
➢ Indivíduos com OAPF apresentam menor força em relação

aos músculos abdutores e extensores do quadril.

➢ Sabendo disso, sugere-se o fortalecimento dos músculos

abdutores e extensores do quadril nessa população, uma vez

que essa fraqueza poderá influenciar nos maiores ângulos do

valgo dinâmico, resultando assim no aumento das forças

lateralizantes que agem sobre a patela, provocando maior

estresse articular, e uma possível, piora do quadro

sintomático.
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➢ Foram incluídos 19 participantes: 9 no GOAPF e 10 no GC

(Tabela 1).

Variáveis GOAPF

Média±DP

GC

Média±DP

Valor de 

p

Sexo (n) 5M/4F 7M/3F -

Idade (anos) 53±6,1 47,7±5,6 0,06

IMC (kg/m²) 27,4±2,2     26,5 + 4 0,4

Torque abdutor excêntrico 

de quadril (Nm/kg∙100)

166,5±24,5     204±27,7 0,006*

Torque extensor excêntrico 

de quadril (Nm/kg∙100)

197,9±58,2                      265,7±50,1 0,01*

Torque rotador lateral 

excêntrico de quadril 

(Nm/kg∙100)

65±12,5 82,7±27,6 0,96
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➢ Comparar a força muscular excêntrica do quadril entre

indivíduos com osteoartrite patelofemoral (OAPF) isolada e

sujeitos sem OAPF.

➢ A instabilidade do joelho em pessoas com osteoartrite pode

ser decorrente da fraqueza do músculo quadríceps femoral ou

consequência de um aumento no valgo dinâmico¹, o que pode

estar relacionado à fraqueza dos músculos do quadril,

principalmente dos músculos glúteo médio e máximo. Os

músculos glúteo médio e máximo atuam excentricamente para

controlar os movimentos de flexão, adução e rotação medial

do quadril durante atividades com suporte de peso corporal².

➢ Assim, a fraqueza desses músculos poderia resultar em

excessiva adução e rotação medial do quadril durante

atividades com suporte unilateral, levando ao aumento do

valgo dinâmico do joelho, o que resulta em aumento do

ângulo Q, e consequentemente, aumento das forças

lateralizantes que agem sobre a patela, provocando maior

estresse na articulação patelofemoral³.

*Diferença significativa. GOAPF: Grupo osteoartrite patelofemoral isolada; GC: grupo

controle; DP: desvio-padrão; M: Masculino; F: Feminino..
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Tabela 1: Características dos participantes e comparações entre os
grupos para os picos de torque abdutor, extensor e rotador lateral de
quadril no modo excêntrico

AGRADECIMENTOS

Processo nº 2017/20057-8;

Processo nº 2018/10329-3.

REFERÊNCIAS

➢ Estudo transversal.

➢ Realizado no Laboratório de Pesquisa em Reumatologia e

Reabilitação da Mão e no Laboratório de Dinamometria

Isocinética, pertencentes ao Departamento de Fisioterapia da

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

➢ Participantes foram alocados em dois grupos:

→Grupo controle (GC): sujeitos sadios;

→Grupo osteoartrite patelofemoral isolada (GOAPF):

indivíduos com OAPF diagnosticada clinicamente e

radiograficamente4, sendo considerados àqueles com

OAPF grau II e III (critério de Kellgren-Lawrence5).

➢ Os picos de torque (PT) máximo abdutor, extensor e rotador

lateral do quadril foram avaliados por meio de um dinamômetro

isocinético Biodex Multi-Joint System 3, no modo excêntrico

(30º/s).

→Cinco repetições foram realizadas;

→O PT isocinético foi normalizado pela massa corporal

individual (PT / massa corporal * 100).

➢ Este estudo foi aprovado pelo CEP – UFSCar (CAAE:

96324918.4.0000.5504)

➢ Houve uma distribuição normal dos dados

→Foi aplicado o teste t Student para comparar o torque

máximo excêntrico do quadril entre os grupos;

→O nível de significância adotado foi de 5% (p ≤ 0,05).


