
Introdução Resultados

A acuidade proprioceptiva não foi relacionada aos

testes funcionais e às medidas informadas pelos

pacientes como a intensidade da dor e a incapacidade.

Conclusão

Pacientes com dor femoropatelar realizaram um

teste de acuidade proprioceptiva (erro absoluto) com

flexão de joelho a 20º e 60º (dinamômetro isocinético

BIODEX 4 PRO MULTI-JOINT 850-000 - EUA) e

realizaram testes funcionais (single leg triple hop test e

Y balance test). Os pacientes também forneceram

informação sobre intensidade da dor (escala numérica

de dor), nível de incapacidade (questionário de Kujala)

e nível de atividade física (minutos por semana). A

análise de correlação foi realizada através do teste de

Spearman devido a apresentação não – paramétrica

dos dados. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de

Ética em Pesquisa do Hospital Naval Marcílio Dias.
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Quarenta e oito pacientes foram recrutados [idade 31,2

(5,9) anos; 30 (62,5%) homens; lado acometido 26

(54,2%) direito]. A média do erro absoluto para acuidade

proprioceptiva com o joelho a 60º e 20º de flexão foi de

5,5 (±4,5) e 4,9 (±3,4) graus respectivamente. A análise

de correlação entre a acuidade proprioceptiva e as

demais variáveis apresentou correlação fraca e

ausência de significância estatística (p > 0,05).

Este estudo foi realizado com apoio da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil

(CAPES) – Código de Financiamento 001.

Analisar a correlação entre a acuidade

proprioceptiva e intensidade da dor, desempenho

em testes funcionais, incapacidade e nível de

atividade física em pacientes com dor

femoropatelar.
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Objetivo 

A dor femoropatelar é uma queixa comum entre

indivíduos fisicamente ativos1. Pacientes com dor

femoropatelar podem apresentar limitações para

executar tarefas da vida diária. A dor pode modificar

a acuidade proprioceptiva e causar disfunções de

movimento2. No entanto, a literatura não descreve

se a acuidade proprioceptiva está relacionada à dor

e ao desempenho em testes funcionais em

pacientes com dor femoropatelar.


