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Resumo 

A dor femoropatelar (DFP) é uma das desordens de joelho mais comumente reportada na 

população geral e populações específicas (atletas, adolescentes e militares), sendo a população 

feminina mais afetada. Por anos, pesquisadores têm investigado mecanismos que possam 

explicar o desenvolvimento e a persistência da DFP, como a função muscular do quadríceps 

femoral. Especificamente, alterações na produção do momento extensor do joelho (MEJ) têm 

sido reportadas, embora ainda com limitada investigação, e definidas como importantes 

alterações que necessitam de análises mais aprofundadas no contexto da DFP. Sugere-se que 

uma melhor compreensão dos mecanismos envolvidos com essas alterações possa fornecer 

novas informações a respeito do desenvolvimento da DFP e também novas abordagens 

clínicas a serem investigadas para auxiliar no prognóstico desses pacientes. É proposto que as 

alterações no MEJ possam estar inter-relacionadas com alterações estruturais e 

neurofisiológicas recentemente investigadas. Assim, o principal objetivo desse trabalho foi 

investigar o papel da presença da crepitação do joelho e de alterações no reflexo H na 

produção do MEJ em mulheres com DFP baseado em dois importantes estudos que 

fundamentaram essa dissertação. Resultados controversos ao que tem sido teorizado pela 

literatura foram encontrados, entretanto, estas ainda são investigações primárias e cautelas a 

respeito de quaisquer conclusões devem ser tomadas. Investigações futuras são importantes 

para maior compreensão das alterações do MEJ na DFP.  

Palavras chaves: dor femoropatelar, momento extensor do joelho, reflexo H, crepitação de 

joelho 
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Abstract 

Patellofemoral pain (PFP) is one of the most commonly reported knee disorder in general 

population and also in specific populations (athletes, adolescents and military), being women 

the most affected population. For years, researchers have been investigated several 

mechanisms in an attempt to understand the development and persistence of PFP, such 

quadriceps muscular function. More specifically, alterations on knee extensor moment (KEM) 

production have been reported, although poor explored so far, and defined as important to be 

more deeply explored in PFP context. It is suggested that a better comprehension about 

mechanisms involved with KEM alterations can provide novel information about PFP 

development and also novel insights for clinical approaches to be investigated in order to help 

in PFP prognosis. Interestingly, it has been proposed that KEM alterations can be inter-related 

to structural and neurophysiological factors, which were recently explored in PFP. However, 

these inter-relationships have not been investigated. The mainly aim of this work was to 

investigate the role of knee crepitus presence and H reflex alterations in KEM in women with 

PFP based in two important studies that substantiated this mainly work. Controversial 

findings related to what have been proposed in theory by the literature were found. However 

these are only primary investigations and caution with any conclusion should be taken. Future 

investigations are important for more comprehension about KEM alterations in PFP. 

Keywords: patellofemoral pain, knee extensor moment, H-reflex, knee crepitus 
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Contextualização 

Sabe-se que a dor femoropatelar (DFP) é uma das desordens de joelho mais 

comumente reportadas na população geral de homens e mulheres e também em outras 

populações como em adolescentes, atletas e militares
1
. Especificamente, a população de 

mulheres tem-se apresentado como duas vezes mais propensa ao desenvolvimento da DFP, 

elevando o enfoque das pesquisas nessa população
1
. Atualmente se estabelece que essa seja 

uma condição não traumática, de início insidioso e caráter multifatorial que em muitos casos 

persiste em longo prazo, mesmo após intervenções
2–4

. Os estudos têm mostrado cada vez mais 

que, embora inicialmente tenha sido considerada uma condição não incapacitante
5
 a presença 

da DFP parece afetar diversos aspectos da condição de um indivíduo. Além da persistência da 

dor
5,6

 e da sua possível progressão para lesões degenerativas em longo prazo
7
, indivíduos com 

DFP apresentam menores indicadores de qualidade de vida
8
, menores níveis de função auto 

reportada
6,9

, redução dos níveis de atividade física
10

 e, mais recentemente, reportou-se 

também danos relacionados a fatores psicológicos nesses indivíduos, como a catastrofização 

da dor e cinesiofobia
11

. Por essa razão, esclarece-se a necessidade de explorar outros 

mecanismos associados ao desenvolvimento da DFP, uma vez que muitos ainda permanecem 

pouco explorados e outros não esclarecidos
12,13

. E neste contexto que, pesquisas dentro da 

temática da DFP têm por objetivo compreender essa condição em sua totalidade, expandindo 

discussões para mecanismos antes não explorados ou ainda pouco esclarecidos
3,12

. 

De modo geral, o olhar das pesquisas para investigações de outros fatores, além 

apenas da biomecânica, mesmo que muito relacionados a ela, tem ganhado enfoque nas 

discussões sobre a DFP. É possível acompanhar o desenvolvimento das pesquisas na área 

através de consensos publicados
2,12–16

. Em comum, por meio das discussões que orientam 
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essas publicações, existe a grande preocupação a respeito dos fatores que envolvem a 

fisiopatologia da DFP, sendo a função muscular de quadríceps um dos mais amplamente 

discutidos. Por anos, as alterações eletromiográficas do grupamento muscular do quadríceps 

foram mais exploradas na DFP na tentativa de entender a contribuição dos extensores de 

joelho sobre a biomecânica da patela nessa condição14. Com o tempo, novos estudos reportaram 

também a presença de outras  alterações musculares relacionadas com propriedades estruturais e 

capacidade de geração de forças, o que estimulou novas discussões e fortes recomendações dos 

consensos para compreensões mais detalhadas da contribuição destes mecanismos possivelmente 

envolvidos12. O avanço das investigações sobre a função muscular de quadríceps foi importante 

para que novas teorias pudessem ser colocadas em debate.  

Adentrando as investigações da função muscular em indivíduos com DFP, um dos 

parâmetros que se tem mais recentemente discutido é o momento extensor do joelho (MEJ). 

Estudos recentes têm reportado uma redução na produção do MEJ durante atividades funcionais 

em indivíduos com DFP17–19. Entretanto, os mecanismos relacionados às alterações do MEJ 

permanecem ainda pouco esclarecidos na DFP. Propõe-se que a produção do MEJ seja importante 

para a distribuição das forças sobre a articulação do joelho que poderiam estar relacionadas ao 

maior estresse articular e dor19. Salsich et al18 encontrou uma redução do MEJ em indivíduos com 

DFP durante descida de escada, sugerindo-a como padrão do quadríceps avoidance, o qual foi 

proposto inicialmente por Powers et al20 como uma estratégia para redução das demandas sobre o 

quadríceps e das forças de reação sobre a articulação do joelho. Brechter et al19 atribuiu a redução 

de forças de reação articular na articulação femoropatelar (AFP) como consequência da redução 

do MEJ durante subida de escada, e relacionou essas alterações a um padrão do quadríceps 

avoidance. Entretanto, ainda não se compreende claramente a presença desse padrão e dos 

mecanismos relacionados ao seu comportamento. Estudos sugerem ainda que outras alterações 
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biomecânicas, como estratégias do joelho e do tronco no plano sagital e redução da cadência 

durante as atividades possam também afetar a produção do momento18,19.  

Além da possível inter-relação entre fatores biomecânicos para as alterações do MEJ, 

especula-se também que haja relação entre fatores estruturais e neurofisiológicos com alterações 

biomecânicas em indivíduos com DFP
12

. Propõe-se por que uma análise mais detalhada da função 

muscular de extensores de joelho, incluindo a análise de diferentes parâmetros do MEJ e da inter-

relação destes com elementos estruturais e neurofisiológicos, possam auxiliar o entendimento das 

alterações da produção do MEJ e suas respectivas consequências sobre a condição dos indivíduos 

com DFP12,14. Entretanto pouco ainda se tem explorado sobre isso
12

 e é com o enfoque nas 

recomendações atuais dos consensos de DFP que esse estudo foi baseado.  

A crepitação de joelho é um fator estrutural que foi apenas recentemente investigado 

na DFP
21,22

. Ainda que considerada um sinal clínico frequentemente apresentado por 

indivíduos com DFP
2
, a crepitação de joelho tem sido pouco explorada e sua relação com as 

alterações de padrões do MEJ em indivíduos com DFP permanece desconhecida
13

. Da mesma 

forma, estudos recentes têm reportado alterações em parâmetros neurofisiológicos de 

indivíduos com DFP
23–25

, entretanto a contribuição dessas alterações para a função muscular 

de quadríceps permanece pouco esclarecida. Dentre essas, as reduções na amplitude do 

reflexo de Hoffman (reflexo H) encontradas em indivíduos com DFP são propostas estarem 

relacionadas com as alterações na produção do MEJ durante as atividades funcionais
26,27

. 

Ambos, a crepitação de joelho e o reflexo H, foram investigadas pelo Laboratório de 

Biomecânica e Controle Motor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Estadual Paulista. Essas investigações têm encaminhado discussões a respeito da presença da 

crepitação e da redução do reflexo H no âmbito psicológico e de marcadores clínicos. 
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Entretanto, o papel desses fatores, para a biomecânica e mais especificamente para o MEJ 

ainda não foi explorada e é o foco dessa dissertação.  

Os dois estudos apresentados a seguir compõem produtos de dois projetos de pesquisa, 

sendo um deles majoritariamente conduzido no país e o outro conduzido no exterior com a 

colaboração internacional de um expert da área da DFP. A apresentação, objetivo, 

metodologia e discussão de ambos serão apresentados em cada um dos respectivos estudos. 
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Estudo 1: A relação do reflexo H do músculo vasto medial com o momento extensor do 

joelho durante atividades funcionais em mulheres com DFP 

 

Introdução 

 A DFP é uma das desordens de joelho mais comuns na população geral
1,28

, 

apresentando uma prevalência anual de 22.7%
1
. Mulheres têm sido uma população foco nas 

pesquisas em DFP por apresentarem maior prevalência (estimada de 13% em mulheres jovens 

adultas)
29

 e propensão (aproximadamente duas vezes mais chances) comparado aos homens
30

. 

Sem a presença de histórico de trauma ou lesão, a DFP é definida como uma dor difusa na 

região anterior do joelho
2
, exacerbada por atividades que sobrecarregam a articulação 

femoropatelar (AFP), como agachamento, subida e descida de escada
2
. Ainda, a importância 

de se compreender os mecanismos relacionados com a DFP tem sido cada vez mais 

evidenciada uma vez que esta é uma condição persistente
3
 e que afeta a qualidade de vida dos 

indivíduos
8
. 

 Alterações da função de músculos extensores de joelho têm sido reportadas em 

indivíduos com DFP
13,18,31–33

. Menor volume e área transversal do quadríceps femoral, 

redução da produção do MEJ e torque extensor foram encontradas nessa população
18,19,31,32

. 

Além disso, alterações na produção de força muscular de extensores de joelho são reportadas 

como fatores de risco para o desenvolvimento da DFP
34

. Ainda, a persistência dos danos na 

produção de força dos músculos extensores de joelho pode contribuir para a incompleta 

recuperação após intervenções e afetar o prognóstico da DFP
3,35

. Com maior enfoquem, 

sugere-se que fatores biomecânicos previamente explorados como movimentos do tronco e 

joelho reportados em indivíduos com DFP poderiam alterar a capacidade de produção de 
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força dos músculos extensores de joelho
17–19

. Recentemente têm-se proposto também que 

alterações em mecanismos intrínsecos tais como aqueles relacionados ao controle de impulsos 

motores eferentes contribuiriam para os danos da produção de força muscular de extensores 

de joelho de indivíduos com DFP
32,36,37

. A inter-relação entre mecanismos neurofisiológicos e 

alterações na função muscular de quadríceps é proposta por consensos da DFP, contudo, tem 

sido ainda muito pouco investigada
12,14

. 

Fatores neurofisiológicos foram recentemente explorados em músculos do quadríceps 

femoral em indivíduos com DFP e uma redução da amplitude do reflexo H do vasto medial 

(VM) foi encontrada
26,27

. A redução na excitabilidade do reflexo H tem sido reportada estar 

relacionada com maiores níveis de dor e maior duração dos sintomas em indivíduos com 

DFP
26

. Entretanto, uma vez que o reflexo H é uma medida utilizada para estimar a 

excitabilidade dos α motoneurônios
38,39

, a sua redução pode indicar uma redução da condução 

motora eferente mediada por mecanismos inibitórios aferentes a nível espinhal
40

. Uma menor 

amplitude do reflexo H do VM parece explicar, pelo menos em partes, as alterações da 

contração voluntária de quadríceps femoral sob presença de dor no joelho, o que por sua vez 

sugere uma relação entre as vias voluntárias e involuntárias no controle da geração de força
40

. 

Entretanto, até o momento nenhum estudo investigou se alterações na excitabilidade do 

reflexo H se relacionam com as alterações da produção de força muscular de extensores de 

joelho, como por meio da análise das alterações na produção do MEJ durante atividades 

funcionais, em indivíduos com DFP.  

Neste contexto, este estudo teve como objetivo investigar se a redução do reflexo H do 

VM se relaciona com o pico, pico da potência e taxa de desenvolvimento do MEJ durante 

step-down, agachamento e descida de escada em mulheres com DFP. Nossa hipótese é de que 
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o reflexo H se relacione significantemente com os parâmetros do MEJ durante as atividades 

funcionais em mulheres com DFP. 

 

Métodos 

Participantes 

 Vinte e nove mulheres com DFP com idade entre 18 a 35 anos
30

 foram recrutadas 

através de divulgações nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (FCT/UNESP) e através de divulgações em 

mídias sociais. Todas as participantes deste estudo foram informadas a respeito da natureza da 

pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. 

Critérios de elegibilidade 

Os critérios de elegibilidade foram baseados em estudos prévios
2,41,42

. O diagnóstico 

da DFP foi realizado por um fisioterapeuta com mais de 5 anos de experiência clínica. Os 

critérios de inclusão foram: (1) reportar dor anterior de joelho ao executar, pelo menos, duas 

das seguintes atividades: permanecer sentado por período prolongado, realizar agachamentos, 

ajoelhar, correr, subir e descer escadas, saltar e aterrissar; (2) reportar sintomas de início 

insidioso e duração de pelo menos 2 meses e (3) reportar o pior nível de dor no mês anterior 

de pelo menos 30 mm em uma escala visual analógica (EVA) DE 100 mm
43

. As participantes 

precisavam satisfazer os 3 critérios para serem incluídas. Os critérios de exclusão foram: (1) 

Sinal ou sintoma de outras desordens de joelho reportadas atualmente ou no passado; (2) 

histórico de qualquer procedimento cirúrgico em qualquer articulação do membro inferior; (3) 

história de subluxação patelar, de evidencia clínica para lesão de menisco, instabilidade 
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ligamentar ou efusão articular; (4) desordem degenerativa sintomática em qualquer 

articulação do membro inferior; (5) patologias do tendão patelar; (6) dor referida da coluna 

lombar, quadril, tornozelo ou pés; e (7) presença de condições médicas que contraindicassem 

qualquer procedimento realizado durante a coleta de dados. 

Procedimentos 

Avaliação inicial 

Dados demográficos incluindo idade, peso corporal, altura e índice de massa corpórea 

(IMC) foram coletados. O membro sintomático (sintomas unilaterais) ou mais sintomático 

(sintomas bilaterais) foi considerado para as análises
27

. Durante a avaliação inicial, as 

participantes foram orientadas a reportar a intensidade da pior dor no joelho durante o mês 

anterior (EVA 100 mm). Um extremo da linha (esquerdo, escore 0) indicava nenhuma dor 

enquanto que o outro extremo da linha (direito, escore 100)  indicava a pior dor já sentida. As 

participantes foram instruídas a desenhar uma linha perpendicular na escala na posição que 

mais acuradamente indicasse a intensidade da dor. A EVA é válida e reprodutível para avaliar 

indivíduos com DFP
43

. O questionário Anterior Knee Pain Scale (AKPS) foi também 

completado pelas participantes. O AKPS é um questionário de 13 questões que avalia 

sintomas subjetivos e limitações funcionais associados com a DFP
44

. O escore varia de 0 a 

100, com o escore máximo indicando nenhuma incapacidade. Essa ferramenta foi validada 

para pessoas com DFP e demonstrou alta confiabilidade de teste-reteste
43

. 

Estimulação e coleta do reflexo H 

As ondas motoras (ondas M) e o reflexo H do músculo VM foram obtidos por meio da 

estimulação elétrica (pulsos retangulares de duração de 1 milissegundo) aplicada sobre o 
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nervo femoral através de eletrodos de superfície (área de 2 cm
2
) posicionados na pele sobre o 

canal inguinal. As participantes foram orientadas a se posicionarem em decúbito dorsal, com 

os membros superiores estendidos ao longo do corpo e repousando a cabeça em posição 

neutra. As mesmas foram orientadas a se relaxarem completamente e evitar qualquer 

movimento voluntário durante os testes. Um aumento progressivo da estimulação elétrica de 

0.5 a 1.0 mA foi realizado até encontrar a maior curva de recrutamento do reflexo H visível, 

mensurada pela amplitude pico-a-pico do sinal eletromiográfico não retificado exibido em um 

osciloscópio
26

. Intervalos de 10 a 15 segundos foram aplicados aleatoriamente entre os 

estímulos consecutivos para minimizar o input sensorial proveniente do fuso muscular 

durante estiramentos repetidos do músculo, além de evitar a depressão do reflexo H devido a 

liberação reduzida de neurotransmissores 
45

. A captação dos sinais eletromiográficos foi 

realizada usando eletrodos autoadesivos de superfície (eletrodos Ag/AgCl [Meditrace®], 0.8 

cm de diâmetro) posicionados sobre o músculo VM (distância entre eletrodos de 2 cm). Os 

eletrodos foram posicionados distalmente ao eixo longitudinal do fêmur de acordo com a 

orientação das fibras do VM, dois centímetros distais ao ponto motor em direção ao ventre 

muscular
27

. Baseado na intensidade de estimulação encontrada para promover a máxima 

amplitude do reflexo H (Hmax), uma amostra de 10 Hmax foi obtida. Após a coleta do Hmax, 5 

ondas M máximas (Mmax) foram registradas. Como a amplitude das ondas M aumenta com o 

aumento da intensidade do estímulo e, em seguida atinge um platô, a intensidade do estímulo 

supramáximo foi usada para obter a Mmax
26

. Um condicionador de sinais modelo MSC 1000 

V3, com “common rejection moderation” maior que 130 dB, impedância de 10 GΩ e razão 

sinal/ruído menor que 3 mV foi utilizado. Os sinais foram enviados a uma interface 

analógico-digital (modelo USB6009, National Instruments) com uma taxa de amostragem de 
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5 kHz e os dados foram armazenados em um disco rígido que possibilitou processamento off-

line posteriormente
26

. Esse protocolo apresenta coeficiente de correlação intra-classe (ICC) 

inter-session de 0.95 e intra-session ICC de 0.98
46

. 

Sistema de análise do movimento 

As análises biomecânicas foram realizadas com um sistema de análise de movimento 

tridimensional (3D) com 29 marcadores posicionados em pontos anatômicos específicos 

previamente descritos
47

 de acordo com os modelos Plug-in-Gait e Oxford foot model. O set 

up do sistema de análise de movimento (VICON Movement Systems Inc, EUA) foi composto 

de nove câmeras infravermelho (Bonita 10®), com uma resolução de 1 Megapixel – 

1024x1024 e com uma frequência de aquisição de 100 Hz. Uma plataforma de força (AMTI 

OR6-6, USA)
48

, alocada no quarto degrau de uma escada de sete degraus (18 cm de altura, 28 

cm de profundidade e 1 metro de largura)
49,50

, foi sincronizada com o sistema de análise de 

movimento pelo ViconLock®, onde foram obtidos os sinais analógicos em uma frequência de 

amostragem de 4000 Hz. 

Para iniciar a coleta dos dados biomecânicos, as participantes foram primeiramente 

instruídas a se manterem relaxadas em apoio bipodal sobre o quarto degrau da escada para a 

calibração inicial. Após, a coleta dos dados durante as diferentes atividades foi realizada. 

Step-down 

As participantes foram instruídas a realizarem a tarefa de step-down em apoio 

unipodal (membro a ser testado) e foram posicionadas com as mãos nas cinturas, com o pé do 

membro não testado posicionado na frente do degrau, joelho em completa extensão e 

tornozelo em máxima dorsiflexão. As participantes foram então instruídas a tocar o degrau de 
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baixo com o membro não testado e retornar a posição inicial
51

. A altura do degrau foi ajustada 

de forma que cada participante pudesse realizar a tarefa atingindo no máximo 60º de flexão de 

joelho
51

. Familiarizações com três testes foram realizadas e então os dados foram coletados 

durante 5 tentativas da tarefa em um padrão natural e confortável para cada participante
52

. 

Agachamento 

  Para realização do agachamento bipodal, as participantes foram orientadas a se 

posicionar em apoio bipodal sobre o degrau, com joelhos em completa extensão, ombros 

fletidos a 90°, com cotovelos e punhos completamente estendidos. As participantes foram 

então orientadas a realizar o agachamento em um padrão natural e confortável, atingindo no 

máximo até 90° de flexão do joelho e então retornar à posição inicial
53

. Familiarizações com 

três testes foram realizadas e então os dados foram coletados durante 5 tentativas da tarefa 

para cada participante
52

. 

Descida de escada 

Por fim, as participantes foram orientadas a realizar a tarefa de descida de escada. As 

participantes foram orientadas a realizarem a descida de escada da maneira mais natural e 

confortável, sem apoio para os membros superiores. As participantes foram orientadas a 

descerem as escadas com a alternância dos membros inferiores, apoiando o membro testado 

sobre o quarto degrau da escada. Familiarizações com três testes foram realizadas e então os 

dados foram coletados durante 5 tentativas da tarefa para cada participante
52

. 

Análise dos dados 

Hmax/Mmax ratio 
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Os sinais eletromiográficos foram amplificados (ganho final de 1000x) e filtrados 

(filtro Butterworth de 4º ordem com frequência de corte definidas de 5 e 2000Hz) e 

processados no software MATLAB® (The Math Works, Inc, Natick, MA). Para cada 

participante, Mmax foi definida como a amplitude máxima pico-a-pico observada entre as 5 

Mmax coletadas
27

. A média de 10 Hmax coletadas foi calculada da amplitude pico-a-pico de 

cada repetição
27

. Uma vez que a Mmax representa o momento em que quase todos os 

grupamentos de neurônios motores estão ativados
38,54

, a Hmax é geralmente normalizada pela 

Mmax para considerar as diferenças na geometria muscular entre as participantes bem como 

controlar diferenças entre participantes na eficácia da estimulação nervosa e do número total 

de unidades motoras acessíveis
55

. Assim, as medidas de Hmax foram normalizadas em função 

da Mmax (Hmax/Mmax ratio), permitindo a comparação entre as participantes e entre grupos
26,27

. 

Parâmetros do momento extensor do joelho 

Cada teste das três tarefas foi filtrado com um filtro Butterworth de 4º ordem, passa-

baixa com frequência de corte de 6 Hz
52

, identificados e rotulados dentro do ViconNexus® 2.7 

(Vicon Movimento Systems Inc, EUA) para a reconstrução. Modelos de link-segment e 

equações de dinâmica inversa (ViconNexus 2.0® Software) foram utilizados para obter os 

dados cinéticos dos membros inferiores durante o step-down, agachamento e a descida de 

escada
52

.  

Para a tarefa de step-down o início da tarefa foi definido como o momento em que a 

participante iniciou, em apoio unipodal, a fase descendente da tarefa, enquanto o final da 

tarefa foi definido como o momento em que a participante se posicionou novamente em apoio 

duplo sobre o degrau. Para a tarefa de agachamento, o início da tarefa foi definido como o 
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momento em que a participante iniciou a fase descendente do agachamento bipodal enquanto 

o final da tarefa foi definido como o momento em que a participante retornou a posição inicial 

de apoio bipodal e completa extensão de joelho. A fase de apoio da descida de escada foi 

utilizada para análises e definida como o período em que o pé estava em contato com a 

plataforma de força (quarto degrau)
47

. O início e o final da fase de apoio foram determinados 

quando a força vertical de reação do solo excedeu 10 N acima e abaixo, respectivamente
47

. 

Todos os parâmetros do momento extensor interno de joelho foram obtidos com códigos 

personalizados no MATLAB. O pico de intensidade do MEJ foi considerado como o máximo 

valor do MEJ durante todo o período das tarefas. O pico da potência do MEJ foi calculado 

multiplicando o MEJ pela velocidade angular da articulação do joelho e o valor máximo 

durante todo o período das tarefas foi considerado. A taxa de desenvolvimento do MEJ foi 

calculada como a mudança de cada ponto do MEJ em relação a cada ponto de tempo, do 

início de cada tarefa até o valor de pico do MEJ
47

. O valor de média da taxa de 

desenvolvimento do MEJ foi considerado. Todos os dados cinéticos foram normalizados pelo 

peso corporal de cada participante. 

Análises Estatística 

O cálculo amostral para estimativa do tamanho da amostra foi calculado baseado nos 

resultados de De Oliveira Silva et al.
26

 que investigou a relação entre o reflexo He parâmetros 

da dor em indivíduos com DFP. A variável utilizada para o cálculo foi a amplitude do reflexo 

H de indivíduos com DFP
27

. Para um teste com poder de 80% (1-β=0.80) e α=0.05, bicaudal, 

o tamanho da amostra calculado foi de 13 indivíduos para uma correlação esperada de r = 

0.505
26

. 
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 As análises estatísticas para as variáveis investigadas foram realizadas usando o 

Statistical Software for Social Sciences (IBM 23.0, SPSS inc., Chicago, IL) com um nível de 

significância de p<0.05. Análises de correlações entre Hmax/Mmax ratio e parâmetros do MEJ 

durante step-down, agachamento e descida de escada foram analisadas com o teste de 

correlação de Pearson. A magnitude das correlações foi interpretada como: <0.25, baixa ou 

nenhuma relação; 0.5 a 0.75, moderada ou boa; e >0.75, excelente
56

. 

 

Resultados 

As análises foram realizadas baseadas no recrutamento de 29 mulheres com DFP. Os 

dados de idade, altura, peso corporal, IMC, dor e função auto reportadas das mulheres com 

DFP foram detalhadamente apresentados na Tabela 1.  

Correlação entre reflexo H e parâmetros do MEJ durante atividade funcionais 

A descrição detalhada dos parâmetro do MEJ durante step-down, agachamento e 

descida de escada em mulheres com DFP foi apresentada na Tabela 2. Nenhuma correlação 

significativa foi encontrada entre Hmax/Mmax ratio com pico do MEJ, pico da potência e taxa 

de desenvolvimento do MEJ durante step-down, agachamento e descida de escada (Tabela 3). 

Gráficos representando os dados de correlação entre o reflexo H com pico, pico da potência e 

taxa de desenvolvimento do MEJ durante step-down, agachamento e descida de escada são 

apresentados nas figuras 1, 2  e 3 respectivamente. 

 

 



 

31 

 

Tabela 1. Dados demográficos e medidas auto reportadas em mulheres com DFP 

Demográficos Média (DP) 

Idade (anos) 21.44 (3.10) 

Altura (m) 1.62 (0.06) 

Peso corporal (kg) 64.48 (9.13) 

IMC (kg/m
2
) 24.37 (3.80) 

Medidas auto reportadas   

Duração dos sintomas (meses) 46.07 (50.22) 

Pior intensidade da dor no mês anterior (EVA) 55.48 (16.81) 

Função auto reportada (AKPS) 70.40 (11.56) 

Abreviações: DP – desvio padrão; IMC – índice de massa corporal; EVA – escala visual analógica (0 - 100 mm); 

AKPS - anterior knee pain scale (0 – 100).  
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Tabela 2. Descrição dos parâmetros do momento extensor do joelho durante step-down, 

agachamento e descida de escada em mulheres com DFP 

Variáveis Média (DP) 

Step-down 

Pico do MEJ (Nm.kg
-1

) 0.63 (0.21) 

Pico da potência (W/Kg) -0.73 (0.25) 

Taxa de desenvolvimento do MEJ (Nm.kg
-1

/s) 0.88 (0.27) 

Agachamento 

Pico do MEJ (Nm.kg
-1

) 1.04 (0.42) 

Pico da potência (W/Kg) -1.91 (0.93) 

Taxa de desenvolvimento do MEJ (Nm.kg
-1

/s) 1.04 (0.39) 

Descida de escada 

Pico do MEJ (Nm.kg
-1

) 0.72 (0.19) 

Pico da potência (W/Kg) -3.52 (1.00) 

Taxa de desenvolvimento do MEJ (Nm.kg
-1

/s) 3.92 (1.96) 

Abreviações: DP – desvio padrão; MEJ – momento extensor do joelho.  
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Tabela 3. Correlação entre o reflexo H e os parâmetros do momento extensor do joelho durante step-

down, agachamento e descida de escada em mulheres com DFP 

Step-down 

 Pico do MEJ Pico da potência Taxa de desenvolvimento do MEJ 

 r p r p r p 

Hmax/Mmax ratio -0.113 0.573 0.263 0.168 -0.040 0.836 

Agachamento 

 Pico do MEJ Pico da potência Taxa de desenvolvimento do MEJ 

 r p r p r p 

Hmax/Mmax ratio -0.112 0.569 -0.110 0.570 -0.24 0.901 

Descida de escada 

 Pico do MEJ Pico da potência Taxa de desenvolvimento do MEJ 

 r p r p r p 

Hmax/Mmax ratio 0.016 0.935 0.160 0.933 -0.122 0.529 

Abreviações: MEJ – momento extensor do joelho. 
*
Representa uma correlação significante (p<0.05). 
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Figura 1. Gráficos de correlações entre o reflexo H com pico, pico da potência e taxa de desenvolvimento do 

momento extensor do joelho durante step-down em mulheres com DFP 
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Figura 2. Gráficos de correlações entre o reflexo H com pico, pico da potência e taxa de desenvolvimento do 

momento extensor do joelho durante agachamento em mulheres com DFP 
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Figura 3. Gráficos de correlações entre o reflexo H com pico, pico da potência e taxa de desenvolvimento do 

momento extensor do joelho durante descida de escada em mulheres com DFP 

 

Discussão 

Esse estudo objetivou investigar se o reflexo H se relaciona com pico, pico da potência 

e taxa de desenvolvimento do MEJ durante step-down, agachamento e descida de escada em 

mulheres com DFP. Os resultados mostraram que nossa hipótese inicial foi rejeitada. Não 

foram encontradas correlações significantes entre o reflexo H com o pico, pico da potência e 

taxa de desenvolvimento do MEJ durante step-down, agachamento e descida de escada em 

mulheres com DFP.  

Alterações relacionadas com a excitabilidade aferente a nível medular, investigadas 

através do reflexo H, têm sido reportadas em mulheres com DFP
26,27

. Mulheres com DFP 
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apresentam redução significante do Hmax/Mmax ratio do músculo VM comparado a mulheres 

assintomáticas
27

. Sugere-se ainda que alterações na excitabilidade aferente medular poderia 

alterar a condução de impulsos motores o que influenciaria a capacidade do quadríceps em 

gerar forças em indivíduos com DFP
37

. Entretanto, não foram encontradas relações 

significantes entre o reflexo H com parâmetros do MEJ nesse estudo. Em indivíduos com 

DFP, a redução do reflexo H do músculo VM parece estar relacionada a maiores níveis de dor 

e com a persistência dos sintomas
26

. Estudos recentes têm proposto que as alterações na 

ativação muscular por meio das alterações na excitabilidade de vias reflexas espinhais se dão 

mais expressivamente em períodos de exacerbação dos sintomas
40,57

. Considerando que a 

DFP é uma desordem persistente em por longo prazo e apresenta sintomatologia de caráter 

intermitente
2,58

, os efeitos das alterações do reflexo H sobre o MEJ podem ser mais 

expressivos decorrentes da exacerbação e cronicidade da DFP
26

. 

Mecanismos inibitórios de neurônios motores podem ser modulados por diferentes 

vias medulares e centrais
57

. Assim, outras vias, além das especuladas pela análise do reflexo 

H, podem estar envolvidas com as alterações da função muscular de quadríceps em indivíduos 

com DFP. A ativação de vias inibitórias não-recíprocas (vias Ib, moduladas pelo órgão 

tendinoso de Golgi), a presença de mecanismos de inibição recorrente (frequentemente 

relacionada com a excitação de células inibitórias de Renshaw) e a excitabilidade do reflexo 

de flexão podem levar a inibição da condução de sinais a neurônios motores sinergistas e 

afetar a geração de força
57,59

. Alterações na excitabilidade cortico-espinhal e na taxa de 

ativação central do quadríceps femoral de indivíduos com DFP têm sido também 

recentemente encontradas
23,25

, sugerindo uma possível ligação entre mecanismos inibitórios 

voluntários (investigado pela taxa de ativação central) e involuntários (reflexo H) no controle 
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da geração de força em indivíduos com DFP
40

. Entretanto, pouco tem sido investigado sobre a 

relação entre parâmetros neurofisiológicos e função muscular em indivíduos com DFP
60

, o 

que não permite conclusões imediatas.  

Em indivíduos com desordens de joelho, o potencial de geração de força muscular 

pode também ser resultado de estratégias compensatórias de padrões de movimento, que 

podem alterar a condução central para os neurônios motores
37,61

. Estratégias compensatórias 

de movimento têm sido reportadas em indivíduos com DFP e podem também estar 

relacionadas com as alterações do MEJ
18,19

. Um estudo recente investigou a taxa de ativação 

central do quadríceps em indivíduos com DFP durante exacerbação da DFP e reportou que o 

aumento da dor reduziu a taxa de ativação central do quadríceps sem nenhuma alteração no 

torque extensor do joelho
23

. Interessantemente, os autores encontraram uma redução do MEJ 

acompanhada pelas alterações na taxa de ativação central e sugeriram o quadríceps avoidance 

como possível fator contribuinte
23

. A redução do ângulo de flexão de joelho é também uma 

estratégia apresentada por indivíduos com DFP
62

, o que por sua vez poderia promover uma 

desvantagem mecânica na geração de força do quadríceps durante as atividades e 

consequentemente afetar a ativação muscular
37

. Assim, as alterações da função muscular 

podem ocorrer por diferentes vias e mecanismos que ainda têm sido pouco direcionados no 

contexto da DFP, pressupondo-se ainda que haja uma inter-relação entre aspectos 

biomecânicos, neurofisiológicos e psicológicos que necessita de mais explorações
12

. 

Discussões sobre a inter-relação entre mecanismos neurofisiológicos e função 

muscular têm sido cada vez mais presente nos consensos da DFP
12,14

. Recomendações para 

maiores investigações sobre essa temática são cada vez mais ressaltadas na tentativa de que 

novas investigações sejam conduzidas no intuito de compreender detalhadamente como e por 
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meio de quais mecanismos as alterações da função muscular em indivíduos com DFP podem 

ocorrer
12,14

. Este é apenas o primeiro estudo a investigar a relação do reflexo H com 

parâmetros da função muscular de quadríceps, especificamente do MEJ, em mulheres com 

DFP. Nossos resultados sugerem que as alterações na excitabilidade do reflexo H não 

parecem influenciar a produção do MEJ em indivíduos com DFP. Novos estudos são 

importantes para investigar o comportamento desses mecanismos em diferentes condições, 

diferentes populações (adolescentes, atletas, homens) e em diferentes períodos de história de 

DFP (sintomatologia em curto período de tempo, sintomatologia em longo período de tempo) 

para que haja um maior esclarecimento sobre a contribuição do reflexo H e de outros fatores 

neurofisiológicos para a produção do MEJ de indivíduos com DFP. 

Limitações 

Este estudo possui algumas limitações que precisam ser reconhecidas. Primeiro, uma 

vez que mulheres jovens adultas são mais acometidas pela DFP
30

, nosso estudo apenas inclui 

na amostra mulheres com DFP e mulheres assintomáticas entre 18 e 35 anos; assim, nossos 

resultados não podem ser considerados para homens entre 18 e 35 anos, para mulheres acima 

de 35 anos e para a população de adolescentes do sexo feminino e masculino. Embora a 

análise do reflexo H no músculo VM seja confiável
38,46

 e tenha bom poder de acurácia 

(sensibilidade = 73%; especificidade = 67%) para verificar alterações em indivíduos com 

DFP
27

, nós não investigamos o reflexo H do reto femoral e do VL, o que não permite a 

generalização dos nossos resultados para todo o grupamento muscular. Por fim, nossa análise 

não permitiu análises sobre as vias centrais de ativação, não podendo os resultados inferir 

sobre elas
38

. Novos estudos permitirão a abordagem específica desses mecanismos para 

melhor entendimento destes no contexto da DFP. 
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Conclusão 

Não existem correlações significantes entre o reflexo H com o pico, pico da potência e 

taxa de desenvolvimento do MEJ durante step-down, agachamento e descida de escada em 

mulheres com DFP. Esse é o primeiro estudo a investigar a relação do reflexo H com 

parâmetros da função muscular em indivíduos com DFP e, portanto, cautelas precisam ser 

tomadas em quaisquer conclusões. Novos estudos são necessários para investigar a relação 

das alterações neurofisiológicas com as alterações da função muscular de extensores de joelho 

em indivíduos com DFP.  
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Estudo 2: Influência da crepitação de joelho em padrões de movimento de mulheres com 

e sem dor femoropatelar 

 

Introdução 

A dor femoropatelar (DFP) é uma desordem comum de joelho de início insidioso
1
 e 

prognóstico desfavorável em longo prazo
3
. As mulheres são duas vezes mais propensas a 

desenvolverem DFP do que os homens
30

, com uma prevalência de 13% em mulheres entre 18 

e 35 anos
63

. A DFP é uma condição multifatorial caracterizada por dor difusa ao redor ou 

atrás da patela, exacerbada por atividades que sobrecarregam a articulação AFP tais como 

subida e descida de escada, agachamento e corrida
2
. Estudos recentes têm reportado menores 

níveis de qualidade de vida
8
, atividade física

10
 e função auto reportada

64
, bem como maiores 

níveis de cinesiofobia e catastrofismo
65–67

 em indivíduos com DFP comparado a indivíduos 

assintomáticos, o que reforça a importância de se compreender, em sua totalidade, os 

mecanismos envolvidos com essa condição. 

A crepitação de joelho é comumente reportada em indivíduos com DFP
22

, a qual pode 

ser definida como um ruído de moagem audível e/ou vibrações palpáveis durante movimentos 

do joelho
68,69

. Mulheres com crepitação de joelho tem 4 vezes mais chances de ter DFP 

comparado com aquelas sem crepitação de joelho
22

. De Oliveira Silva et al
22

 mostraram em 

seu estudo que 68% das mulheres com DFP apresentam crepitação de joelho. Contudo, eles 

não encontraram uma relação entre a crepitação de joelho com a função auto reportada e com 

o pior nível de dor em mulheres com DFP
22

. Uma vez que a crepitação de joelho é muito 

frequentemente presente em indivíduos com DFP
22,70

, mais investigações sobre a sua 

influência nos padrões de movimento são necessárias. 
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Embora a crepitação do joelho não esteja relacionada com a função e a dor auto 

reportadas, os indivíduos com DFP possuem emoções e crenças negativas em relação à 

presença desta
70

. Em um recente estudo qualitativo, indivíduos com DFP reportaram a 

crepitação de joelho como um símbolo de doença, o que faz com eles evitem realizar 

atividades físicas, eventos sociais e até mesmo a reabilitação
70

. Além disso, eles também 

reportaram que alteram seus movimentos durante atividades diárias para evitar danos e/ou a 

presença da crepitação (barulho)
70

. Alterações no movimento do tronco e joelho parecem ser 

realizadas durante atividades funcionais e são propostas estarem presentes para proteger o 

joelho da crepitação
70

. Contudo, até o momento nenhum estudo investigou diretamente a 

influência da crepitação de joelho na biomecânica de indivíduos com DFP durante atividades 

funcionais. Alterações de movimento como aumento na flexão de tronco
71

, redução na flexão 

de joelho
62,72

 e menor produção do MEJ
18,19

 têm sido reportadas em indivíduos com DFP, 

entretanto, ainda nenhum estudo investigou se a presença da crepitação, DFP ou ambos 

apresentam diferentes influências sobre esses padrões de movimento.  

Neste contexto, esse estudo objetivou comparar o pico de flexão de tronco, pico de 

flexão de joelho, velocidade angular do joelho e parâmetros do MEJ durante a tarefa de step-

down em mulheres com e sem DFP, apresentando ou não crepitação de joelho. A hipótese é 

de que mulheres com DFP e crepitação de joelho poderiam apresentar-se com maior pico de 

flexão de tronco, pico de flexão de joelho, menor velocidade angular do joelho, menor pico, 

taxa de desenvolvimento e impulso do MEJ durante a tarefa de step-down comparado com 

mulheres com DFP sem crepitação de joelho e mulheres sem DFP com e sem crepitação de 

joelho. 
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Métodos 

Esse é um estudo de caráter transversal aprovado pelo comitê de ética local. Cada 

participante foi informada a respeito da natureza da pesquisa e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido. Os dados desse estudo são análises secundárias de um 

recente estudo nosso
21

. A amostra atual contém 13 participantes a menos do que do estudo 

principal devido a erros na aquisição dos dados biomecânicos (n = 10) e por conta de alguns 

participantes não terem concordado em participar da coleta dos dados biomecânicos (n = 3). 

Participantes 

Esse estudo incluiu 57 mulheres com DFP e 46 sem DFP com idades entre 18 e 35 

anos
30

, recrutadas através de divulgações em universidades e postagens em mídias sociais.  

Um cálculo de tamanho amostral posteriori foi realizado baseado nos resultados de Salsich et 

al
18

 que comparou indivíduos com e sem DFP. A variável usada para o cálculo amostral foi o 

pico interno do MEJ, que apresentou uma diferença entre os grupos de  0.28 Nm/Kg
-1

 com um 

desvio padrão de 0.29 Nm/Kg
-1

 para os grupos DFP. Para um teste com poder de 80% (1-

β=0.80) e α=0.05, bicaudal, o tamanho da amostra calculado foi de 17 indivíduos por grupo. 

Critérios de Eligibilidade 

Os critérios de elegibilidade foram reportados em nosso estudo primário
21

. 

Brevemente, os critérios de inclusão para o grupo DFP foram: (1) reportar dor anterior de 

joelho ao executar, pelo menos, duas das seguintes atividades: permanecer sentado por 

período prolongado, realizar agachamentos, ajoelhar, correr, subir e descer escadas, saltar e 

aterrissar; (2) reportar sintomas de início insidioso e duração de pelo menos 4 meses e (3) 

reportar o pior nível de dor no mês anterior de pelo menos 30 mm em uma escala visual 
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analógica (EVA) DE 100 mm
43

. As participantes precisavam satisfazer os 3 critérios para 

serem inclusas no grupo DFP. Para serem inclusas no grupo assintomático, as participantes 

não poderiam reportar sinais e sintomas de DFP ou de outra desordem neurológica ou 

musculoesquelética. Critérios de exclusão, avaliados por um fisioterapeuta, para ambos os 

grupos foram: (1) histórico de qualquer procedimento cirúrgico em qualquer articulação do 

membro inferior; (2) história de subluxação patelar, de evidencia clínica para lesão de 

menisco, instabilidade ligamentar ou efusão articular; (3) Osteoartrite sintomática em 

qualquer articulação do membro inferior avaliada clinicamente de acordo com os critérios do 

Osteoarthritis Research Society International; (4) patologias do tendão patelar; (5) dor 

referida da coluna lombar, quadril, tornozelo ou pés; e (7) presença de condições médicas que 

contraindicassem qualquer procedimento realizado durante a coleta de dados. 

Procedimentos 

Previamente a coleta de dados, dados demográficos incluindo idade, peso corporal, 

índice de massa corporal (IMC) e altura foram coletados. O membro sintomático (sintomas 

unilaterais) ou mais sintomático (sintomas bilaterais) foi considerado para as análises do 

grupo DFP
22

. Para o grupo assintomático, o membro dominante (identificado como a perna 

que a participante usaria para chutar uma bola) foi considerado para as análises
21

. 

Teste de crepitação de joelho 

O teste de crepitação de joelho foi realizado como descrito no estudo
21

. Brevemente, o 

investigador posicionou a palma da mão sobre a patela para detectar a presença de uma 

continua sensação de estalos contínuos enquanto a participante realizava um agachamento 

bipodal de até 90° de flexão de joelho
73

. O teste foi considerado positive para a crepitação de 
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joelho quando sensações de estalos contínuos, crepitação e trituração durante o movimento 

foram detectadas
74

. Contudo, apenas um ou dois estalos não foram considerados como 

crepitação
74

. Esse teste foi previamente reportado ser confiável com valor Kappa (Intervalo de 

confiança 95%) de 0.860 (0.727-0.993) para indivíduos com DFP e 0.906 (0.816-0.995) para 

indivíduos assintomáticos
22

.  

Divisão dos grupos 

Baseado nos achados do teste de crepitação (positive ou negative), as mulheres foram 

incluídas em 1 de 4 grupos: (i) DFP e crepitação de joelho (DFP-C; n=29); (ii) DFP sem 

crepitação de joelho (DFP-SC; n=28); (iii) assintomático e crepitação de joelho (AS-C; n=17); 

e (iv) assintomático sem crepitação (AS-SC; n=29). A descrição do recrutamento dos grupos e 

dos procedimentos do estudo são apresentados na  Figura 4. 
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Figura 4. Recrutamento das participantes, divisão dos grupos e análises subsequentemente realizadas 

Sistema de análise do movimento 

 As análises biomecânicas foram realizadas com um sistema de análise de movimento 

tridimensional (3D) com 25 marcadores posicionados em pontos anatômicos específicos 

previamente descritos
47

 de acordo com o modelo Plug-in-Gait. O set up do sistema de análise 

de movimento (VICON Movement Systems Inc, EUA) foi composto de nove câmeras 

infravermelho (Bonita 10®), com uma resolução de 1 Megapixel – 1024x1024 e com uma 

frequência de aquisição de 100 Hz. As participantes foram primeiramente instruídas a se 
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manterem relaxadas em apoio bipodal sobre o quarto degrau de uma escada de sete degraus 

(18 cm de altura, 28 cm de profundidade e 1 metro de largura) 
49,50

, onde uma plataforma de 

força (AMTI OR6-6, USA)  foi alocada
48

, para calibração inicial. A plataforma de força foi 

sincronizada com o sistema de análise de movimento pelo ViconLock® em módulo 

sincronismo, onde foram obtidos os sinais analógicos em uma frequência de amostragem de 

4000 Hz. 

Step-down 

As participantes foram instruídas a realizarem a tarefa de step-down em apoio 

unipodal (membro a ser testado) e foram posicionadas com as mãos nas cinturas, com o pé do 

membro não testado posicionado na frente do degrau, joelho em completa extensão e 

tornozelo em máxima dorsiflexão. As participantes foram então instruídas a tocar o terceiro 

degrau com o membro não testado e retornar a posição inicial
51

. A altura do degrau foi 

ajustada de forma que cada participante pudesse realizar a tarefa atingindo no máximo 60º de 

flexão de joelho
51

. Familiarizações com três testes foram realizadas e então os dados foram 

coletados durante 5 testes da tarefa em um padrão natural e confortável para cada 

participante
52

. 

Análise dos dados 

Cada teste foi filtrado com um filtro Butterworth de 4º ordem, passa-baixa com 

frequência de corte de 6 Hz
52

, identificados e rotulados dentro do ViconNexus® 2.7 (Vicon 

Movimento Systems Inc, EUA) para a reconstrução. Modelos de link-segment e equações de 

dinâmica inversa (ViconNexus 2.0® Software) foram realizados para obter os dados cinéticos 

dos membros inferiores durante o step-down
52

. O início da tarefa foi definido como o 
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momento em que a participante iniciou, em apoio unipodal, a fase descendente da tarefa, 

enquanto o final da tarefa foi definido como o momento em que a participante se posicionou 

novamente em apoio duplo sobre o degrau. O pico de flexão de joelho, pico de flexão de 

tronco, média da velocidade angular do joelho, intensidade do MEJ no pico de flexão de 

joelho e pico da intensidade do MEJ durante toda a tarefa. Estes parâmetros foram obtidos por 

meio de algoritmos programados em ambiente MATLAB® (The MathWorks, Inc, Natick, 

MA). O pico de flexão de tronco foi calculado em relação ao sistema de coordenadas do 

laboratório. A velocidade angular média do joelho foi calculada derivando as amostra de 

posição angular pelo tempo de execução da tarefa
75

. O cálculo da média da taxa de 

desenvolvimento do MEJ foi realizado derivando-se a intensidade do MEJ pelo tempo 

considerando o intervalo do início da tarefa ao pico do MEJ
47

. O impulso do MEJ foi obtido 

pelo cálculo da área sob a curva da intensidade do MEJ pelo tempo, considerando o intervalo 

do início da tarefa até o pico do MEJ
17,47

. A taxa de desenvolvimento e o impulso do MEJ 

foram também obtidos por códigos personalizados no MATLAB. Todos os dados cinéticos 

foram normalizados pelo peso corporal de cada participante. Todos os dados cinemáticos e 

cinéticos foram normalizados pelo tempo em 100% da tarefa de step-down. 

Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas usando o Statistical Software for Social 

Sciences (IBM 23.0, SPSS inc., Chicago, IL) com o nível de evidência de p≤0.05. Valores de 

media para idade, altura, peso corporal IMC, variáveis cinemáticas e cinéticas foram 

comparadas usando a análise de variância one-way entre grupos (ANOVA). O teste post hoc 

Turkey foi usado para comparações pareadas. Diferenças médias (DM) (Intervalo de 

confiança 95% [IC]) e tamanhos de efeito (TE [IC 95%]) (d de Cohen) para cada comparação 
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post hoc foi foram calculados. O guideline para interpretação do d de Cohen foi: 0 a 0.40 

efeito pequeno, 0.41 a 0.70 efeito moderado, 0.71 ou maior, efeito largo
76

. 

 

Resultados 

Medidas antropométricas das participantes 

As análises foram realizadas baseadas no recrutamento de 103 mulheres com e sem 

DFP. As análises da ANOVA one-way mostraram nenhuma diferença entre os grupos para 

idade (p = 0.071) e altura (p = 0.578), contudo, foram encontradas diferenças entre os grupos 

para peso corporal (p<0.001) e IMC (p<0.001). As análises de post hoc de Turkey mostraram 

que o grupo DFP-C apresenta maior peso corporal comparado com os grupos DFP-SC (p = 

0.05; MD = 6.60 [1.60 − 11.61]; d = 0.84 [0.30 − 1.39]), AS-C (p<0.001; MD = 9.29 [3.52 − 

15.06]; d = 1.14 [0.50 − 1.78]), e AS-SC (p<0.001; MD = 8.55 [3.59 − 13.51]; d = 1.15 [0.60 

− 1.71]). As análises de post hoc de Turkey mostraram também que o grupo DFP-C apresenta 

maior peso corporal comparado com os grupos DFP-SC (p = 0.001; MD = 2.86 [0.91 − 4.82]; 

d = 0.92 [0.38 − 1.47]), AS-C (p = 0.001; MD = 3.35 [1.10 − 5.60]; d = 1.10 [0.46 − 1.74]), e 

AS-SC (p<0.001; MD = 3.12 [1.18 − 5.05]; d = 1.03 [0.49 − 1.58]). Todas as medidas 

antropométricas são detalhadamente descritas na Tabela 4. 

Análises cinemáticas e cinéticas 

Um significante main effect foi encontrado para o pico de flexão de joelho (p = 0.045). 

Comparações post hoc mostraram uma redução do pico de flexão para o grupo DFP-C 

comparado ao grupo AS-SC (p = 0.05; MD = -4.32 [-8.64 − -0.01]; d = -0.69 [-1.22 − -0.16]). 

Contudo, comparações post hoc não mostraram nenhuma diferença significante no pico de 
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flexão de joelho para os grupos DFP-C comparado ao DFP-SC (p = 0.837; MD = -1.39 [-5.75 

− 2.96]; d = -0.22 [-0.74 − 0.30]), DFP-C comparado ao AS-C (p = 0.209; MD = -3.77 [-8.80 

− 1.25]; d = -0.52 [-1.13 − 0.09]), DFP-SC comparado ao AS-C (p = 0.610; MD = -2.38 [-

7.44 − 2.68]; d = -0.37 [-0.98 − 0.23]), DFP-SC comparado ao AS-SC (p = 0.301; MD = -2.93 

[-7.29 − 1.43]; d = -0.54 [-1.07 − -0.01]) e AS-C comparado ao AS-SC (p = 0.992; MD = -

0.55 [-4.47 − 5.57]; d = -0.09 [-0.69 − 0.51]). Nenhuma diferença foi encontrada entre os 

grupos para pico de flexão do tronco (p = 0.649) e para a velocidade angular do joelho (p = 

0.127). Nenhuma diferença significante foi encontrada entre os grupos para MEJ no pico de 

flexão de joelho (p = 0.801), pico do MEJ (p = 0.697), média da taxa de desenvolvimento do 

MEJ (p = 0.172) e impulso do MEJ (p = 0.564). A descrição dos dados cinemáticos e 

cinéticos são apresentados na Tabela 5. As curvas de tempo para a cinemática de tronco e 

joelho no plano sagital e para o MEJ são apresentados na Figura 5. 
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Tabela 4. Medidas antropométricas das participantes 

Variáveis DFP-C DFP-SC AS-C AS-SC F-valor p-valor 

N (%) 29 (28.15%) 28 (27.18%) 17 (16.50%) 29 (28.15%) NA NA 

Idade (anos) 22.86 (2.86) 20.82 (2.69) 22.18 (3.57) 22.14 (2.92) 2.418 0.071 

Altura (m) 1.61 (0.50) 1.62 (0.061) 1.60 (0.071) 1.60 (0.059) 0.629 0.598 

Peso corporal (Kg) 65.00 (8.66) 58.39 (6.88) 55.71 (7.13) 56.45 (5.89) 9.065 <0.001* 

IMC (Kg/m
2
) 24.96 (3.45) 22.09 (2.72) 21.61 (2.15) 21.84 (2.51) 8.399 <0.001* 

Duração dos sintomas (meses) 52.76 (36.99) 57.00 (54.00) NA NA 0.120 0.730 

Pior dor no mês anterior (EVA) 49.07 (17.84) 55.00 (15.21) NA NA 1.818 0.183 

Abreviações: IMC – índice de massa corporal; EVA – escala visual analógica (0 – 100 mm); NA – não aplicável; 
*
Representa uma diferença significante entre os grupos 

(p≤0.05) 
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Tabela 5. Média (DP) da cinemática de tronco e joelho e dos parâmetros do momento extensor do joelho durante a tarefa de step-down 

Variáveis DFP-C DFP-SC AS-C AS-SC F-valor p-valor 

Pico de flexão de joelho (º) 53.90 (7.01) 55.29 (5.48) 57.67 (7.64) 58.22 (5.35) 2.788 0.045* 

Velocidade angular do joelho (º/s) 0.57 (0.06) 0.55 (0.04) 0.58 (0.08) 0.59 (0.05) 1.945 0.127 

Pico de flexão de tronco (º) 6.55 (6.43) 6.77 (5.91) 7.13 (3.98) 8.44 (6.99) 0.550 0.649 

MEJ no pico de flexão de joelho (Nm.kg
-1

) 0.52 (0.32) 0.53 (0.26) 0.54 (0.25) 0.58 (0.17) 0.334 0.801 

Pico do MEJ (Nm.kg
-1

) 0.65 (0.31) 0.69 (0.25) 0.69 (0.25) 0.73 (0.17) 0.480 0.697 

Média da taxa de desenvolvimento do MEJ (Nm.kg
-1

/s) 0.83 (0.30) 0.97 (0.21) 0.88 (0.24) 0.87 (0.22) 1.699 0.172 

Impulso do MEJ (Nm.kg
-1

.s) 30.10 (43.87) 28.34 (37.53) 16.68 (47.70) 33.65 (30.93) 0.684 0.564 

Abreviações: MEJ – momento extensor do joelho; 
*
Representa uma diferença significante entre os grupos (p≤0.05). Para variáveis cinemáticas, valores positivos indicam 

ângulos de flexão. Para variáveis cinéticas, valores positivos indicam momento extensor interno. 
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 Figura 5. Gráficos de curvas dos valores médios para a cinemática no plano sagital do tronco (A) joelho (B) e para o momento extensor do joelho (C) entre os grupos durante 

a tarefa de step-down. Valores positivos indicam flexão de tronco e joelho e um momento extensor do joelho interno. 
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Discussão 

 Esse estudo objetivou investigar a influência da presença da crepitação do joelho na 

biomecânica de mulheres com e sem DFP durante step-down. Nossa hipótese inicial foi 

parcialmente confirmada, uma vez que mulheres com DFP e crepitação de joelho realizaram o 

step-down com uma redução no pico de flexão de joelho comparado a mulheres 

assintomáticas sem crepitação de joelho. Contudo, nenhuma diferença significante foi 

encontrada para as outras variáveis biomecânicas. Os resultados parecem indicar que a 

presença concomitante de DFP e dor no joelho influenciara apenas a cinemática no plano 

frontal de joelho durante a atividade.  

 Consensos na área da DFP salientam a necessidade de maiores esclarecimentos para os 

achados controversos relacionados ao padrão de flexão de joelho em mulheres com DFP
13

. 

Enquanto alguns estudos reportaram redução significativa da flexão de joelho em indivíduos 

com DFP durante atividades dinâmicas
9,49,62,72,77,78

, outros estudos não reportaram 

diferenças
18,19,75,79

. Uma vez que aproximadamente 68% das mulheres com DFP apresentam 

crepitação de joelho
22

, é possível que os estudos prévios reportando resultados significativos 

para flexão de joelho tenham incluído em suas amostras mulheres com DFP e crepitação de 

joelho. Assim, a crepitação do joelho parece ser um fator de confusão para a flexão de joelho 

durante o step-down nessa população. Ainda, a diferença média entre os grupos de 4.3º de 

flexão de joelho encontrada representa uma diferença maior do que a de diferença mínima 

detectável de 2.5º para a tarefa de step-down
80

. Essa redução no ângulo de flexão de joelho 

poderia diminuir as áreas de contato na AFP e aumentar as forças de reação 

femoropatelares
81

. Uma redução da flexão de joelho pode ainda promover uma desvantagem 

mecânica na geração de força pelo quadríceps
37

 e influenciar a distribuição de forças sobre a 
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articulação do joelho
82

. Considerando a contribuição da crepitação de joelho no ângulo de 

flexão de joelho em mulheres com DFP, estudos futuros são importantes para definir 

estratégias de tratamento que possam ser incorporadas na prática clínica com o objetivo de 

aumentar a flexão de joelho e prevenir a persistência desse padrão em indivíduos com DFP. 

 Um aumento na flexão de tronco é sugerido como um padrão de movimento realizado 

para redução de demandas sobre a articulação do joelho
83

. Da mesma maneira, uma redução 

da produção do MEJ em indivíduos com DFP durante atividades funcionais
17–19

 é também 

proposta como um mecanismo utilizado por indivíduos com DFP para proteger a articulação 

de joelho das forças de reação e dor
18,19

. Dessa forma, hipotetizamos que alterações no ângulo 

de flexão de joelho e na produção do MEJ poderiam também estar presentes em mulheres 

com DFP como padrões de proteção da crepitação de joelho. Entretanto, diferenças não foram 

encontradas entre os grupos. Interessantemente, um estudo mostrou que indivíduos com DFP 

e crepitação de joelho reportam que realizam suas atividades utilizando padrões de 

movimentos de modo a proteger  o joelho da crepitação
70

. Assim, especula-se que a flexão de 

joelho seja um padrão de movimento primário realizado por indivíduos que apresentam a 

presença concomitante de DFP e crepitação de joelho, o que explicaria a ausência de achados 

significantes dos outros parâmetros biomecânicos. 

A implicação da crepitação de joelho na avaliação clínica
2
 e na percepção da desordem 

têm sido melhor compreendida recentemente
21,22

. Têm-se mostrado que a crepitação de joelho 

apresenta um impacto negativo sobre as crenças a respeito do estado de saúde de indivíduos 

com DFP, uma vez que esses indivíduos associam a presença da crepitação como um símbolo 

de doença ou até mesmo como sinal de progressão de uma determinada condição patológica
70

. 

Além disso, indivíduos com DFP frequentemente reportam receber explicações muito vagas e 
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confusas por parte dos profissionais da saúde sobre o que de fato é a crepitação de joelho
70

. 

Considerando a influência da crepitação de joelho sobre o ângulo de flexão de joelho, avaliar 

a presença da crepitação no ambiente clínico é importante. A educação de indivíduos com 

DFP parece ser importante para a fase inicial do tratamento
35

. Portanto, a utilização de 

abordagens educativas sobre a crepitação do joelho pode ajudar indivíduos com DFP a alterar 

a crença que eles carregam sobre isso e evitar que eles alterem seus movimentos. 

Limitações 

Primeiramente, nosso estudo apenas investigou a biomecânica da tarefa de step-down. 

Embora esta seja uma tarefa onde mulheres com DFP comumente apresentam dor e alterações 

biomecânicas
84

, nossos resulados não podem ser generalizados para outras tarefas dinâmicas 

(por exemplo, corrida, caminhada, saltos). Segundamente, as mulheres do grupo DFP-C 

apresentaram maior IMC e peso corporal comparado aos outros grupos. Contudo maior IMC e 

peso corporal são achados comuns em indivíduos com DFP
85

 e todos as variáveis cinéticas 

foram normalizadas considerando o peso corporal de cada participante. Por fim, como nós 

incluímos apenas mulheres, os resultados não podem ser generalizados para toda a população 

de indivíduos com DFP (por exemplo, homens e adolescentes).  

Conclusão 

 Mulheres com DFP e crepitação de joelho realizaram a tarefa de step-down com uma 

redução no pico de flexão de joelho comparado a mulheres assintomáticas sem crepitação de 

joelho. Contudo, nenhuma diferença significante foi encontrada para o pico de flexão de 

tronco, velocidade angular do joelho e parâmetros de produção do MEJ. Os resultados 



 

57 

 

parecem indicar que a presença concomitante de DFP e dor no joelho influenciara apenas a 

cinemática no plano frontal de joelho durante a atividade.  
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Considerações finais e direcionamentos futuros 

 Esse estudo compreendeu a investigação da crepitação de joelho e do reflexo H como 

variáveis estruturais e neurofisiológicas, respectivamente, e suas possíveis contribuições para 

o MEJ em mulheres com DFP. Ambas as investigações abordadas foram primárias no 

contexto da DFP. Uma vez que são análises recentes na área da DFP, salienta-se a 

necessidade de novos estudos que possam complementá-las e assim auxiliar na conclusão de 

achados. Aspectos interessantes encontrados e discutidos com os resultados das análises 

trazem consigo pontos importantes a serem investigados futuramente para melhor 

compreensão das alterações do MEJ em indivíduos com DFP. Os principais, como frutos das 

discussões de ambos os estudos, são: 

- O comportamento do MEJ em homens, adolescentes, atletas e populações adultas mais 

velhas (e com maior tempo de duração da dor) de indivíduos com DFP. 

- O comportamento de diferentes parâmetros do MEJ durante outras atividades e as 

respectivas contribuições de fatores estruturais e neurofisiológicos. 

- O papel da crepitação de joelho e do reflexo H na produção do MEJ em homens, 

adolescentes, atletas e populações adultas mais velhas (e com maior tempo de duração 

da dor) de indivíduos com DFP. 

 A importância de investigações mais detalhadas promoverá um melhor entendimento a 

respeito da possível inter-relação de fatores biomecânicos com fatores estruturais e 

neurofisiológicos. Além da crepitação de joelho e do reflexo H outras análises podem ainda 
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fornecer informações importantes que se complementem. Por exemplo, análises 

neurofisiológicas que compreendam investigações de outras vias medulares e centrais sobre a 

produção do MEJ e a análise de outros fatores estruturais que possam estar relacionados com 

a função muscular de quadríceps. Portanto, estudos futuros são muito importantes para que as 

disfunções na produção do MEJ e os consequentes fatores envolvidos a elas possam ser 

esclarecidos. O maior entendimento dessas promoverá a investigação de novas abordagens 

terapêuticas por estudos clínicos a fim de favorecer a adoção de abordagens mais eficazes e 

até mesmo mais específicas para o tratamento da DFP. 
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