 

Uma queixa bastante habitual em clientes que buscam iniciar um programa de 

treinamento físico é a dor anterior do joelho, habitualmente causada por condromalácia 

patelar (Machado e Amorim, 2005). A dor, além do desconforto, pode provocar 

incompetência para realizar alguns exercícios, que pode aumentar o risco de causar nova 

lesão. Nesse sentido, conhecer as causas de inabilidades motoras é importante para a 

prescrição de exercícios físicos.  

A articulação do joelho é formada por diversas estruturas, dentre elas a cápsula 

articular, ligamentos, cartilagens, meniscos e ossos (Sobotta, 2000). O joelho é também 

formado por duas articulações funcionais: A patelofemoral e a femorotibial. A primeira 

permite a articulação entre o fêmur e a patela, e a segunda entre fêmur e a tíbia. Portanto, as 

duas articulações funcionais (patelofemoral e femorotibial) estão inseridas na mesma 

articulação anatômica: a articulação do joelho (Kapandji, 2000). 

A cápsula articular, os ligamentos cruzados (anterior e posterior) e colaterais 

(medial e lateral), e a musculatura em torno do joelho garantem a estabilidade do joelho. Os 

meniscos têm a função de reduzir o impacto e, juntamente com a cartilagem patelar, reduzem 

o atrito causado pelo movimento do fêmur sobre a tíbia, funcionando como “amortecedores” 

(Sobotta, 2000). Tendo em vista que a dor anterior do joelho e alterações patológicas ocorrem 

principalmente na cartilagem patelar e articulação patelofemoral (Thomeé et al., 1999), esse 

trabalho focará nessas estruturas. 

Nesse contexto, a condromalácia patelar (condro= cartilagem; malácia= mole) se 

destaca, pois afeta estruturas da articulação patelofemoral (Grelsamer, 2005; Oliveira et al., 

2003), principalmente a cartilagem patelar, causando dor e algumas limitações físicas, como 

por exemplo agachar e subir escadas (Petersen et al., 2014).  
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O termo condromalácia patelar foi definido no início do século 20 e utilizado 

durante muito tempo como diagnóstico de pacientes com dor anterior do joelho, porém a 

condromalácia patelar pode não estar associada com a dor anterior do joelho (Thomeé et al., 

1999; Machado e Amorim, 2005). O termo condromalácia patelar é mais bem utilizado para 

descrever alterações patológicas acerca da cartilagem patelar (Machado e Amorim, 2005). E 

também a expressão 'síndrome da dor patelofemoral (SDPF)' seria mais apropriada para 

descrever dores decorrentes da articulação patelofemoral, pois não especifica a estrutura 

articular afetada (Thomeé et al., 1999).  

Os fatores que causam a SDPF ainda não estão completamente esclarecidos. Além 

disso, a dor anterior do joelho também pode ser decorrente de lesões, incluindo lesões por uso 

excessivo da articulação do joelho ou danos condral e osteocondral. Dentre os fatores 

aparentemente associados a patogênese da SDPF estão: ângulo Q aumentado, sobrecarga da 

articulação patelofemoral e estruturas circundantes (incluído excesso de exercício físico), 

instabilidade patelar e valguismo dinâmico ou funcional (Petersen et al., 2014). Cabe também 

ressaltar que possa existir uma diferença de incidência da síndrome entre homens e mulheres, 

tendo como base os estudos de Freedman et al., 2014 e Ferrari et al., 2018, que escolhem 

mulheres como objeto de estudo.  

De fato, o aumento da ativação muscular em exercícios de grande amplitude de 

flexão de joelho aumenta a compressão sobre a patela, que hipoteticamente poderia promover 

a degeneração da cartilagem patelar e, consequentemente, possíveis patologias relacionadas 

ao desgaste da cartilagem (Tennant et al., 2013).  

Há também uma sugestão clássica da literatura de que o aumento da ativação do 

vasto lateral concomitante a fraqueza do vasto medial poderia ocasionar deslocamento lateral 

da patela, aumentando o pico de compressão patelar, o que poderia causar dores (Sawatsky et 

al., 2011).  

Além da dor, outros sintomas associados a SDPF são a crepitação e o déficit 

funcional que, por consequência, geram limitações físicas e esportivas (Al-Hakim et al., 

2012). Ainda que pareça mais claro que a dor induza déficit funcional de movimento, não está 

claro se o déficit funcional de movimento ou desequilíbrios musculares possam causar 

desgaste da articulação patelofemoral e dores decorrentes. Mas uma questão adicional é se o 

déficit funcional de movimento ou desequilíbrios musculares induzidos pela dor poderiam 

agravar a lesão patelofemoral, e ampliar o quadro de dor.  

Nesse sentido, a compreensão desse tema é bastante importante para o 

profissional de EF, na medida a prescrição de exercícios para pessoas com condromalácia 
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patelar e dor anterior do joelho poderia agravar o desgaste articular e ampliar a dor. Essa é a 

principal justificativa para investigar o assunto.  

Nosso objetivo, nesse estudo, foi analisar os estudos que investigaram a cinética e 

cinemática de pessoas com condromalácia patelar e/ou SDPF, pois diferentemente da questão 

patológica que é prerrogativa de outros profissionais da área de saúde, esses componentes da 

biomecânica (cinética e cinemática) são, ainda que não exclusivamente, conhecimentos 

essenciais da educação física. O interesse é compreender o impacto desse quadro clínico na 

condição motora dos acometidos.  Portanto, a análise cinemática está relacionada com as 

características do movimento, levando em consideração uma perspectiva espacial e temporal 

sem referência com as forças que causam o movimento. Uma análise cinemática envolve a 

descrição do movimento para determinar qual a rapidez com que um objeto está se movendo, 

qual a altura e a distância que ele atinge. 

A análise cinética é a área de estudo que examina as forças que agem sobre um 

sistema, como o corpo humano ou qualquer objeto. A área de análise cinética do movimento 

tenta definir as forças que provocam um movimento. 

Logo, a análise cinemática preocupa-se com o espaço físico e o tempo em que um objeto é 

movimentado, constando ainda a altura e a distância em que ocorre esse movimento. 

Diferente da análise cinemática, a análise cinética faz análise das forças atuantes no corpo ou 

no objeto que são responsáveis pelo movimento.  

Através dessas análises é possível avaliar tanto as características que compõem o 

movimento de uma carga, seu grau de dificuldade e as forças atuantes para a execução do 

movimento (Hamill e Knutzen, 1999).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. METODOLOGIA 

 

Utilizou-se um delineamento de resenha crítica da literatura, sendo, portanto, 

caracterizado como pesquisa de cunho indireto (MATTOS, ROSSETTO JR., BLECHER 

2004) que utiliza de conhecimentos prévios presentes na literatura científica para explicar e 

analisar criticamente o problema. Essa estratégia metodológica foi adotada, pela possiblidade 

de acesso às experiências de outros autores que já pesquisaram sobre o assunto. A revisão 

bibliográfica não configura somente uma repetição do que já foi pesquisado, mas proporciona 

a possibilidade de apresentar novas conclusões acerca do que já foi dito sobre o assunto em 

questão, com outra visão e abordagem.  

Os estudos incluídos nesse trabalho são artigos previamente arquivados. Ainda 

que não existam muitos artigos sobre o tema, reconhecemos previamente a limitação de uma 

investigação não sistemática e limitada apenas a artigos arquivados, mas essa decisão foi 

decorrente da insuficiência de tempo, em parte em função da dificuldade com o idioma inglês. 

A opção por artigos em inglês decorre da carência de artigos na nossa língua nativa. 

Ainda que não tenha havido uma sistematização de buscas, o interesse foi por 

artigos envolvendo estudos clínicos, e obviamente envolvendo cinética ou cinemática em 

pessoas com condromalácia patelar e SDPF. 

Reconhecemos que nosso trabalho tem uma importante limitação que é o fato de 

termos incluido poucos estudos. Isso ocorreu por questões relacionadas ao tempo para 

cumprir o trabalho e dificuldade com o idioma inglês. Entretanto, vale ressaltar que há poucos 

estudos sobre o assunto. Numa simulação de buscas no PubMed com os seguintes descritores: 

‘(chondromalacia[Title]) AND kinematics [Title/Abstract]’; ou ‘(chondromalacia[Title]) 

AND kinectics[Title/Abstract]’, não retornou nenhum artigo. Encontramos um estudo quando 

incluimos a palavra ‘torque’ no título e resumo, mas esse artigo não estava disponível na 

íntegra. Uma possível explicação para a carência de estudos com o termo ‘condromalácia’ 

seria porque nas últimas décadas tem sido comum a utilização da SDPF para englobar a 

contromalácia patelar.  

Quando simulamos buscas para: ‘(patellofemoral pain syndrome[Title]) AND 

kinematics[Title/Abstract]’; e ‘(patellofemoral pain syndrome[Title]) AND 

kinetics[Title/Abstract]’ houve retorno de 24 e 5 artigos, respectivamente, considerando 

apenas artigos originais com humanos. 
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3. RESULTADOS 

 

Foi possível investigar 4 estudos (Sami Shalhoub e Lorin P. Maletsky (2013); 

Freedman et al. (2014); Kalytczak et al. (2016); Ferrari et al. (2018); os quais serão 

destacados individualmente.  

Freedman et al. (2014) objetivaram investigar a acurácia (confiabilidade) da 

utilização clínica do ângulo Q para avaliar a linha de aplicação de força do quadríceps, e se 

algumas variações (ex: contração do quadríceps e posição flexionada do joelho) poderiam 

aumentar a acurácia e precisão dessa estratégia. 

Os autores fundamentaram a necessidade do estudo no fato de que o ângulo Q é 

amplamente utilizado clinicamente para avaliar pacientes com dor patelofemoral, mas que 

recentemente tem tido sua validade questionada. Um ângulo Q acima de 15º tem sido 

considerado elevado, e seria sugestivo de excessiva força lateral induzida pelo quadríceps, 

que por sua vez resultaria em deslocamento patelar desproporcional durante atividades 

dinâmicas envolvendo quadríceps. Entretanto, de acordo com os autores, não há evidência 

suficiente acerca da relação entre o ângulo Q e o deslocamento patelar.  

O ângulo Q é uma medida da cinemática patelofemoral, sendo habitualmente 

definido como um ângulo agudo 2D formado por vetores que se estendem entre a parte média 

da patela anterior até a espinha ilíaca anterossuperior e a tuberosidade tibial. No entanto, 

segundo os autores, essa definição existe mais por convenção que por representação da 

verdade, uma vez que não há comprovação real. Desse modo, a utilização segura do ângulo Q 

em procedimentos clínicos dependeria da averiguação dessa definição.  

Em relação aos aspectos metodológicos, os autores dividiram dois grupos: Com 

(total 43 joelhos; 32 pessoas) e sem (total de 30 joelhos; 30 pessoas) dor patelofemoral. O 

primeiro grupo foi composto por pessoas que apresentavam dor patelofemoral idiopática 

crônica há pelo menos 6 meses e sem histórico de cirurgia nos membros inferiores. Já o 

segundo grupo foi constituído por sujeitos sem histórico de dores, lesões, cirurgias ou 

patologias nos membros inferiores. Para esse grupo apenas um dos joelhos foi utilizado.   

Em seguida dois fisioterapeutas executaram três formas de medida clínica do 

ângulo Q, com o participante em decúbito dorsal. Primeiro com joelho estendido e quadríceps 

relaxado, segundo com o quadril e joelho estendidos e com contração isométrica do 

quadríceps, e terceiro com o joelho flexionado a 15 graus e o quadríceps relaxado.  
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Após isso todos os participantes foram submetidos a ressonância magnética (RM) 

para aquisição de imagem estática e dinâmica. A RM tem sido considerada padrão ouro para 

medida do ângulo Q. Por meio dessas imagens foi possível comparar o ângulo Q com os 

resultados obtidos manualmente. A cinemática patelofemoral foi derivada de imagens 

dinâmicas de contraste, adquiridas enquanto os sujeitos estendiam e flexionavam (entre 0° e 

45°) o joelho. 

Em relação aos resultados, as diferenças entre os ângulos Q clínico e por RM 

variaram grandemente entre os sujeitos (variação: -28,5º a 3,9º). O grupo com dor 

patelofemoral demonstrou maior translação lateral e superior, e maior rotação em valgo. No 

ângulo de 10° do joelho, o grupo com dor teve translação de 1,9 mm (P=0,041) e 3,6 mm 

(P=0,037) mais lateral e superiormente, respectivamente, e 1,1° (P = 0,007) maior rotação em 

valgo. No grupo com dor, correlações entre o ângulo Q e a cinemática patelofemoral só foi 

encontrada para a medida com joelhos flexionados (r = 0,48 a 0,54). No grupo controle não 

foram encontradas correlações entre ângulo-Q e a cinemática patelar do plano axial. 

O fato de os autores não terem encontrado forte correlação entre ângulo-Q e a 

cinemática patelar, os fez concluir que o ângulo Q não deve ser usado como substituto para a 

cinemática patelar. Para eles um maior ângulo Q não seria indicativo da linha de ação da força 

do quadríceps, de modo que não se pode afirmar que um maior ângulo Q possa causar maior 

deslocamento patelar. Os resultados permitem concluir também que a medida clínica para o 

ângulo é frágil quando comparada a RM.  

Kalyctzak et al. (2016) consideram que a SDPF se caracteriza por dor retro- ou 

peripatelar na ausência de qualquer outro tipo de lesão, podendo ser intensificada por 

atividades como subir e descer escadas, agachamentos, saltos ou  permanecer sentado por 

longo período. A incidência é mais comum em mulheres fisicamente ativas, entre os 18 e 35 

anos. Não há consenso para as causas da incidência ou dos agravantes da SDPF, mas 

possíveis atrasos na pré-ativação ou deficiências na atividade dos estabilizadores musculares 

dinâmicos das articulações do joelho e quadril seriam os principais candidatos. 

Nesse sentido, o objetivo dos autores foi investigar parâmetros cinemáticos 

(ângulos de pontos específicos da ação) e atividade muscular (eletromiografia) durante a 

execução de um teste motor conhecido como salto triplo unilateral.  

O estudo selecionou 14 mulheres com SDFP e 14 saudáveis (18 a 35 anos). Para 

diagnóstico da SDFP foi usada a Escala de Dor no Joelho (AKPS), que consiste em um 

questionário de autorrelato, composto por 13 perguntas, com peso ponderado e a somatório 

equivalente a 100 (quanto mais próximo de 100 menor a dor). Também usaram a Escala de 
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Avaliação Numérica para Dor (NRS), com escala de 0 a 10 pontos, em que 0 significa 

ausência de dor e 10 a pior dor possível.  

As participantes realizaram uma única sessão do teste. No início do experimento 

coletou-se informações da NRS e do AKPS. A seguir, realizou-se aquecimento em esteira (10 

min, 1,5 m/s) e na sequência foram colocados eletrodos na superfície da coxa para obtenção 

de sinais eletromiográficos (eletromiografia; EMG) dos músculos vasto lateral, bíceps femoral 

e glúteos máximo e médio.  

Após isso as participantes foram familiarizadas com o salto triplo unilateral (3 

saltos). Todas as participantes usaram roupas leves e realizaram os saltos descalças. 

Marcadores refletivos foram colocados em pontos anatômicos específicos para obtenção de 

dados cinemáticos (figura 1). Saltos com uma única perna foram repedidos 3 vezes com 

período de descanso de um minuto entre eles. O primeiro e último saltos foram 

desconsiderados, e apenas o segundo salto foi considerado para análise EMG.  Os valores 

angulares referentes ao pico de flexão do joelho e do quadril durante a fase de apoio foram 

obtidos (dados cinemáticos). Ressalta-se que a fase de apoio foi definida como o primeiro e 

último contato do pé durante a aterrissagem e a decolagem, respectivamente. Os autores não 

oferecem detalhes sobre como obtiveram os valores cinemáticos (ex: coleta e estudo das 

imagens ou vídeo). Para o grupo SDPF o teste foi realizado no membro afetado, e para ao 

grupo saudável no membro dominante. Abaixo, na figura 1 mostra onde foram colocados os 

marcadores reflexivos que auxiliaram no teste; e na figura 2 um esquema de como foram 

realizados os testes de salto. 

  

Figura 1 
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Figura 2 

 

 

Em relação aos resultados, não houve diferença entre os grupos para parâmetros 

da composição corporal (altura e peso; IMC ≈ 21). O grupo SDFP apresentou maior atividade 

eletromiográfica dos músculos bíceps femoral e vasto lateral quando comparado ao grupo 

saudável na fase pré-atividade e durante a fase de apoio. O mesmo foi encontrado para o vasto 

lateral durante a fase excêntrica da fase de apoio. Ressalta-se que a fase pré-atividade se 

refere ao momento que o pé toca o solo, seguida pela fase excêntrica do movimento. Ou seja, 

essas fases fazem parte da fase de apoio. Quanto a análise cinemática, não foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos.  

Os autores concluíram que em tarefas que envolvem alta demanda muscular, 

como é o caso do salto triplo unilateral, músculos que atuam diretamente na articulação do 

joelho (bíceps femoral e vasto lateral) agem mais ativamente durante a fase de apoio em 

mulheres com SDPF. Mas essas diferenças não foram observadas para músculos que atuam 

no quadril (glúteo máximo e glúteo médio).  

Shalhoub e Maletsky (2013) investigaram mudanças na cinemática patelofemoral 

(PF) para duas diferentes configurações de linha de ação da resistência do quadríceps, sendo a 

primeira o que chamaram de ‘linha de ação única’ (SL) e a segunda chamaram de ‘linhas de 

ação múltiplas’ (ML). Os autores ressaltam que a SL tem sido a forma de análise mais 

habitual, mas tem a limitação de apenas considerar a linha de ação do reto femoral (RF) e do 

vasto intermédio (VI). Essa linha é quase parelela ao femur. Mas, de acordo com os autores, 

há pouca compreensão sobre a cinemática utilizando-se de um modelo ML. O modelo ML 

também considera as linhas de ação dos vastos medial (VM) e lateral (VL), que são obliquas 
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ao femur. Nesse caso os autores também tiveram interesse em realizar movimentos do joelho 

simulando uma condição com o VM fraco (WVM) ou VL fraco ( WVL).  

Os autores utilizaram 14 joelhos de cadáveres (67±14 anos; IMC 23,8±4,4). Para 

isso foi construido um equipamento onde os joelhos foram fixados para que a flexão e 

extensão pudessem ser realizadas tanto manualmente quanto usando um motor (figura 3). A 

velocidade do movimento foi de aproximadamente 10º segundo. Foram realizados ciclos de 

flexão e extensão dos joelhos contra a ação de flexão dos isquiotibiais e gravidade. 

 

 

 

Para o protocolo manual, uma carga estática de 175 N foi aplicada ao quadríceps 

tanto para SL quanto ML. O protocolo com motor também permitiu acoplar um transdutor de 

força para medir a carga aplicada. O joelho foi flexionado entre 15º e 120º para duas 

simulações diferentes: (1) sem carga no VM e VL (SMo); (2) VM e VL com carga fixas de 30 

N e 75 N, respectivamente (NMo). Cada joelho foi flexionado-estendido três vezes para cada 

configuração de carga em ambos os protocolos. Os autores obtiveram medidas para quatro 

alterações patelares (flexão, shift lateral, tilt lateral e rotação lateral).  

A cinemática femoropatelar e tibiofemoral foi registrada com um sistema de 

captura de movimento (100 Hz) que permite medir mudanças na rotação e translação. Uma 

carga total de 175 N foi dividida igualmente entre o semimembranoso e o bíceps femoral para 

simular aproximadamente 30% do peso corporal da amostra.  

Em relação a simulação com VM fraco (WVM) ou VL fraco ( WVL), os autores 

mudaram o percentual de força de cada músculo, de modo que no WVM a força era baixa 

para o VM (5% de 175 N) e mais alta para o VL (55% de 175 N), e no WVL a força era baixa 

para o VL (15% de 175 N) e mais alta para o VL (35% de 175 N).    
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Embora tenham havido algumas diferenças entre as estratégias manuais e com 

motor, os principais resultados foram referentes as comparações entre SL e ML, e entre WVL 

e WVM. A flexão patelar durante SL foi mais extensa que em ML durante todo o ciclo de 

movimento, embora com a diferença significativa apenas entre 15º a 60º. A maior diferença 

na flexão patelar ocorreu em torno de 15º (≈2,7º).  

A flexão e tilt patelar não apresentaram diferenças significativas entre WVM e 

WVL. Quando comparado ao movimento controle (normal), verificou-se lateralização do 

‘trilho’ patelar no WVM, e o ‘trilho’ patelar foi mais medial no WVL. A diferença para esse  

deslocamento patelar foi significativa até 90º. A rotação patelar também foi afetada pela 

fraqueza muscular, pois no WVM a patela foi rotacionada mais medialmente (≈ 0,42º), e a 

patela foi rotacionada mais lateralmente em ≈ 0,53º durante a WVL. A mudança na rotação 

patelar foi pequena, mas significativa. 

Os resultados permitiram aos autores concluir que nesse modelo de trabalho, com 

cadáveres, é preciso se preocupar com a linha de força (SL ou ML), pois geram resultados 

diferentes. E os resultados também mostraram que a fraqueza (simulada) no VM ou VL 

alteram a cinemática patelar, o que permite interpretar que se o VM estiver fraco deverá 

ocorrer lateralização da patela, e se o VL estiver fraco deverá ocorrer medialização da patela.  

Os resultados foram impactantes até flexão de 90º, mas não em flexão mais profunda (ex: 

120º). Abaixo, nas figuras 4 e 5, mostra um gráfico de comparação entre os testes de 

manipulação manua versus motorizada e a simulação de VM fraco versus VL fraco, 

respectivamente. 

 

Figura 4 
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Figura 5 

 

 

Ferrari et al. (2018) investigaram se mulheres com dor patelofemoral 

apresentavam alterações cinemáticas em fatores proximal, local e distal simultaneamente, e 

determinaram a associação entre alterações cinemáticas com o nível de dor e capacidade 

funcional.  

Entende-se por ‘proximal’ fatores relacionados ao quadril, por ‘local’ a mecânica 

articular patelofemoral e ‘distal’ à mecânica do pé e tornozelo. Os autores citam que as 

alterações cinemáticas mais comuns referem-se a adução aumentada do quadril, flexão do 

joelho reduzida e aumento da eversão do retropé (eversão do calcâneo).  

Os autores justificam o trabalho pelo fato de ainda não se sabe se pessoas com dor 

patelofemoral com mais de uma alteração cinemática apresentam maiores níveis de dor e 

menor estado funcional que aqueles com apenas uma alteração cinemática. Tal evidência seria 

clinicamente útil porque um maior número de alterações cinemáticas poderia indicar uma 

condição mais grave. 

Cinquenta mulheres foram incluídas e divididas em dois grupos: 1) grupo controle 

de mulheres sem dor; 2) grupo de mulheres diagnosticadas com dor patelofemoral. Os 

seguintes critérios de inclusão foram aplicados por um fisioterapeuta com mais de 6 anos de 

experiência clínica: a) dor anterior no joelho durante pelo menos duas das seguintes 

atividades: subida ou descida de escada, agachamento, durante posição sentada prolongada, 

ao ajoelhar, corrida e salto; b) dor durante palpação patelar; c) sintomas por pelo menos um 

mês; e d) nível de dor de pelo menos 2 cm na escala visual analógica de dor (EVA) de 10 cm. 
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A coleta de dados incluiu cinemática do segmento inferior (quadril, joelho e pé) 

durante a subida da escada. Uma escada de sete degraus, 18cm de altura, foi usada, e cinco 

repetições foram realizadas. As variáveis cinemáticas foram coletadas usando um sistema de 

análise de movimento tridimensional combinado com 4 câmeras operando a 100Hz. 

Marcadores refletivos foram colocados em pontos anatômicos conforme protocolos prévios. 

Uma placa de força foi colocada no quarto degrau para determinar a fase de apoio (reação de 

reação ao solo; ou seja, medida cinética). Os dados cinéticos e cinemáticos foram 

sincronizados. 

A capacidade funcional e o nível de dor foram avaliados pelo AKPS e a EVA. 

Utilizando um protocolo previamente publicado, curvas ROC (Receiver Operating 

Characteristic) foram calculadas para identificar participantes com e sem alterações 

cinemáticas e o número dessas alterações foi obtido para cada participante. A correlação de 

Pearson foi usada para medir o grau de associação.  

Em relação aos resultados, não houve diferença entre os grupos para os 

parâmetros antropométricos. Mulheres com dor patelofemoral apresentaram maior nível de 

dor e menor status funcional. Pelo menos duas alterações cinemáticas foram encontradas em 

52% das mulheres com dor patelofemoral (24% local/proximal; 16% local/distal e 12% 

proximal/distal). E 48% das mulheres com dor patelofemoral apresentaram três alterações 

cinemáticas. Forte correlação positiva foi encontrada entre o número de alterações 

cinemáticas e dor (r = 0,78; p <0,001) e forte correlação negativa com o status funcional (r = -

0,79; p <0,001).  

Das mulheres com dor, 100% apresentaram pelo duas ou três alterações 

cinemáticas. A forte associação entre o número de alterações cinemáticas com níveis de dor e 

estado funcional aponta para uma aplicação importante das medidas cinemáticas, uma vez que 

elas parecem relacionadas com a gravidade da patologia. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Em relação aos 4 artigos analisados pode-se identificar algumas aproximações dos 

conhecimentos produzidos, e algumas divergências e lacunas. Ainda que o número de artigos 

analisados seja baixo, cabe ressaltar que estudos envolvendo cinética e cinemática em pessoas 

com condromalácia e SDPF são escassos. 

De modo geral foi possível compreender que o conceito de condromalácia é uma 

condição patológica onde existe necessariamente um amolecimento ou desgaste da cartilagem 

patelar, podendo causar dor e consequente comprometimento da capacidade funcional em 

determinadas atividades (ex.: subir escadas, sentar, agachar), e que os autores acessados 

interpretam a SDPF como uma cindição não necessariamente patológica que, portanto não 

teria os sintomas (dor e perda da capacidade funcional) relacionados com a degradação da 

cartilagem patelar, mas sim com outros fatores (como desequilíbrio muscular, desalinhamento 

patelar e menor ativação da musculatura do quadril).  

Alguns dos conhecimentos produzidos são bastante relevantes. Freedman et al. 

(2014) verificaram que apesar do ângulo Q ser amplamente usado clinicamente para avaliar a 

linha de aplicação de força do quadríceps, essa estratégia pode não ser adequada, pois não 

encontraram boa correlação entre ângulo Q e a linha de ação do quadríceps. Uma possível 

explicação para essa ausência de correlação poderia estar associada ao modelo usado para 

investigar a linha de ação, como sugerido por Shalhoub e Maletsky (2013). Esses últimos 

autores investigaram mudanças na cinemática patelofemoral (PF) para duas diferentes 

configurações de linha de ação da resistência do quadríceps, e encontraram que o modelo de 

linhas de ação múltiplas gera resultados diferentes ao modelo de linha de ação simples, que 

foi usado por Freedman et al. (2014). Ou seja, essa é uma divergência dos estudos. 

Podemos também destacar algumas aproximações entre os estudos. Por exemplo, 

Freedman et al. (2014) verificaram que em pessoas com dor patelofemoral havia maior 

translação lateral e superior da patela, e maior rotação em valgo. Ferrari et al. (2018) 

verificaram que todas as mulheres com dor patelofemoral apresentaram pelo duas ou três 

alterações cinemáticas, e encontraram forte associação entre o número de alterações 

cinemáticas com maiores níveis de dor e menor estado funcional. Kalyctzak et al. (2016) 

encontraram que em tarefas que envolvem alta demanda muscular, como no caso do salto 

triplo unilateral, músculos que atuam diretamente na articulação do joelho (bíceps femoral e 

vasto lateral) agem mais ativamente durante a fase de apoio em mulheres com SDPF. 
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Shalhoub e Maletsky (2013), estudando joelhos de cadáveres, mostraram que a fraqueza 

(simulada) no VM ou VL alteram a cinemática patelar, o que permite interpretar que se o VM 

estiver fraco deverá ocorrer lateralização da patela, e se o VL estiver fraco deverá ocorrer 

medialização da patela.   

Em resumo, por esses achados é possível interpretar que pessoas com SDPF 

apresentam alterações da ativação muscular durante ações dinâmicas (Kalyctzak et al., 2016), 

maiores translação lateral e superior da patela, e rotação em valgo (Freedman et al., 2014), e 

forte associação entre o número de alterações cinemáticas com níveis de dor e menor estado 

funcional (Ferrari et al., 2018).  

Embora o estudo de Shalhoub e Maletsky (2013) tenha sido feito com joelhos de 

cadáveres, os resultados sugerem que a fraqueza do vasto lateral ou medial poderiam gerar 

deslocamento da patela, o que hipoteticamente poderia causar SDPF. Em relação a esse 

resultado, cabe confrontar com um estudo (Sawatsky et al.,2011) feito em modelo animal. 

Sawatsky et al., (2011) realizaram um experimento com retirada do VM para induzir 

desequilíbrio em favor do VL. Os autores usaram coelhos com o argumento de que possuem 

articulação semelhante à de humanos, e induziram sobrecarga por estimulação do nervo 

femoral com contrações máximas e submáximas nos ângulos do joelho de 30°, 60° e 90 °. 

Entretanto, os autores não identificaram modificações nas áreas de contato, levando-os a 

concluir que os VM e VL não estariam diretamente relacionados ao deslocamento lateral da 

patela. 

Uma importante lacuna desses estudos refere-se a impossibilidade de afirmar se as 

dores causam alterações cinemáticas, ou se seria o oposto. Kalyctzak et al. (2016) reconhecem 

isso em sua discussão, ao especularem que as alterações que eles encontraram podem ter sido 

causadas por um mecanismo de compensação ou proteção à dor sentida. Estudos com 

delineamento transversal, como são os que analisamos, não permitem identificar o fator 

causal. 

Ainda que outras estratégias de buscas sejam possíveis, o número de estudos 

parece relativamente baixo quando se considera a relevância do tema, mas obviamente 

bastante acima do número que conseguimos analisar.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pôde-se interpretar que a condromalácia patelar e a SDPF são condições distintas, 

podendo inclusive uma ocorrer independente da outra. Foi também possível interpretar pelos 

estudos incluídos nessa resenha de que há alterações cinemáticas e/ou cinéticas em pessoas 

com SDPF, mas não é possível determinar se as alterações causam as dores, ou se as dores 

causam as alterações. Talvez estudos não contemplados aqui tenham essa resposta, de modo 

que não é possível fazer conclusões e transposições a partir do número limitado de estudos 

que conseguimos analisar. De qualquer forma, certamente esse trabalho contribuiu para minha 

formação acadêmica, e reforça a importância do profissional de EF se aprofundar no assunto 

para poder instruir de forma correta e individual seu cliente/aluno, evitando ou corrigindo 

alterações cinemáticas que, em tese, podem agravar a condição patológica e dores.  

Por fim, fica o incentivo pessoal para continuar estudando o assunto e melhorar a 

capacidade de intervenção, com melhor embasamento cientifico para uma atuação mais 

consciente. 
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