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Resumo
O objetivo deste estudo é analisar a importância das intervenções fisioterapêuticas na
síndrome da disfunção femoropatelar, em um período de 14 anos retrospectivos. O
questionamento em análise é se realmente os métodos fisioterápicos são responsáveis pela
melhora do prognóstico do paciente com SDFP. Trata-se de identificar e comparar essas
intervenções. A busca do material científico, por meio de revisão bibliográfica, ocorreu nas
principais bases de dados, como: Cochrane, PubMed, Medline, Scielo e LILACS. Foram
encontrados 81 artigos sobre a SDFP e filtrados somente 20 conforme os quesitos de
exclusão, elucidados na metodologia deste estudo. Também, outros materiais relacionados à
SDFP, como artigos e livros, compuseram o embasamento teórico desta pesquisa, e os
mesmos foram responsáveis pela análise do referencial teórico. O resultado encontrado nas
relações dos artigos escolhidos revelou que a fisioterapia é capaz de otimizar o prognóstico
dos pacientes com SDFP, nos tipos de intervenção: fortalecimento muscular, alongamento,
eletroterapia, cadeias cinéticas, manipulação e mobilização, facilitação neuromuscular
proprioceptiva, taping patelar, órteses e orientações com exercícios domiciliares. Sendo
assim é notória a importância da fisioterapia. Não foi encontrada a melhor intervenção,
devido diferenças metodológicas, mas ficou claro que a associação de técnicas, na maioria
das vezes, obteve um resultado ainda melhor.
Palavras-chave: Reabilitação. Dor. Anterior. Joelho. SDFP

1. Introdução
Atualmente são encontrados vários trabalhos científicos publicados com intuito de demonstrar
a importância da articulação femoropatelar, a necessidade de compreender seu funcionamento
e seu comportamento diante alterações estruturais e ambientais tornam ainda mais intrigante o
seu estudo. Esse trabalho tem como foco a comparação nos tratamentos fisioterapêuticos da
síndrome da disfunção femoropatelar (SDFP). Percebemos na prática clínica uma infinidade
de procedimentos para essa patologia, e isso deixa claro que ainda não objetivamos
determinados tratamentos que sejam realmente eficazes, ou seja, vários procedimentos para
uma patologia pode ser entendido como falta de conhecimento desta síndrome, assim pode-se
perceber a necessidade e a relevância de mais pesquisas sobre o assunto em questão. Outro
problema bem agravante é a dificuldade para avaliar esta patologia, geralmente relacionada a
uma dor anterior ou retropatelar do joelho, mas esse sinal geralmente vem acompanhado de
tantos outros sintomas. Variações anatômicas do joelho associada à fraqueza da musculatura
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desta articulação são as principais causas da SDFP. Portanto, se torna fundamental a
discussão sobre as melhores práticas fisioterapêuticas no tratamento dessa disfunção. O
presente estudo teve por objetivo identificar e comparar quais as principais técnicas
fisioterapêuticas no tratamento da SDFP. Trata-se de um estudo do tipo revisão estrutural da
literatura, que buscou analisar publicações dos últimos 14 anos, estando os mesmos artigos
em um espaço amostral de 2000 até 2014. A escolha desse período foi ocasionada devido um
amplo espectro de terapias realizadas para SDFP, sendo também interessante pelo grau de
terapias mais atuais e modernas, sendo de grande necessidade avaliar a sua eficácia.
A SDFP foi durante muito tempo chamada de condromalácia patelar (POWERS, 1998). Este
termo descreve uma lesão na cartilagem da patela. Muitos profissionais, principalmente da
fisioterapia, ainda utilizam esta terminologia. Contudo, os exames de ressonância magnética
e as artroscopias vieram mostrar que não existe uma correlação direta entre a dor referida pelo
paciente e a lesão da cartilagem articular da patela (POWERS, 1998). Somente no final da
década de 90 autores como, Natri, Kannus, Järvinen, Powers e Nissen iniciaram a
nomenclatura de SDFP, esta mais apropriada (POWERS, 1998). A SDFP é um das disfunções
ortopédicas mais comuns em adolescentes e jovens adultos, sendo uma lesão de esforço mais
comum em mulheres adolescentes (THOMEE, 1997:1690). Aproximadamente, cerca de 26%
dos jovens atletas 14 e 7% dos jovens adultos ativos (COSTA, 2007). Tem início insidioso,
caracterizado por dor anterior ou retropatelar principalmente durante atividades funcionais na
ausência de outras lesões músculo esquelética (ALACA, 2002:807; NIJS, 2006:69). Pouco se
sabe sobre a etiologia, a mesma é ainda indefinida e multifatorial, caracterizada
principalmente pelo desequilíbrio entre os componentes mediais e laterais do músculo
quadríceps femoral (THOMEE, 1997:1691). Este desequilíbrio desencadeia mau alinhamento
patelar, dor e consequentemente, piora da propriocepção (HAZNECI, 2005:521). A alteração
da sensação de posição articular do joelho pode também estar relacionada com a diminuição
da flexibilidade, pois o encurtamento muscular promove um mau alinhamento patelar
desencadeando dor (PEELER, 2007:234). A SDFP é geralmente agravada com atividades
específicas que podem aumentar as forças de carga de compressão em toda a articulação
femoropatelar, incluindo descer e subir escadas, agachar e sentar prolongado (BARTON,
2008:529; POWERS, 1998:345; WILSON, 2003:437).
Segundo Moyano (2012) o alongamento clássico é capaz de reduzir significativamente a dor
em pacientes com SDFP, mas o alongamento através da Facilitação Neuromuscular
Proprioceptiva (FNP) e associado a um programa de atividades por quatro meses são capazes
de melhorar ainda mais as variáveis: capacidade funcional, diminuir a dor e aumentar a
amplitude de movimento. Enquanto Miyamoto (2010) concorda com Moyano (2012) com
relação ao alongamento melhorar a performance da atividade funcional e diminuir da dor.
Segundo Callaghan (2006) o taping patelar inicialmente não ajuda a melhora clínica do
paciente com SDFP e até mesmo pode agravar os sintomas, sendo que Ng GYF e Cheng
(2002) relata com estudo semelhante a Callaghan (2006) que o taping é capaz de melhorar
sim imediatamente a dor em pacientes com SDFP e Ng GYF e Cheng (2002) ainda acrescenta
que a associação do taping com outros exercícios com carga são capazes de aumentar mais
que 90% a chance de sucesso para amenizar os sintomas. Em relação ao fortalecimento
muscular excêntrico e isotônico do quadríceps Eapen (2011) descreve que existem poucos
estudos sobre esse tipo de fortalecimento e ainda introduziu ao seu artigo questionários de
qualidade de vida (SF-36). O autor não somente está preocupado com a relação física de
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amenizar sintomas, mas sim também a preocupação com a saúde mental e comportamental.
Conforme a análise de Selfe (2011), ele demonstrou em seu estudo um foco diferente. Ele
analisou a biomecânica no plano coronal e transversal em pacientes com SDFP em três
momentos: com órtese femoropatelar, com taping e sem intervenção terapêutica. Percebe-se
neste breve apanhado acima descrito, a variedade de tipos de tratamentos, vários focos, não
apenas a relação problema versus solução, mas sim uma ideia de análises científicas com
intuito de esclarecer dúvidas no seu universo maior, ou seja, tudo relacionadoao maior
interessado, o paciente.
2. Desenvolvimento
2.1 Métodos Adotados
Trata-se de um estudo do tipo revisão estrutural da literatura, que buscou analisar publicações
dos últimos 14 anos, nas principais bases de dados científicos [Cochrane, PubMed, Medline
(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), SciELO (Scientific Electronic
Library Online) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde)].
Foram encontrados 81 artigos sobre a Síndrome da Disfunção Femoropatelar (SDFP). Após a
leitura do título e resumo destes artigos foram excluídos os estudos de abordagem cirúrgica
(ex.: artroplastias e osteossínteses), osteoartrite,trauma direto ou indireto, lesões ligamentares,
lesões meniscais, gonartroses, lesões capsulares, gonalgia de caráter neurológico e artigos fora
do recorte temporal. Assim foram filtrados 20 artigos. Estes estão em um recorte temporal de
2000 até 2014. Todos os estudos foram concluídos sendo a única exceção o artigo da autora
Rabelo (2014), iniciado em 1º de abril de 2013 com previsão de término para julho de 2014.
O período de tempo para busca dos artigos foi compreendido de novembro de 2013 à janeiro
de 2014.
2.2 Intervenções Terapêuticas
Percebemos que na SDFP ocorre uma grande abrangência de tipos de intervenções
terapêuticas, dos vinte artigos filtrados foram abordados: fortalecimento de membros
inferiores e/ou quadril, alongamentos, eletroterapia, cadeia cinética aberta (CCA) e cadeia
cinética fechada (CCF), manipulação e/ou mobilização articular, facilitação neuromuscular
proprioceptiva (FNP), taping patelar, órteses (femoropatelar e podal) e exercícios domiciliares
com orientações educativas. Este grupamento de nove intervenções foi feito baseado na
distinção aproximada da atividade, por exemplo, CCA e CCF são duas atividades que também
estão dentro de fortalecimento, mas pela sua peculiaridade colocamos em um grupo
destacado, assim como FNP. A importância dessas distinções colocam a prova o objetivo
deste artigo. Além disso não podemos deixar de dizer que existem diversas variáveis
abordadas de forma distinta pelos autores dos artigos escolhidos, como por exemplo: número
da amostra (pacientes), relevância de sinais e sintomas, tempo de execução do estudo pela
respectiva terapia, relevância estatística, tipo de estudo (randomizado ou não, presença de
grupo controle ou não, dentre outros). A Figura 1, é um histograma para melhor visualizar os
tipos de intervenções e sua frequência nos referidos artigos. É sabido que os mesmos podem
ter uma ou várias intervenções terapêuticas. Em anexo segue a tabela 1, ao final deste artigo,
aonde os dados dos artigos escolhidos foram compilados sucintamente. Para melhor
visualização dos 20 autores escolhidos, os mesmos estão sublinhados no corpo do trabalho.
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Figura 1 – Nº de artigos relacionados versus intervenção terapêutica
Fonte: Dados produzidos pelo autor (2014)

2.3 Resultados e Comparações
A articulação femoropatelar é sede de diversas patologias, devido a suas características
anatômicas. Ao comando de uma alavanca, a patela, essa articulação é capaz de centralizar as
forças do músculo quadríceps responsável pela posição ereta. Embora como possui um
equilíbrio estrutural frágil, qualquer complicação em sua estabilidade pode acarretar uma
alteração funcional capaz de gerar sinais e sintomas que podem ser incapacitantes. (MELLO
JUNIOR, 2009). A SDFP é uma condição descrita na literatura como uma desordem
causadora por dor no complexo articular do joelho devido ao mau alinhamento da patela. Sua
etiologia ainda não esta bem estabelecida, mas o desequilíbrio dos músculos que fornecem
estabilidade à patela está entre os principais fatores sugeridos para desencadear a SDFP
(PULZATTO, 2005). Para os pacientes com diagnóstico de SDFP, o tratamento conservador
sempre será considerado como primeira e melhor opção (BEVILAQUA-GROSSI, 2005).
2.3.1 Fortalecimento muscular
─ Fortalecimento Isométrico
Os exercícios isométricos são conhecidos como um meio eficaz para se alcançar o
fortalecimento muscular, sendo usados em todo o processo da reabilitação (JACOBY, 2008).
Nesta prática de exercício, a musculatura contraída produz força sem que ocorra apreciável
mudança no seu comprimento e sem alterar a posição em que se encontra a articulação
(KISNER; COLBY, 2005). Esses exercícios de certa forma aumentam a força muscular,
porém esses ganhos são específicos, parecendo ocorrer uma melhora em 20% na posição
articular em que é realizado o exercício isométrico (PRENTICE, 2008).
─ Fortalecimento de Quadríceps
O tratamento para dor na articulação femoropatelar é voltada para a reabilitação do músculo
quadríceps com especial atenção ao músculo vasto medial oblíquo (VMO), que é o
estabilizador medial dinâmico primário da patela (FAVARINI; LUSCOSTA, 2007). O
treinamento muscular deve ter como objetivo promover o aumento de força de contração do
músculo VMO de maneira concêntrica e excêntrica durante toda a amplitude de movimento
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(PRENTICE; DAVIS, 2008). Como a função do VMO é dar estabilidade medial à patela, o
equilíbrio entre a ativação dos músculos VMO e VL (Vasto Lateral) é analisado como
componente principal para a manobra conservadora das alterações femoropatelares. Devido a
isso, a busca durante a reabilitação tem sido encontrar nas atividades que isolem ou deem
preferência para o recrutamento muscular do VMO (VEZZANI, 2009). O grupo muscular do
quadríceps femoral pode ser fortalecido por meio de exercícios de extensão do joelho, que são
realizados dentro de sua amplitude normal de movimento. Porém o exercício de extensão
pode recrutar com uma mesma intensidade os músculos vasto medial oblíquo e vasto lateral,
assim não haveria uma ativação seletiva do músculo VMO. Para ocorrer o fortalecimento
seletivo do VMO durante execução de certo exercício é necessário que sua ativação seja
consideravelmente maior ao ser comparado com os outros músculos que compõem o
quadríceps, sendo assim, estes devem ter uma ativação menor (OLIVEIRA, 2008). Para
muitos autores o VMO possui uma inervação à parte do resto do quadríceps. Portanto, o
paciente necessitaria aprender a contrair o VMO primeiro que o VL (PRENTICE; DAVIS,
2008). Bevilaqua-Grossi (2005) avaliou e comparou a atividade eletromiográfica do VMO,
VLO e VLL (Vasto Lateral Lateral) durante o exercício de agachamento a 45º e com 60º em
15 mulheres portadoras da SDFP. Nenhum dos dois exercícios apresentou diferença
significativa entre os músculos, assim podendo ser indicado na reabilitação da SDFP já que
ocorre o equilíbrio entre os músculos estabilizadores da patela durante o exercício. Porém o
VMO não apresentou uma ativação maior em qualquer um dos exercícios.
─ Discussão e resultados dos oito artigos de fortalecimento
Eapen (2011) descreveu em seu estudo piloto exploratório uma visão dos efeitos do
fortalecimento isotônico e excêntrico do quadríceps em pacientes com SDFP. Por sua vez ele
concluiu que houve uma melhora estatisticamente significativa para diminuição da dor e
aumento do desempenho do estado funcional. Para essa mensuração isotônica ele utilizou o
equipamento terapêutico Baltimore (BTE) e ainda realizou um biofeedback visual com um
monitor. Eapen (2011) observou que ocorreu um maior recrutamento das unidades motoras
com o biofeedback visual. Da mesma forma houve uma grande melhora significativa no teste
de qualidade de vida (questionário SF-36), testado antes e após intervenção, com uma
diferença média de 23,6 pontos para melhor.
Pulzatto (2005) avaliou a atividade eletromiográfica do VMO, VLL e VLO (Vasto Lateral
Oblíquo) em exercícios de subida posterior no step (degrau) comparando em ângulos distintos
para flexão de joelho (45º e 75º). O autor concluiu que o exercício de subida posterior no step
em 45º é mais indicado para tratamento dos pacientes com SDFP, pois ativou mais
seletivamente o VMO. Sendo assim no grupo dos pacientes com SPDF, os valores da relação
VMO:VLO e VMO:VLL foram maiores no ângulo 45º do que à 75º. Já no grupo controle
(pacientes sem SPDF) a relação VMO:VLL foi maior à 45º do que à 75º, mas na relação
VMO:VLL o ângulo 75º se mostrou eletromiograficamente maior. Também se confirma a
ideia que o step realizado a 75º propicia a lateralização da patela em relação ao fêmur,
segundo o estudo deste autor.
Collins (2008) utiliza do fortalecimento muscular para comparar o uso de uma órtese podal
(palmilha). Como resultado de sua pesquisa, este autor revela que a órtese associada com a
fisioterapia (fortalecimento muscular) não foi estatisticamente significativa. Os exercícios
consistiam em um programa progressivo para o quadríceps, isquiotibiais, anteriores do
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quadril, rotadores externos da coxofemoral. Da mesma forma não há um relato detalhado do
tipo e da intensidade deste fortalecimento muscular.
Rabelo (2014) em seu estudo ainda em andamento, com proposta de término para julho de
2014, também associou técnicas, dividindo sua amostra de 34 pacientes com SDFP em dois
grupos: o primeiro fortaleceu os músculos extensores do joelho, abdutores do quadril e
rotadores externos associando à facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP). Já no
segundo grupo (controle), foi realizado somente o fortalecimento dos músculos do quadril e
joelho. Como o resultado ainda está em aberto à hipótese deste autor e confirmar
estatisticamente que a técnica da FNP associado ao fortalecimento clássico poderá apresentar
uma alternativa para o tratamento de pacientes com SDFP.
Crossley (2002) já tinha utilizado a associação de técnicas para o seu estudo, incluindo o
fortalecimento muscular. Seu estudo compara quatro tipos de intervenções: fortalecimento de
quadríceps, mobilização articular, taping patelar e exercícios domiciliares. É muito
interessante ressaltar que para o seu grupo placebo ele utilizou: ultrassom desligado, gel não
terapêutico e taping patelar também não terapêutico. Em relação ao fortalecimento de
quadríceps, este autor concluiu que esta intervenção foi realmente significativa, comparado ao
grupo placebo. Dessa forma Crossley (2002) também concordou com Eapen (2011). Ambas
as intervenções de fortalecimento do quadríceps melhoraram significativamente a redução da
intensidade da dor e também melhorou a capacidade funcional, mesmo considerando algumas
divergências metodológicas entre os dois estudos.
Herrington (2007) em seu estudo dividiu sua amostra de 45 pacientes em três grupos. O
primeiro realizou exercícios de extensão de joelho; no segundo, leg press sentado; e o terceiro
não recebeu nenhum tratamento (grupo controle). Herrington (2007) concluiu que tanto os
exercícios com carga (leg press), quanto o sem carga (extensão de joelho) são capazes de
melhorar significativamente os sintomas subjetivos e clínicos em pacientes com SDFP.
Clark (2000) também estudou combinações de diversas técnicas, por sua vez ele associou o
taping patelar ao fortalecimento com atividade física e também utilizou de exercícios
domiciliares. Em seu estudo, Clark (2000) mensurou a força isométrica de quadríceps. As
sessões de fortalecimento consistiam em uma forte contração excêntrica dos extensores, mas
antes havia um aquecimento de três minutos em cicloergômetro. As atividades tinham ênfase
em semi agachamento na parede, mantendo alinhamento dos pés, joelhos e quadril, também
ocorreu fortalecimento para glúteo médio e máximo. Em resultado, Clark (2000) observou
que houve melhora no teste de qualidade de vida, funcionalidade do membro inferior afetado
e na escala de dor, sendo que a melhora entre grupos distintos não foi estatisticamente
significativa. Foi notória a diferença entre o grupo de exercício e não exercício (grupo
controle), obviamente melhor resposta para o grupo com exercício.
Nakagawa (2008) comparou o fortalecimento de quadríceps e também adicionou os abdutores
e rotadores externos de coxofemoral, assim comparando com um programa de fortalecimento
único para quadríceps. Este autor avaliou diversas variáveis, como: escala de dor, extensão do
joelho isométrico e excêntrico, torque de força para abdutores, rotadores externos de quadril e
glúteo médio, utilizando para mensurar eletromiografia de superfície. Como resultado
Nakagawa (2008) percebeu que houve melhora significativa na diminuição de dor nas
atividades funcionais, e também foi percebido um aumento da atividade eletromiográfica do
glúteo médio isometricamente. O torque de força de extensores do joelho aumentou em
ambos os grupos. Sendo que não houve estatisticamente melhora no torque para musculatura
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do quadril em ambos os grupos. A conclusão geral percebida por Nakagawa (2008) foi que a
associação do fortalecimento do quadríceps com adição do fortalecimento dos abdutores e
rotadores externos do quadril foi estatisticamente significativa para pacientes com SDFP,
melhorando assim a qualidade do fortalecimento.
Em todos os oito artigos sobre fortalecimento muscular supracitados, nenhum deles obteve
uma resposta negativa ou mesmo contra indicou o fortalecimento para pacientes com SDFP.
Lembrando que muitos destes artigos fizeram associações de diversas intervenções, assim
necessitamos considerar as diferenças metodológicas entre eles. Devido estas e outras
diferenças mais, torna-se muito difícil qualificar a eficácia do fortalecimento muscular, mas é
notável que a associação de técnicas tenha, em sua maioria, uma resposta melhor, como
descrita nos resultados acima.
2.3.2 Cadeia Cinética - Aberta e Fechada
A articulação do joelho é parte integrante da cadeia cinética sendo afetada diretamente pelos
movimentos e pelas forças resultantes que são repassadas através do pé, tornozelo e pela parte
distal da perna. O joelho então tem a função de transmitir essas forças para a coxa, o quadril e
a coluna vertebral. Dessa forma forças anormais, que não podem ser distribuídas, precisam ser
absorvidas pelos tecidos. Sendo parte da cadeia cinética, o joelho fica suscetível à lesão que
resulta na absorção dessas forças (PRENTICE; DAVIS, 2008). Na década de 70 foi
apresentado o conceito da cadeia cinética pela primeira vez, sendo feito por engenheiros
mecânicos que a denominaram “sistema de ligação”. Dois sistemas foram propostos, aberto e
fechado (PRENTICE, 2008). A cadeia cinética aberta (CCA) ocorre quando um membro se
movimenta e a extremidade distal desse segmento encontra-se solta no espaço, causando
movimentos mais exclusivos e comuns à sua articulação (SOARES; BERNARDES, 2005).
Durante os exercícios praticados em cadeia cinética aberta é comum o movimento ficar
limitado em uma só articulação (PRENTICE, 2008). Enquanto a cadeia cinética fechada
(CCF) ocorre quando o segmento terminal está fixo durante um movimento permitindo que a
ação deste seja semelhante àquelas praticadas na vida diária. Os exercícios realizados em CCF
acontecem primariamente através de posições em que ocorre apoio de peso (KISNER;
COLBY, 2005). Para prática de exercícios em CCA, as forças de reação articular sobre a
patela estão em um nível menor a 90º de flexão (DUTTON, 2010). Dessa forma na CCA o ato
de estender o joelho provoca um impulso de flexão que aumenta à medida que o joelho vai
sendo estendido até 90º para sua extensão total, ocasionando aumento da tensão quadriciptal e
no tendão patelar. Essa condição torna as forças de reação femoropatelar maior, com pico de
força em 36º de flexão articular (PRENTICE, 2008). Desta maneira, para CCA, não são
recomendados para a articulação femoropatelar exercícios que compreendem ângulos entre 0º
à 45º de flexão, já que a força de reação articular é maior nessa amplitude, principalmente se
houver lesões proximais na patela (DUTTON, 2010).
Em relação à cadeia cinética fechada (CCF), algumas hipóteses apontam para o uso desse tipo
de exercício com indícios de que é mais seguro e produz forças e estresses que oferecem
menos riscos para as estruturas do joelho ao serem comparados aos exercícios em CCA
(SOUZA, 2007). Com o aumento da flexão no joelho a força de reação articular aumenta
proporcionalmente com ela, sendo maior que a força de contato. Isso faz com que a pressão
articular se eleve à medida que ocorra mais flexão no joelho, de 0º à 90º sendo que a 90º
ocorre o valor máximo dessa pressão. Assim é indicado para a articulação femoropatelar
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exercícios entre 0º à 45º, tendo cautela ao se executar em graus maiores como entre 90º e 50º,
já que nesta amplitude as forças de reação articular são maiores (DUTTON, 2010). Os
exercícios em CCF possuem algumas características, como força de compressão articular
aumentada, congruência articular aumentada, aumento da estabilidade, menor força de
cisalhamento, grande resistência, estimulação de proprioceptores e aumento da estabilidade
dinâmica. Essas características são mais relacionadas com a sustentação do peso (PRENTICE,
2008).
Conforme estudo de Fehr (2006), ele comparou os dois tipos de cadeia em oito semanas com
sessões por três vezes semanais, assim avaliando, eletrograficamente, a ativação de VMO e
VL, a escala de dor e a funcionalidade. Fehr (2006) concorda com Souza (2007) e Dutton
(2005) quando conclui que os exercícios de CCF são estatisticamente mais significativos e
superiores aos exercícios de CCA, mas também Fehr (2006) relata que ambas as cadeias
melhoraram a funcionalidade e reduzem a intensidade da dor. Enquanto Cabral (2008), em
um estudo também comparativo entre cadeias chegou a uma conclusão diferente, os pacientes
em CCA apresentaram melhor diminuição da dor, aumento da atividade EMG do VL,
avaliando a relação do ângulo Q, ambas as cadeias foram significativamente modificadas.
Este autor então concluiu que não há diferenças evidentes entre a CCA e CCF, assim
discordando com Fehr (2006), Souza (2007) e Dutton (2005). Bakhtiary e Fatemi (2007)
também concluíram que a CCF foi significativamente melhor que a CCA, somente no quesito
dor femoropatelar, os dois grupos foram iguais. Entretanto nas variáveis: redução do ângulo
Q; crepitação; aumento de força isométrica máxima de quadríceps e circunferência de coxa, a
CCF mostrou-se superior.
2.3.3 Eletroterapia
A estimulação elétrica é usada como meio auxiliar na reabilitação da SDFP, sendo sugerido
que a eletroestimulação atue em associação com exercícios funcionais de forma que se possa
recrutar melhor a musculatura, principalmente o vasto medial oblíquo (PECCIN;
CHAMLIAN, 2005). De acordo com Garcia (2010, p. 481), este descreveu que o uso da
eletroestimulação deve complementar a abordagem terapêutica conservadora em SDFP, sendo
assim, concordando com Peccin e Chamlian (2005). A estimulação elétrica age de maneira a
intervir no padrão de saída da atividade dos motoneurônios, somando-se a sua atividade
fisiológica, em oposição, durante o exercício voluntário, as unidades motoras são recrutadas
individualmente de maneira gradual e hierárquica (SCOOT, 2003). Alves (2007) avaliou por
meio de eletromiografia a eficácia da cinesioterapia e eletroestimulação na aquisição de força
muscular do músculo vasto medial oblíquo em dois grupos distintos. Os resultados
demonstraram que ambas as técnicas foram satisfatórias no aumento da força muscular do
VMO. Porém a melhora da força muscular no grupo submetido ao tratamento por estimulação
elétrica foi inferior ao grupo submetido à cinesioterapia. Garcia (2010) utilizou um programa
de estimulação elétrica sobre o músculo VMO de dez portadores da SDFP, sendo realizadas
três sessões semanais de tratamento durante seis semanas. Os resultados indicaram que houve
significativo aumento do recrutamento do VMO após programa de eletroestimulação. Sendo
assim concordando com estudo de Alves (2007), supracitado.
2.3.4 Taping patelar
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O taping ou tape patelar consiste em um tratamento que utiliza uma fita adesiva com intuito
de corrigir o posicionamento da patela, e busca recrutar o VMO de maneira menos dolorosa
(DIONISIO, 2005). O taping tem como objetivo essencial corrigir a patela dentro da tróclea
femoral de maneira a melhorar a sua área de contato e, consequentemente, diminuir o estresse
articular; atua de maneira a reduzir a intensidade da dor e facilita o recrutamento do músculo
vasto medial oblíquo ao produzir uma melhor relação no comprimento e na tensão do tecido
muscular (JARDIM, 2009). Os objetivos podem ser alcançados através do alongamento dos
tecidos moles laterais, que se encontram retraídos, promovendo uma orientação patelar mais
correta. Além de manter uma correta orientação patelar, o taping proporciona às estruturas
moles, que restringem o movimento da patela um alongamento mais prolongado (PRENTICE;
DAVIS, 2008). Dutton (2010) previne que o reposicionamento patelar deva colocar a patela o
mais centralizada possível entre os côndilos femorais e inclusive ficando em paralelo ao eixo
longo do fêmur.
O componente de deslizamento é corrigido direcionando firmemente a patela em uma direção
medial enquanto o taping deve ser introduzido na borda lateral da patela. A inclinação é
corrigida aplicando o taping na região medial da patela, assim a borda lateral é elevada e
ocorre o alongamento passivo das estruturas laterais. Para correção da rotação externa o
taping é fixado no polo inferior medial em um sentido medial, enquanto a rotação interna é
corrigida com esta fita aderindo à borda superior média tracionando-a para baixo medialmente
(DUTTON, 2010).
Segundo Callaghan (2007) nenhum paciente referiu piora na dor com taping patelar. Seu
estudo tinha como foco a avaliação e alteração da propriocepção em pacientes com SDFP. Ele
percebeu primeiramente que nem todos pacientes com SDFP tinham déficit proprioceptivo e o
mais curioso era que taping não teve boa resposta imediata naqueles pacientes sem problemas
proprioceptivos, assim sendo contrário e com resposta estatisticamente significativa naqueles
pacientes com déficit proprioceptivo, dessa forma melhorando sua clínica.
Conforme o estudo de Ng GYF e Cheng (2002), todos os pacientes com SDFP podem se
beneficiar do taping patelar para a diminuição da dor também para a melhora do alinhamento
femoropatelar, embora em seu estudo Ng GYF e Cheng (2002) relatam que pacientes
submetidos ao taping não melhoram a ativação eletromiográfica do músculo vasto medial
oblíquo (VMO). Concluindo assim que não é adequado o treinamento muscular do VMO
associado ao taping, mas segundo Cowan (2002) esta última afirmativa não é verdadeira.
Cowan (2002) em seu estudo para avaliar a ativação do VMO em relação vasto lateral (VL)
por eletromiografia, na aplicação do taping, ele percebe que tanto o VL quanto o VMO são
ativados sim, discordando com Ng GYF e Cheng (2002). Cowan (2002) só concorda com Ng
GYF e Cheng (2002) em relação a melhora da dor femoropatelar na utilização do taping, ao
mesmo tempo Cowan (2002) deixa claro que esta técnica pode ser usado como tratamento
coadjuvante na reabilitação dos pacientes com SDFP. Crossley (2002) em seu estudo utilizou
o taping patelar não somente para averiguar a dor femoropatelar, mas como também para o
alinhamento da patela, a ativação eletromiográfica do VMO e na avaliação do controle neural.
Crossley (2002) faz um estudo variado com diversos tipos de intervenções como:
fortalecimento segmentar da musculatura dos membros inferiores de forma funcional,
mobilização articular femoropatelar e também associa exercícios domiciliares, sendo assim
difícil avaliar somente a intervenção do taping; sabe que sua resposta é principalmente
vantajosa para diminuição da dor e alinhamento femoropatelar. De acordo com estudo de
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Clark (2000) as melhoras dos pacientes não foram estatisticamente significativas somente
com a aplicação do taping patelar, considerando que em seu estudo a proposta de alta do
programa era de até três meses, sendo assim não foi relacionada a alta com essa intervenção
terapêutica. Temos que considerar que o estudo de Clark (2000) foi também misto, ou seja,
ele adicionou o fortalecimento segmentar funcional de membros inferiores e exercícios
domiciliares. Esse estudo utilizou o taping terapêutico e também o taping placebo (grupo
controle), ambos não foram significativamente diferentes. Já é consenso entre muitos autores
e fisioterapeutas que somente o uso do taping patelar não é suficiente para a correção da
disfunção patelar, porém seu uso durante as atividades diárias e durante os exercícios
voluntários de reabilitação favorece o recrutamento do músculo vasto medial oblíquo
(VEZZANI, 2009). Selfe (2011) demonstrou a alteração biomecânica com a aplicação do
taping e a associação com uma órtese femuropatelar. Ele concluiu que o desvio no plano
coronal apresentou redução do desalinhamento patelar nas seguintes condições: após
aplicação do taping (P=0,031), associando com a órtese (P=0,032) e sem nenhum tratamento
(P=0,046). Sendo assim evidenciando que pacientes com SDFP melhoram no plano coronal e
no controle da torção do joelho durante a descida lenta de um step, após a aplicação do taping
associado com este tipo de órtese. Selfe (2011) deixa uma mensagem de que a avaliação dos
planos coronais e transversais não devem ser negligenciadas para aqueles pacientes com
SDFP.
2.3.5 Alongamento
Segundo Miyamoto (2010) o encurtamento muscular altera a sensação da posição articular da
patela ocasionando seu desalinhamento e consequentemente desencadeando a dor. Conforme
descreve Prentice e Davis (2008) a retração muscular dos isquiotibiais e gastrocnêmio leva a
um aumento da flexão do joelho, e também há alterações na marcha como perda dos últimos
dez graus de flexão dorsal do pé. Assim o movimento para compensar a falta de dorsiflexão
ocorre na articulação subtalar como compensação. O movimento e alteração excessiva da
articulação subtalar provoca uma alteração biomecânica, levando a tíbia a uma maior rotação
interna fazendo com que haja o aumento da força do vetor valgo lateral. Peccin e Chamlian
(2005) descrevem que os exercícios de flexibilidade são de vital importância devendo ser
incluído em todo o membro inferior, sendo útil para diminuir as forças compressivas que
atuam diretamente sobre a patela. Cabral (2007) sugere que os exercícios de alongamento
muscular devem ser incorporados ao tratamento da SDFP, inclusive no início do tratamento,
pois eles melhoram a flexibilidade muscular e seu desempenho. Também são efetivos para
melhorar o realinhamento dos joelhos facilitando assim o fortalecimento muscular
(MIYAMOTO, 2010). O alongamento estático é considerado o mais seguro dentre as várias
técnicas existentes, sendo o mais utilizado na prática clínica. A técnica consiste em aplicar
uma força constante de forma vagarosa e gradual até um ponto que o paciente possa tolerar,
representando o maior comprimento possível do músculo que está sendo alongado, então é
mantido por certo período de tempo, não muito longo (MIYAMOTO, 2010). Conforme o
estudo Miyamoto (2010) seu objetivo era avaliar os efeitos do alongamento muscular
segmentar com um protocolo de 30 segundos e 10 repetições para cada músculo abordado
(isquiotibiais, tríceps sural e quadríceps femoral) somente em pacientes com SDFP. Por sua
vez este autor avaliou as seguintes variáveis: ângulo Q, intensidade de dor, capacidade
funcional (escala de Lysholm), posição articular, trabalho total e momento de força
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concêntrica de quadríceps e isquiostibiais. Como resultado Miyamoto(2010) mostrou que o
alongamento muscular segmentar destes músculos descritos, estatisticamente foi melhorado,
otimizando os principais sinais e sintomas apresentados pelos pacientes da SDFP, somente o
momento de força e o trabalho total não foram estatisticamente significativos. Este autor
também relata que existem evidências de que a técnica do alongamento não melhore a
propriocepção dos pacientes. Cabral (2007) também concorda com Miyamoto (2010) quando
aquele relata que após o alongamento ocorre redução da intensidade de dor, melhora da
flexibilidade e do alinhamento patelar. Moyano (2012) faz um estudo muito parecido com
Miyamoto (2010), sendo que este usou o alongamento clássico com 30 segundos e somente 3
repetições. Moyano (2012)comparou o alongamento clássico com o alongamento por
Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, resumidamente trata-se de uma contração
isométrica sustentada por 10 segundos na posição final do arco de movimento e em seguida
um relaxamento mantendo a isometria por 30 segundos, logo em seguida aumentamos o
ângulo para um novo ponto, e neste repete-se o procedimento. Além disso, Moyano (2012)
associou exercícios aeróbicos com exercícios domiciliares orientados, por sua vez ele
concluiu em seu estudo que todas as técnicas após quatro meses tiveram melhoras
estatisticamente significativas, embora o alongamento por FNP associada com exercícios
aeróbicos foram melhores do que somente o alongamento clássico.
2.3.6 Manipulação e/ou Mobilização
O estudo de Crossley (2002) utilizou técnicas combinadas, entre elas: fortalecimento dos
músculos do membro inferior acometido pela SDFP, taping patelar e exercícios domiciliares
com orientações. Dentro dos exercícios domiciliares foi incluído a mobilização patelar onde o
procedimento teve como intuito corrigir o desalinhamento (glide e tilt), na relação da posição
médio-lateral , onde glide é a relação da distância do centro da patela à face medial e lateral, e
por sua vez o tilt é a relação da faceta medial patelar e a faceta lateral, sendo o
desalinhamento resultando em uma proeminência da faceta lateral. A mobilização também
consistia em uma combinação de mobilidade profunda com atrito. A correção do glide e tilt
junto com a mobilização profunda foi realizada por três repetições durante 60 segundos cada.
Como resultado, Crossley (2002) concluiu que esta intervenção foi também positiva no
quesito dor e capacidade funcional em relação ao grupo placebo. Crowel e Wofford (2012),
diferente de Croslley (2002), utilizou a manipulação indireta, ou seja, não se tratava de uma
intervenção no joelho, mas sim lombo pélvica. Dentre as variáveis avaliadas temos:
movimentos globais do quadril (amplitude de rotação interna), força de quadríceps e quadril,
funcionalidade (agachamento, subir e descer no step) e aplicação de questionários funcionais.
Todos essas variáveis foram medidas antes e após manipulação. Sendo assim observou que
57% dos indivíduos tiveram melhora da dor, mas nos quesitos amplitude do quadril, força
(quadríceps e quadril) e a capacidade funcional não foram clinicamente significativas.
Crowel e Wofford (2012) utilizaram a regra da predição clínica (CPR) que foi desenvolvida
para identificar pacientes com SDFP, sendo estes com indicação para uma resposta positiva e
imediata após a manipulação lombo pélvica. Embora o mecanismo de alívio de dor não seja
ainda conhecido, os autores teorizam que mudanças neurofisiológicas ou interdependência
regional podem ter sido responsável para as mudanças observadas (IVERSON, 2008). Suter
(1999, 2000) demonstrou que a manipulação lombo pélvica levou a uma diminuição
significativa na inibição de quadríceps, enquanto Hillermann (2006) relatou que a força
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muscular de quadríceps aumentou significativamente após a manipulação da articulação
sacroilíaca em pacientes com SDFP. No entanto nenhum desses estudos, Suter (1999, 2000) e
Hillermann (2006) foram capazes de mostrar qualquer benefício além dos efeitos imediatos
do tratamento em pacientes com SDFP. Crowel e Wofford (2012) por sua vez, não
conseguiram replicar o CPR desenvolvido por Iverson (2008), sendo assim não parece haver
qualquer mudança clínica estatisticamente significativa, como arco de movimento do quadril,
força do quadril e quadríceps ou capacidade funcional imediatamente após uma manipulação
lombo pélvica em pacientes com SDFP.
Grindstaff (2012) associou a manipulação com a mobilização, consistindo em um estudo
duplo cego randomizado para avaliar os efeitos na manipulação ou mobilização para ativação
e força de quadríceps após uma hora da intervenção. Este autor formou três grupos: grupo 1,
manipulação articular lombo pélvica (grau 5); grupo 2, mobilização para flexão e extensão
lombar passivamente observando a amplitude de movimento (grau 2), sendo esta atividade
feita em decúbito lateral; grupo 3, extensão pélvica em cima dos cotovelos, paciente em
decúbito ventral. Como resultado, Grindstaff (2012) não observou, dentro do grupo,
diferenças na força inicial do quadríceps, após intervenção. Embora quando os grupos foram
agrupados, encontramos diferenças ao longo do tempo na ativação e força do quadríceps. As
intervenções na região lombo pélvica não tiveram efeito imediato sobre a ativação e força
inicial quadricipital.
2.3.7 Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP)
Alguns autores hipotetizam que a síndrome da disfunção femoropatelar envolve estabilização
deficitária da pelve e assim proporcionando consequências para esta articulação. Essa
condição poderia ser explicada por um desequilíbrio entre as cadeias musculares ventral e
dorsal do tronco e do membro inferior (SCHNEIDER, 2001). A facilitação neuromuscular
proprioceptiva já pode ser caracterizada como uma das intervenções mais eficazes no
desequilíbrio muscular (SHARMAN, 2006; RUBINI, 2005), explicado pela teoria da inibição
autogênica e recíproca (FRANCO, 2008).
Moyano (2012) utilizou o alongamento por FNP combinado com exercícios aeróbicos para
comparar um alongamento clássico com uma abordagem de tratamento analítico baseado no
princípio do alongamento muscular relacionados à SDFP, explorando os efeitos das técnicas
do FNP. A abordagem relacionava escala da gonalgia, característica da SDFP , percebendo
alterações no movimento do joelho e avaliando a função. O protocolo da FNP foi escolhido
porque tem sido demonstrado grandes ganhos na amplitude de movimento articular, sugerindo
o aumento estatisticamente significativo para o comprimento do músculo alvo (PROSKE,
2006). Como resultado os dois tipos de intervenção, alongamento por FNP e alongamento
clássico, tiveram mudanças significativas em todas as variáveis elegidas, após quatro meses
de intervenção (P<0,001), embora o FNP mostrou melhor resultado em relação ao
alongamento clássico.
Segundo Rabelo (2014), há uma carência de estudos na literatura que adotam um programa de
treinamento neuromuscular para corrigir ou reduzir anormalidades biomecânicas existentes
em pacientes com SDFP, bem como a associação com outras técnicas. O estudo feito por
Rabelo (2014) ainda não foi finalizado, mas os resultados parciais já indicam que a facilitação
neuromuscular proprioceptiva pode apresentar uma alternativa para o tratamento de pacientes
com SDFP, concordando assim com Moyano (2012).
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2.3.8 Órteses (Femuropatelar e Podal)
Selfe (2011) em seu estudo investigou o efeito da órtese femoropatelar (cinta Trupull-DJO) e
o taping patelar, na relação biomecânica tridimensional no plano coronal e transversal do
joelho de pacientes com SDFP, durante uma tarefa funcional para descida de um step. Este
autor dividiu sua amostra de 13 pacientes em três grupos: grupo 1 controle (sem nenhuma
intervenção); grupo 2, taping patelar na posição neutra; grupo 3, órtese femoropatelar.
Tanto o taping quanto a órtese femoropatelar é motivo de controvérsia, em relação aos seus
efeitos precisos, mas parece alterar a função neuromuscular. No entanto, como não sabemos
se o taping e a órtese realmente alteram a posição da patela e se melhoram a intensidade da
dor, os benefícios têm sido atribuídos ao aumento da estabilização articular do joelho, o que
reduz a geração de força muscular (MERRICK, 2000). Também tem sido sugerido que a
compressão do tecido elástico da órtese venha proporcionar calor e estímulo tátil, assim
podendo aumentar a propriocepção (NADLER, 2001; MCNAIR, 1996). Selfe (2011) então
concluiu que a utilização da órtese (cinta Trupull) associado ao taping patelar na posição
neutra resultaram em maior controle de movimento em comparação com grupo controle (sem
intervenção), isso na atividade de descer o step. Ao comparar o taping com a órtese, a cinta se
mostrou com maior estabilização do joelho. Em relação a biomecânica do plano coronal, esta
apresentou uma redução de amplitude com o taping (P=0,031), enquanto com a órtese
(P=0,005). No plano transverso também houve uma redução significativa da amplitude de
movimento, com a órtese em relação ao taping (P=0,032) e no grupo controle (P=0,046).
O uso de órteses podais para pacientes de SDFP é uma condição pouco conhecida e também
usada de forma generalizada, falta um consenso e há muitas controvérsias em torno de sua
prescrição (MCPOIL, 1995; NIGG, 1999). Collins (2008) realizou um estudo com 179
pacientes todos com SDFP, a proposta deste estudo foi comparar a eficácia da órtese podal.
Por sua vez ele dividiu os pacientes em quatro grupos: grupo 1, órtese pré-fabricada com
adição de cunhas e arcos conforme a necessidade do paciente (palmilha tecnológica); grupo 2,
controle, somente aplicação de uma órtese também pré-fabricada, porém toda plana sem
adição de cunhas e arcos (palmilha simples); grupo 3, somente fisioterapia motora e no grupo
4, associação da palmilha tecnológica com fisioterapia motora. Como resultado, a palmilha
tecnológica foi significativamente superior à palmilha simples. Não foram encontradas
diferenças entre efeitos da palmilha tecnológica com a fisioterapia motora e também não foi
relevante pacientes que utilizaram palmilha tecnológica e depois adicionado fisioterapia
motora. Considerando que todos os grupos tiveram benefícios clinicamente significativos de
longo prazo, Collins (2008) concluiu que geralmente podemos acelerar a reabilitação de
pacientes com SDFP introduzindo órtese podal, ou seja, a palmilha tecnológica.
2.3.9 Exercícios Domiciliares e Orientações
Os exercícios domiciliares assim como as orientações são aplicadas como intervenções
coadjuvantes, com objetivo de complementar a técnica fisioterapêutica ou então realizar um
grupo controle, com intuito comparativo, como fez Moyano(2012) . Houveram três artigos
que utilizaram exercícios domiciliares e orientações como recurso: Moyano (2012), Crossley
(2002) e Clark (2000).
Moyano (2012), como descrito acima, utilizou desta intervenção como grupo controle, estes
pacientes receberam material educativo de saúde a respeito da dor femoropatelar, recebendo
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também um programa de exercícios domiciliares. Este grupo controle foi aconselhado a não
fazer qualquer tipo de intervenção fisioterapêutica, após o resultado do estudo, estes pacientes
foram encaminhados para tratamento de fisioterapia convencional.
Crossley (2002) utilizou em seu estudo exercícios domiciliares padronizados diariamente em
associação com outras intervenções como: fortalecimento de quadríceps, mobilização
articular femoropatelar e taping patelar. Enquanto no seu grupo controle foi realizada falsas
intervenções.
Clark (2000) realizou um estudo com jovens dividindo-os em quatro grupos: grupo 1,
exercícios, taping patelar e orientações com atividades domiciliares (OAD); grupo 2,
exercícios e OAD; grupo 3, taping e OAD; grupo 4, somente OAD. Todos os grupos tiveram
a mesma orientação e atividade domiciliar, conforme folheto, “A dor do joelho em adultos
jovens” Arthritis Research Campain. Acompanhada de sessões de explicações sobre a
natureza da dor anterior do joelho, a anatomia da articulação femoropatelar e possíveis causas
da SDFP, orientações sobre tipos de calçados e atividades desportivas, controle da dor por
medicamentos, técnicas de relaxamento das tensões musculares como crioterapia e massagem,
dieta e conselhos sobre o peso corporal e por fim o prognóstico e autoajuda sobre a SDFP.
Como resultado Clark (2000) relatou que todos os grupos tiveram melhora significativa, mas
aqueles grupos que tiveram a adição dos exercícios, a melhora foi mais expressiva.
3. Conclusão
A quantidade de tipos de intervenções fisioterapêuticas para a síndrome da disfunção
femoropatelar é bem extensa conforme o estudo supracitado, dentro dos vinte artigos
selecionados, a maioria destes tiveram uma resposta positiva direta ou indireta para a
otimização dos sinais, sintomas ou distúrbios associados à SDFP. O objetivo principal deste
artigo foi atingido, pois está claro que a intervenção fisioterapêutica é capaz de alterar o
prognóstico desta síndrome, embora no quesito comparação temos conclusões limitadas.
Devido a grande diferença metodológica dos artigos escolhidos, muitas variáveis foram
conflitantes, dificultando a análise e a conclusão parcial do estudo, como por exemplo:
número de amostras variadas, tempo de intervenção diferente, relevâncias estatísticas
distintas, sinais e sintomas escolhidos, tipo de estudo, presença de grupo controle ou não e
dentre tantas outras mais. Porém ficou claro que a associação entre intervenções, na maioria
das vezes, tornou-se um fator de melhora com bastante significância. É sensato pensar que a
necessidade de maiores estudos se torna imprescindível, assim podendo melhor desmistificar
tantas dúvidas da prática aplicada à SDFP, a qualidade dos artigos também é um fator a ser
considerado, pois um bom artigo possibilita uma maior confiança e assim uma melhor análise.
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5. Anexo
Amostra

Conduta

Eapen(2011) - Intervenção: Fortalecimento
20 pacientes: 12
Avaliar efeito do quadríceps
mulheres e 8 homens excentricamente
com
Idade: 27.50 (+/- 6.6) tratamento
isotônico,
Todos com SDFP
treinando
pacientes
com
SDFP. Como mensuração da
qualidade de vida foi utilizado
o questionário SF-36.
Pulzatto(2005) - Intervenção: Fortalecimento
27 pacientes, todas Avaliar atividade elétrica de
mulheres.
VMO (vasto medial oblíquo),
15 sadios (21,13 anos VLL (vasto lateral longo) e
+/-2,17) e 12 com VLO (vasto lateral oblíquo)
SDFP (21,08 anos em exercício de subida
+/-2,31).
posterior no step comparando
em ângulos de 45º e 75º de
flexão de joelho.
Miyamoto(2010) - Intervenção: Alongamento
12 pacientes, idade Avaliar
os
efeitos
do
de 18 a 30 anos. alongamento
muscular
Todos com SDFP, segmentar (30 segundos e 10
dominância
de repetições para cada músculo)
membro
inferior nos isquiotibiais, tríceps sural
direito e sedentários e quadríceps na SDFP.
(sem atividade física Variáveis avaliadas: ângulo Q,
regular).
intensidade da dor, capacidade
funcional (escala de Lysholm),
posição articular, trabalho
total e momento de força
concêntrico de quadríceps e

Resultados
Todas as medidas de resultados mostraram melhorias
significativas (P<0,05). No SF-36 percebeu uma
diferença média de 23,6 pontos de melhora. Na escala
de dor houve uma diferença média de 3,4. O
treinamento excêntrico isotônico para quadríceps se
mostrou eficaz na redução de dor e melhora do estado
funcional.

O exercício de subida posterior no step em 45º é
indicado para tratamento da SDFP, pois ativou mais
seletivamente o VMO. No grupo SDFP os valores da
relação VMO:VLO e VMO:VLL foram maiores no
ângulo de 45º do que a 75º, enquanto no grupo
controle a relaçãoVMO:VLL foi maior a 45º do que
75º mas na relação VMO:VLL o ângulo de 75º se
mostrou maior.
O tratamento com alongamento muscular segmentar
possibilita melhoras de vários sinais e sintomas na
SDFP, como alinhamento, dor e função do joelho.
Todas as variáveis avaliadas apresentaram diferença
significante após tratamento (p<0,05), exceto o
momento de força e trabalho total dos músculos
extensores a 60º/s, trabalho total dos extensores e
flexores a 180º/s e posição articular a 50º e 40º de
flexão do joelho.
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isquiotibiais a 60º e 180º/s.

Garcia (2010) - Intervenção: Eletroterapia
10 paciente mulheres Verificar o efeito de um
(idade 23,1 +/- 4,9) programa de fortalecimento
com SDFP unilateral. muscular com estimulação
elétrica do VMO e VL (vasto
lateral) antes e pós tratamento
na SDFP, avaliado por EMGS
(eletromiografia
de
superfície) com o teste
funcional (subir degrau).
Realizado três vezes por
semana, durante seis semanas.
Fehr (2006) - Intervenção: CCA e CCF
24 pacientes (17 Os grupos foram submetidos a
mulheres
e
7 oito semanas (três sessões
homens) todos com semanais) de tratamento de
SDFP
e CCA (cadeia cinética aberta) e
randomizados para CCF (cadeia cinética fechada).
dois grupos (12 Sendo avaliado a ativação de
tratados com CCA e VMO
e
VL
por
12
tratados em eletromiografia, escala de dor
CCF).
e funcionalidade.
Cabral (2008) - Intervenção: CCA e CCF
21
pacientes Os grupos foram submetidos a
(mulheres) entre 18 a fortalecimento do quadríceps
32 anos. Divididos femoral,
avaliada
a
em 2 grupos (n=11 intensidade
de
dor,
tratados em CCA e funcionalidade, flexibilidade,
n=10 tratados em encurtamento de isquiotibiais,
CCF)
ângulo Q, eletromiografia de
VM e VL durante extensão
isométrica da perna.

Após o treinamento do músculo VMO, não ocorreu
alteração no comportamento eletromiográfico relativo
ao tempo de início de ativação e do tempo de início
até o pico de ativação entre os músculos VMO eVL,
ou seja, não ocorreu alteração no controle motor
relativo ao momento em que os músculos são
ativados para realização do teste de subida do degrau.
Sendo assim o uso da eletroestimulação deve
complementar a abordagem terapêutica conservadora
em SDFP.

A análise da relação VMO/VL em ambos os grupos
demonstrou que não houve diferenças significativas
entre pré e pós tratamento na fase concêntrica e
excêntrica. Os resultados sugerem que não há
mudança nos padrões de ativação EMG no VMO e
VL, entretanto promovem melhora da funcionalidade
e redução da intensidade de dor. Observou também
que os exercícios de CCF são superiores aos de CCA.

Após tratamento houve melhora da capacidade
funcional, maior alongamento dos isquiotibiais e
flexibilidade. Porém, somente o grupo de CCA
apresentouuma melhor diminuição da dor, aumento
da atividade EMG do VL, enquanto a CCA e CCF
modificaram o ângulo Q. Os dados sugerem que
tratamentos baseados no fortalecimento de quadríceps
possibilitam melhoras importantes no sinais e
sintomas da SDFP, não havendo diferenças evidentes
entre os realizados em CCA e CCF. Por fim, em
relação ao realinhamento do membro inferior, os
tratamentos não se mostraram eficientes.
Grindstaff (2012) - Intervenção: Manipulação e Mobilização
48 pacientes (idade Estudo
duplo
cego O resultado foi medido usando técnica de explosão na
24,6 +/-8,9).
randomizado para avaliar extensão isométrica da perna na posição de sentado.
Sendo randomizado efeitos na manipulação ou Não foram encontrados, dentro do grupo, diferenças
para 3 grupos (n=16 mobilização na ativação e na força inicial do quadríceps após intervenção.
cada)
força de quadríceps após 1 Quando os grupos foram agrupados encontramos
hora da intervenção. Grupo I, diferenças ao longo do tempo na ativação e força do
manipulação articular lombo quadríceps. As intervenções na região lombo pélvica
pélvica (grau 5). Grupo II, em não tiveram efeito imediato sobre a ativação e força
decúbito lateral mobiliza-se inicial do quadríceps. A fadiga pode ter contribuído
para flexão e extensão lombar para diminuição da ativação e força.
passivamente observando a
amplitude de movimento (grau
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2). Grupo III, extensão pélvica
em cima dos cotovelos em
decúbito ventral.
Crowell e Wofford(2012) - Intervenção: Manipulação
44 pacientes (28 Avaliar a redução da dor após Observou 57% dos indivíduos manipulados tiveram
mulheres
e
16 manipulação lombo pélvica, melhora da dor, pela classificação numérica
homens), com média os movimentos globais do imediatamente após manipulação. No ganho das
de idade de 27,4 quadril (amplitude de rotação amplitudes do quadril, força (quadríceps e quadril) e a
anos.
interna), força (quadríceps e capacidade funcional não foram clinicamente
Todos com SDFP
quadril)
e
função significativas.
(agachamento, subir e descer
no step) e questionários
funcionais. Todas variáveis
foram medidas antes e após
manipulação.
Selfe (2011) - Intervenção: Taping patelar e Órtese femuropatelar
13
pacientes
(7 O estudo investigou a O joelho no plano coronal apresentou uma redução de
homens
e
6 alteração da biomecânica no amplitude com taping (P=0,031) e com a órtese
mulheres),
com plano coronal e transversal (P=0,005). No plano transverso também houve uma
média de idade de durante uma tarefa de descer redução significativa da amplitude de movimento,
32,5 anos.
um step. Divididos em três com a órtese em relação ao taping (P=0,032) e sem
Todos com SDFP
grupos: grupo 1 (nenhuma intervenção (P=0,046). Os paciente com SDFP
intervenção), grupo 2 (taping demonstraram melhora no plano coronal e no
patelar na posição neutra) controle do joelho durante descida do step após
grupo 3 (órtese femoropatelar) aplicação da órtese e do taping.
Moyano (2012) - Intervenção: FNP, Alongamento e Exercícios Domiciliares
74 pacientes
Estudo comparativo entre três Tanto o grupo de alongamento por FNP associado
Todos com SDFP
tipos de intervenção para com exercícios aeróbicos, quanto o grupo de
SDFP, uma é o alongamento alongamento
clássico
mostrou
mudanças
por FNP associado com significativas em todas variáveis após quatro meses
exercícios
aeróbicos;
a de intervenção (P<0,001). O FNP associado com
segunda intervenção é o exercícios, obteve um resultado ainda melhor do que
alongamento clássico e a o protocolo de alongamento clássico, após os quatro
terceira são orientações para meses de intervenções.
função e dor para SDFP.
Callaghan (2007) - Intervenção: Taping patelar
32 pacientes (18 Objetivo desde estudo é Nesse estudo de pacientes com SDFP nem todos
homens
e
14 avaliar o efeito do taping na apresentaram deficiência proprioceptiva, segundo
mulheres), com idade propriocepção de pacientes avaliação com JPS. Os resultados indicaram que
média de 31,9 anos.
com SDFP. A avaliação foi inicialmente o taping patelar não melhorou os
Todos com SPDF.
feita com o JPS (Joint paciente sem deficiência proprioceptiva de forma que
Position Sense), utilizando um em alguns casos até piorou. No entanto quando o
dinamômetro
e
um subgrupo dos pacientes SPDF, de grande deficiência
eletrogoniômetro.
proprioceptiva tiveram uma relativa melhora clínica
com o taping patelar. Em relação a dor nenhum
paciente referiu piora.
Collins (2008) - Intervenção: Fortalecimento e Órtese Podal
179 pacientes (100 A proposta deste estudo foi Como resultado temos que a palmilha tecnológica foi
mulheres
e 79 comparar a eficácia da órtese significativamente superior à palmilha simples (grupo
homens), entre 18 a podal. Grupo 1, órtese pré- controle). Não foi encontrado diferenças entre efeitos
40 anos.
fabricada com adição de da palmilha tecnológica associado a fisioterapia
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Todos com SDFP

cunhas e arcos (palmilha motora, e também não foi relevante pacientes que
tecnológica);grupo 2, sendo utilizaram esta mesma palmilha tecnológica e depois
este o grupo controle, com adicionado fisioterapia motora. Considerando que
somente aplicação de uma todos os grupos tiveram benefícios clinicamente
órtese plana de mesmo significativos de longo prazo, em geral podemos
material, sem cunhas ou arcos acelerar a recuperação do paciente introduzindo a
(palmilha simples), grupo 3, órtese podal, ou seja, palmilha tecnológica.
somente fisioterapia motora e
grupo 4, associava fisioterapia
motora com a palmilha
tecnológica.
Ng GYF e Cheng (2002) - Intervenção: Taping patelar
15
pacientes
(7 Analisar os efeitos imediatos O taping patelar pode reduzir a dor (P<0,001) e o
mulheres
e
8 do taping patelar na dor e mau alinhamento femoropatelar, embora o mesmo
homens),
idade atividade relativa do VMO e taping não facilita a atividade do músculo VMO.
média de 32 +/- 6,6 VL, na eletromiografia de Concluímos assim que para o treinamento do VMO
anos.
superfície. Divididos em dois não é adequado o taping patelar.
Todos com SDFP
grupos, um sem e outro com
taping.
Herrington (2007) - Intervenção: Fortalecimento
45 pacientes (todos Esse estudo dividiu em 3 Os exercícios de ambos os grupos demonstraram uma
do sexo masculino), grupos: grupo 1, realizaram diminuição estatisticamente significativa na dor, no
entre 18 e 35 anos.
exercícios de extensão de aumento de força muscular e desempenho funcional
Todos com SDPF
joelho; grupo 2, exercícios em comparação com o grupo controle. Esse estudo
sentados leg press e grupo 3, mostra que tando exercícios com carga ou sem carga
não
recebem
nenhum são capazes de melhorar significativamente os
tratamento (grupo controle). sintomas subjetivos e clínicos em pacientes com
Sendo avaliado os sintomas SDFP.
subjetivos,
força
dos
extensores do joelho, e
desempenho funcional, essas
variáveis foram avaliadas no
início e após 6 semanas.
Rabelo (2014) - Intervenção: Fortalecimento e FNP
34
pacientes Os pacientes foram divididos O estudo em questão ainda está em andamento
(mulheres) entre 18 e em dois grupos: grupo 1, doze (iniciado em 1º de abril/2013), os resultados podem
30 anos.
sessões
para
fortalecer apresentar uma outra técnica eficaz de tratamento
Todas com SPDF.
músculos
extensores
do conservador e poderia guiar fisioterapeutas em
joelho, abdutores do quadril e processo de tomada de decisão clínica para mulheres
rotadores externos, associando com SDPF. Segundo Rabelo (2014), há uma carência
a treinamento neuromuscular de estudos na literatura que adotam um programa de
(FNP) do tronco e membros treinamento neuromuscular para corrigir ou reduzir
inferiores. No grupo 2, este anormalidades biomecânicas existentes em pacientes
grupo controle foi realizado o com SDFP, bem como a associação com outras
mesmo número de sessões técnicas.
para fortalecer músculos do
quadril e joelho.
Bakhtiary e Fatemi (2007) - Intervenção: CCA e CCF
32
pacientes O estudo dividiu a amostra em No grupo de CCF a melhora foi mais significante do
(mulheres), no grupo dois
grupos:
grupo
1, que o grupo de CCA, observando como alterações:
da CCA média de exercício de CCA, levantar a redução do ângulo Q, menor crepitação, aumento da
idade de 22,3 anos e perna reta (SLR- straight leg força isométrica máxima de quadríceps e também
no grupo de CCF raise); grupo 2, exercício semi aumento da circunferência de coxa. Enquanto na
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média de idade é
21,8 anos.
Todos com SDFP

agachamento
(CCF).
As
variáveis avaliadas foram
ângulo Q, crepitação, força
isométrica
máxima
de
quadríceps, circunferência de
coxa,
dor
femoropatelar.
Programa de três semanas para
ambos os grupos.
Cowan (2002) - Intervenção: Taping patelar
10
pacientes
(3 Avaliar a ativação do VMO
homens
e
7 em
relação
VL
por
mulheres) com SDFP eletromiografia (EMG), na
e 12 pacientes sem aplicação do taping. Avaliação
SDFP
(grupo em
três
condições
controle).
experimentais: sem taping,
com taping terapêutico e com
taping placebo.

variável dor femoropatelar, a melhora foi significativa
em ambos os grupos. Concluímos que a CCF é mais
eficaz do que a CCA, mas ainda é necessário mais
estudos a longo prazo destes tipos de intervenções.

O estudo fornece informações importantes
demonstrando que a aplicação do taping terapêutico é
capaz de melhorar a ativação EMG no início do
sincronismo do VMO e VL, também melhorando a
dor nos pacientes com SDFP. A ativação do taping
placebo não teve efeito. Nos pacientes sem SDFP,
não houve diferença no início da ativação
eletromiográfica do VMO e VL com aplicação do
taping placebo ou taping terapêutico. Sendo assim
segundo Cowan o uso do taping terapêutico pode ser
utilizado como tratamento coadjuvante na reabilitação
da SDFP.
Crossley (2002) - Intervenção: Fortalecimento, mobilização, taping patelar e exercícios domiciliares
67 pacientes, (média Esse estudo consiste em um O grupo que realizou fisioterapia demonstrou melhora
de 31 anos para o programa de tratamento seis significativa na dor e na capacidade funcional em
grupo terapêutico e sessões, uma vez por semana. relação ao grupo placebo. Concluímos então que a
24 para o grupo Consistindo como fisioterapia: fisioterapia é realmente eficaz para melhora da SDFP.
placebo) todos com treinamento
muscular
de
SDFP. Grupo 1 quadríceps,
mobilização
(n=33)
em articular,
taping
patelar,
tratamento
exercícios
domiciliares
fisioterápico e Grupo diários. O tratamento placebo
2 (n=34) placebo consistindo em: ultrassom
(grupo controle).
desligado, gel não terapêutico,
taping não terapêutico.
Clark (2000) - Intervenção: Fortalecimento, taping patelar e exercícios domiciliares
81 pacientes, G1 Nesse estudo os pacientes Os resultados de todos foram de melhoria
n=20; G2 n=20; G3 foram alocados aleatoriamente significativa, nos questionários de qualidade de vida,
n=19; G4 n=22 e, em quatro grupos: G1, na funcionalidade do membro afetado, na escala de
respectivamente, a exercícios, taping e exercícios dor. Sendo que as melhorias não foram
idade média dos domiciliares; G2 exercícios estatisticamente significantes na comparação entre os
mesmos são: 26,0; supervisionados e exercícios grupos; entre os exercícios/não exercícios; e o
29,5; 29,3 e 27,1.
domiciliares; G3 taping e pacientes com taping /não taping, isso em três até
exercícios domiciliares; G4 doze meses. Porém a melhora foi significativa
somente
exercícios comparando o grupo de exercícios do que o não
domiciliares. Assim levado exercício, resultando a alta em três meses. Já o taping
em consideração a satisfação não se mostrou uma técnica associada com a alta do
do paciente para o respectivo tratamento, sendo assim o taping não influenciou no
tratamento, escala de dor, resultado final.
funcionalidade do membro
afetado, escala de depressão e
ansiedade
e
força
de
quadríceps.
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Nakagawa (2008) - Intervenção: Fortalecimento
14 pacientes (10 Estudar
o
efeito
do
mulheres
e
4 fortalecimento adicional do
homens), entre 17 a abdutores do quadril e
40 anos de idade rotadores externos em um
(média 23,6 anos).
programa de reabilitação de
quadríceps. Divididos em dois
Todos com SDFP.
grupos:
grupo
1
fortalecimento do quadríceps,
abdutores do quadril e
rotadores externos; grupo 2,
somente fortalecimento de
quadríceps (grupo controle).
Variáveis aferidas: escala de
dor, extensão do joelho
isométrico e excêntrico e
torque dos abdutores do
quadril, rotadores externos e
glúteo médio. O método de
avaliação foi eletromiografia
de superfície.

Como resultado percebemos que somente o grupo 1,
da intervenção terapêutica, houve melhora
significativa nas variáveis: dor durante as atividades
funcionais; a atividade eletromiográfica do glúteo
médio também foi aumentada na contração
isométrica; o torque do extensores do joelho
aumentaram em ambos os grupos. Não houve
melhora estatisticamente significativa no torque dos
músculos do quadril em ambos os grupos. A adição
do fortalecimento dos abdutores do quadril e
rotadores externos em um programa para
fortalecimento do quadríceps foi benéfico com
relação aos sintomas de dor e durante atividade
funcional em pacientes com SDFP, após seis semanas
de tratamento.

Tabela 1 – Resumo sucinto das amostras, métodos aplicados e resultados
Fonte: Dados compilados pelo autor (2014)

ISSN 2179-5568 – Revista Especialize On-line IPOG - Goiânia - 9ª Edição nº 010 Vol.01/2015 julho/2015

