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RESUMO 

Introdução: A etiologia da dor femoropatelar é multifatorial e o tratamento é 

multimodal, se faz necessário o entendimento acerca dos diversos fatores que podem 

influenciá-la. Muitos estudos já abordaram as questões biomecânicas, mas a evidência 

acerca dos fatores relacionados à sensibilização da dor ainda é considerada de moderada 

para limitada. Objetivo: Comparar o limiar de dor por pressão (LDP), somação temporal 

(ST), modulação condicionada da dor (MCD), cinemática angular e força muscular entre 

mulheres com DFP e assintomáticas, e correlacionar as variáveis de sensibilização da dor 

com as biomecânicas em mulheres com DFP. Método: Estudo transversal com 26 

mulheres com DFP e 24 assintomáticas. Foi avaliado o LDP em pontos do joelho, tibial 

anterior e cotovelo, para a ST e a MCD foi utilizado a média do valor do LDP, na ST 

foram realizados 10 estímulos consecutivos e na MCD a água gelada foi usada como 

estímulo de condicionamento. Foi feita a avaliação de força dos músculos abdutores, 

extensores e rotadores laterais de quadril e extensores de joelho com o dinamômetro 

manual e a cinemática tridimensional do teste step down lateral levando-se em 

consideração os valores de pico, amplitude de movimento e do Movement Deviation 

Profile (MDP). Resultados: Foi encontrado menor valor para o LDP do joelho e cotovelo 

e maior valor do MDP para o grupo DFP. Não foi encontrada correlação entre o MDP e 

o LDP. Conclusão: As mulheres avaliadas deste estudo apresentaram hiperalgesia local 

e difusa, mas sem influência do déficit do sistema de modulação descendente da dor, e 

não mostrou associação destas variáveis com a alteração de movimento.  

Palavras-Chave: dor femoropatelar, modulação condicionada da dor, limiar de dor por 

pressão, cinemática e força muscular. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Introduction: The etiology of patellofemoral pain (PFP) is multifactorial, and the 

treatment is multimodal, it is necessary to understand the various factors that can 

influence it. Many studies have already addressed biomechanical issues, but the evidence 

about factors related to pain sensitization is still considered moderate to limited. 

Objective: To compare the pressure pain threshold (PPT), temporal summation (TS), 

conditioned pain modulation (CPM), angular kinematics and muscle strength among 

women with PFP and asymptomatic, and to correlate the pain sensitization variables with 

the biomechanics in women with PFP. Method: Cross-sectional study with 26 women 

with PFP and 24 asymptomatic. The PPT was evaluated in points of the knee, tibialis 

anterior and elbow, for the TS and the CPM the mean value of the PPT was used, in the 

TS ten consecutive stimuli were performed and in the CPM the cold water was used as a 

conditioning stimulus. Was performed a strength assessment of the abductor, extensor 

and lateral hip rotator and knee extensor muscles with the manual dynamometer and the 

three-dimensional kinematics of the lateral step-down test taking into account the peak 

values, range of motion and Movement Deviation Profile (MDP). Results: Was found a 

lower value for the PPT of the knee and elbow and a higher value for the MDP for the 

PFP group. No correlation was found between the CPM and the PPT. Conclusion: The 

women evaluated in this study presented local and diffuse hyperalgesia, but without 

influence of the deficit in the downward modulation pain system, and showed no 

association between these variables and changes in movement. 

Keywords: patellofemoral pain, conditioned pain modulation, pressure pain threshold, 

kinematics and muscle strength. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A dor femoropatelar (DFP) se apresenta como uma dor retro e/ou peri patelar e 

pode estar relacionada com sobrecarga do mecanismo extensor do joelho, como a que 

ocorre durante a subida e descida de escadas, agachamentos, corridas ou até mesmo em 

sedestação prolongada1.  A DFP é uma das principais fontes de dor no joelho e tem 

impacto na participação, dos indivíduos acometidos por ela, em atividades físicas e na 

funcionalidade de tarefas do dia-a-dia2,3. Ela apresenta alta incidência, com 12-13% da 

prevalência em sujeitos entre 18 e 35 anos de idade, sendo as mulheres acometidas cerca 

de 2 vezes mais do que os homens2. A DFP é um dos principais motivos pelos quais os 

indivíduos buscam por consultas em especialistas4 e nos Estados Unidos os custos anuais 

com o seu tratamento são em torno de 8.3 bilhões de dolares5. Sua etiologia é complexa 

e envolve diversos fatores, como os anatômicos, os biomecânicos, psicossociais e 

comportamentais6, entretanto, ainda existem muitas divergências sobre quais desses 

fatores realmente estão relacionados a DFP6,7 8. 

 O prognóstico a longo prazo para pacientes com DFP é considerado ruim e apenas 

um terço dos sujeitos tratados não apresentam dor após 1 ano de alta do tratamento9. Por 

outro lado, a dor se torna crônica em até 91% dos pacientes e pode persistir de 4 a 18 anos 

após o tratamento5. O prognóstico ruim em indivíduos com DFP pode ser em decorrência 

de a dor não estar associada somente à um processo nociceptivo6, mas também ao 

processo de sensibilização da dor10. A sensibilização da dor ocorre quando existe maior 

responsividade dos neurônios nociceptivos no sistema nervoso central à sua entrada 

aferente normal ou abaixo do limiar de dor11. A sensibilização da dor também  é associada 

à outras doenças como a dor lombar crônica12, osteoartrose de joelho10, e síndrome do 

whiplash13. 

Pessoas com DFP tendem a apresentar hiperalgesia local e difusa, demonstrada 

através da redução do limiar de dor por pressão (LDP) nas regiões próximas e distantes 

ao joelho9,10. A hiperalgesia é considerada como uma resposta de dor exacerbada 

provocada por um estímulo normalmente doloroso14. 

 Outros fatores que podem estar relacionados à sensibilização da dor são a 

presença da somação temporal15 e o déficit da ativação do sistema analgésico endógeno 



13 

 

descendente16. A somação temporal (ST) pode demonstrar uma facilitação da entrada do 

estímulo nociceptivo no corno posterior da medula por aumento da sua excitabilidade, ela 

gera aumento da resposta dos neurônios no corno posterior da medula após uma 

estimulação repetitiva15,16. A ST pode ser avaliada através da aplicação de estímulos 

inócuos dolorosos da mesma intensidade de maneira repetida, que pode gerar aumento na 

resposta de dor17. 

O sistema analgésico endógeno descendente é responsável pelo controle descente 

do processamento da dor16, ele é mediado principalmente pela região do tronco encefálico 

e age através do controle inibitório nocivo difuso que ocorre pela liberação de opioides 

endógenos e serotonina no corno posterior da medula inibindo a atividade dos neurônios 

de segunda ordem16,18. Para avaliação da integridade do sistema analgésico endógeno 

descendente, pode ser utilizado o teste da modulação condicionada da dor (MCD), que é 

avaliado pela mudança de uma resposta de dor após a aplicação de um estímulo de 

condicionamento doloroso19. A evidência acerca da presença da ST e do déficit da 

ativação do sistema analgésico endógeno descendente em indivíduos com DFP ainda é 

considerada como limitada9,10.  

A ativação constante e/ou repetitiva dos nociceptores induzida pelo aumento do 

estresse na articulação femoropatelar (FP) em sujeitos com DFP pode promover ativação 

recorrente dos nociceptores20 e auxiliar na origem e manutenção do processo da 

sensibilização da dor16. Algumas alterações biomecânicas podem estar associadas com o 

aumento do estresse da articulação FP como as alterações cinemáticas das articulações do 

quadril, joelho, tornozelo e déficit na produção de força das musculaturas do quadril e 

joelho6.  

Estudos que usaram avaliação cinemática têm demonstrado diferença entre a 

cinemática de mulheres com DFP e mulheres assintomáticas21,22,23. A análise 

tridimensional do movimento é comumente utilizada para avaliação do 

movimento21,22,23,24 em mulheres com DFP e é considerada o padrão ouro para análise de 

movimento angular e linear. A avaliação pode ser feita em atividades do cotidiano e testes 

funcionais como a marcha, corrida e o step down lateral (SDL). Recente estudo de Lopes 

Ferreira e colaboradores25 demonstraram que o SDL é o teste que mais diferencia a 

cinemática de mulheres com DFP das assintomáticas. 

Os exercícios de fortalecimento muscular são recomendados no tratamento da 

DFP26,27 e mesmo não havendo consenso na literatura sobre a relação da força muscular 
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com a cinemática24 são parte importante do tratamento28 e objetivo de estudo de diversos 

ensaios clínicos24,29,30 e revisões sistemáticas26,31. Os músculos frequentemente abordados 

nos estudos e no tratamento da DFP são os abdutores, rotadores laterais e extensores de 

quadril e extensores de joelho6,24,26 e a efetividade do tratamento é usualmente feita por 

meio da dinamometria isométrica que é um método validado e apresenta boa 

confiabilidade e reprodutibilidade32,33.  

Que seja de nosso conhecimento, há somente um estudo que relaciona o LDP com 

o movimento de abdução de joelho em mulheres com DFP5, nesse estudo foi demonstrado 

uma correlação moderada entre o ângulo de abdução do joelho e o LDP do centro da 

patela e do retináculo lateral do joelho, no entanto, nenhum outro estudo associou outras 

variáveis biomecânicas com o LDP e a ST e MCD com a cinemática tridimensional e a 

força muscular em mulheres com DFP. Portanto, faz-se necessário a condução de mais 

estudos para avaliar a presença da hiperalgesia local e difusa, somação temporal e o déficit 

da ativação do sistema analgésico endógeno descendente em mulheres com DFP e uma 

possível associação entre esses fatores com as variáveis biomecânicas de movimento 

angular e força muscular9,10. 
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1.1 Justificativa 

 

Pelo fato da DFP ter uma etiologia multifatorial e o tratamento dos indivíduos 

acometidos por ela ser multimodal se faz necessário o entendimento acerca dos diversos 

fatores que podem influenciá-la, muitos estudos já foram produzidos para o entendimento 

dos fatores biomecânicos, mas poucos estudos foram produzidos para esclarecer o papel 

dos fatores relacionados à sensibilização da dor em indivíduos acometidos pela DFP, e a 

literatura ainda permanece com evidência de moderada para limitada no que diz respeito 

à hiperalgesia, ST e ao sistema analgésico endógeno descendente, por isso se faz 

necessário a produção de mais estudos para avaliar a diferença no LDP, ST e MCD entre 

mulheres com DFP e assintomáticas9,10.  

O início e manutenção do processo da sensibilização da dor pode ter origem de 

uma ativação mantida dos nociceptores, e no caso da DFP essa ativação comumente é 

atribuída ao aumento do estresse na articulação PF causado pelas alterações 

biomecânicas, mas não se sabe ao certo se esses fatores estão realmente 

relacionados9,10,20.  

A avaliação a respeito do envolvimento destes fatores que englobam os pacientes 

acometidos pela DFP pode trazer benefícios para o melhor entendimento e tomada de 

decisão clínica. 
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2.OBJETIVOS 

 

Primário: Comparar o limiar de dor por pressão, somação temporal, modulação 

condicionada da dor, cinemática angular e força muscular entre mulheres com dor 

femoropatelar e assintomáticas. 

Secundário: Correlacionar o limiar de dor por pressão, somação temporal e 

modulação condicionada da dor com as variáveis biomecânicas de cinemática angular e 

força muscular em mulheres com DFP 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo observacional transversal realizado no Núcleo de Apoio à 

Pesquisa em Análise do Movimento (NAPAM) da Universidade Nove de Julho e 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da mesma instituição (141435/2018). 

3.2. Amostra dos Estudos 

 

Esse estudo foi realizado através do recrutamento de mulheres com dor 

femoropatelar e assintomáticas. O recrutamento foi realizado através de divulgação por 

meio de mídias sociais, convite verbal e distribuição de panfletos em estabelecimento 

comerciais ao redor e na própria universidade na qual a pesquisa foi realizada. 

3.2.1. Estruturação da Amostra 

 

O estudo foi realizado com uma amostra de conveniência formada por 50 

mulheres recrutadas da universidade nove de julho, 26 formaram o grupo DFP e 24 o 

grupo controle. 

3.3. Critérios de Inclusão e Exclusão para o grupo DFP 

 

Critérios de inclusão: mulheres com idade entre 18 e 35 anos, presença de dor 

retro e/ou peri patelar, por um período mínimo de três meses, de intensidade mínima de 

três na Numerical Pain Rating Scale (NPRS) na média da últimas 4 semanas, dor na 

realização do SDL e em pelo menos duas das seguintes atividades: ficar sentado por 

tempo prolongado, subir ou descer escadas, agachar, correr ou saltar24. 

Critérios de exclusão: histórico de cirurgia no membro inferior e coluna, luxação 

recidivante de patela, dor anterior no joelho por iniciada por um trauma, disfunções 

associadas na articulação do joelho como lesões meniscais e/ou ligamentares, apresentar 

dor na região lateral e/ou posterior do joelho, distúrbios cardíacos ou no aparelho 

locomotor que pudessem influenciar na avaliação, fazer uso de medicação controlada 
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como antidepressivos, gestantes ou em fase de amamentação e discrepância de 

comprimento dos membros inferiores maior que 1 cm, mensurado com fita métrica24. 

3.3.1. Critérios de inclusão e exclusão do grupo controle 

 

Critérios de inclusão e exclusão semelhante aos do grupo DFP, porém sem 

presença de histórico de dor no joelho. 

3.4. Procedimentos e Instrumentação 

 

Para a participação no estudo as mulheres elegíveis assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido e foram informadas sobre os detalhes do estudo. 

            As participantes foram submetidas à dois dias de avaliação, aos seguintes 

procedimentos: avaliação da força muscular isométrica; testes de LDP, ST e MCD; 

preenchimento dos questionários biopsicossociais e de função; avaliação cinemática 

angular durante o SDL. As avaliações foram realizadas em dois dias não consecutivos e 

com intervalo máximo de 15 dias. As voluntárias do grupo DFP foram submetidas à uma 

avaliação com um fisioterapeuta experiente para confirmar a DFP e descartar qualquer 

outra lesão que pudesse causar dor no joelho. No primeiro dia as voluntárias elegíveis ao 

estudo de ambos os grupos foram submetidas à avaliação de força muscular isométrica 

máxima, LDP, ST e  MCD, também preencheram os questionários de qualidade de vida 

Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Healthy Survey (SF-36)34, nível de 

atividade física international physical activity questionnaire (IPAQ)35 e função anterior 

knee pain scale (AKPS)36 e somente as voluntárias do grupo DFP preencheram os 

questionários de cinesiofobia escala de TAMPA (TAMPA)37, inventário de ansiedade de 

Beck (Beck)38, catastrofização pain catastrophizing scale (PCS)39 e intensidade de dor 

NPRS36. Os questionários AKPS e SF-36 foram utilizados para comparação entre os 

grupos, enquanto os questionários IPAQ, TAMPA, Beck e PCS foram utilizados para 

descrever a amostra. 

A avaliação de força isométrica máxima foi realizada nos músculos abdutores, 

extensores e rotadores laterais de quadril e extensores do joelho com um dinamômetro 

manual da marca Lafayette Instrument Company (Lafayette, IN) 32,40. Para a avaliação da 

força dos músculos abdutores de quadril as participantes foram posicionadas em decúbito 
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lateral, com o lado a ser avaliado para cima, uma faixa não elástica foi colocada na região 

da pelve para estabilizar a participante, e o dinamômetro foi colocado no terço distal da 

face lateral da coxa e foi segurado por uma faixa não elástica. O membro a ser avaliado 

foi posicionado com uma abdução de quadril, de aproximadamente 10° e extensão de 

joelho (Figura 1A). A avaliação da força dos extensores de quadril foi realizada com a 

participante deitada em decúbito ventral com o quadril em posição neutra e o joelho à 90° 

de flexão, uma faixa não elástica foi utilizada para estabilizar a participante na região da 

lombar e outra para estabilizar o dinamômetro que foi posicionado na região distal da face 

posterior da coxa (Figura 1B). Para a avaliação da força dos músculos rotadores laterais 

do quadril a participante foi posicionada da mesma forma que na avaliação de extensores 

de quadril, e o dinamômetro foi posicionado no terço distal da face medial da perna. 

(Figura 1C). Na avaliação dos músculos extensores do joelho a participante foi 

posicionada sentada com o quadril flexionado à aproximadamente 100° e o joelho a 60°, 

uma faixa não elástica foi colocada no terço proximal da coxa e a outra colocada no terço 

distal da perna estabilizando o dinamômetro (Figura 1D). Foi dado um intervalo de 30 

segundos de intervalo entre as tentativas e um estímulo verbal foi dado para incentivar a 

realização da força máxima. Para obtenção do resultado final da avaliação de força, foi 

utilizado o valor médio de duas tentativas com uma diferença menor que 10% entre elas 

e normalizado pelo peso corporal da voluntária41. 
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Figura 1. Avaliação de força isométrica com dinamômetro manual, dos músculos abdutores (A), extensores 

(B) e rotadores laterais de quadril (C) e extensores de joelho (D). 

 

Para a avaliação do LDP foi utilizado um algômetro calibrado (modelo: DD-200, 

Instrutherm, São Paulo, SP - Brasil). As participantes foram posicionadas em decúbito 

ventral com o joelho à 60° de flexão, no grupo DFP foi avaliado o membro inferior 

doloroso ou mais doloroso e o membro superior contralateral, no grupo controle foi 

utilizado o membro inferior dominante, determinado pela perna que a participante relatou 

a preferência para chutar uma bola, e o membro superior contralateral. A pressão foi 

aplicada, através de uma ponteira de 1cm², na região do joelho (centro da patela, tendão 

patelar, tendão quadriciptal, medial da patela, lateral da patela, 3 cm medial à borda 

medial da patela e 3 cm lateral à borda lateral da patela), do tibial anterior (5 cm abaixo 

da tuberosidade anterior da tíbia no ventre muscular) e no cotovelo (epicôndilo medial do 

úmero) com o algômetro posicionado perpendicular à pele. As voluntárias foram 

instruídas a informar quando a sensação mudasse de pressão para dor e valor final foi 

dado pela média de duas medidas2,20,42.  
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Figura 2. Limiar de dor por pressão do centro da patela (A) e pontos do LDP do centro da patela, 

tendão patelar, tendão quadriciptal, medial da patela, lateral da patela, 3 centímetros medial à borda 

medial da patela, 3 centímetros lateral à borda lateral da patela e tibial anterior 5 centímetros abaixo 

da tuberosidade anterior da tíbia. 

Para a realização da ST as participantes foram posicionadas da mesma maneira 

que na avaliação do LDP. O ponto do centro da patela do membro doloroso (grupo DFP) 

e do membro dominante (grupo controle) foi utilizado. As voluntárias foram submetidas 

à 10 estímulos consecutivos com o algômetro, utilizando a pressão média obtida no LDP 

do centro da patela e foi solicitado à voluntária para dar uma nota de dor, com base na 

NPRS, no primeiro, quinto e décimo estímulo. O valor da ST foi dado pela subtração do 

valor do décimo estímulo pelo primeiro43. 

A confiabilidade da avaliação do LDP e da ST pode variar de acordo com os 

estudos2,17,19,42 (coeficiente de correlação intraclasse LDP: 0,69-0,98; ST: 0,60-0,87) o 

avaliador do presente estudo apresentou um valor do coeficiente de correlação intraclasse 

ICC(2,k) para os pontos avaliados no LDP de 0,75 a 0,89 (centro da patela 0,75; tendão 

patelar 0,87; tendão quadricipital 0,77; medial da patela 0,76; lateral da patela 0,89; 

medial à patela: 0,89; lateral à patela 0,81; tibial anterior 0,86; cotovelo 0,87) e da ST de 

0,77. 

 Para a avaliação da MCD, a imersão por 2 minutos, da mão contralateral ao 

membro inferior avaliado na água fria (4°C) foi aplicada como estímulo condicionante. 

Após a retirada da mão o LDP foi reavaliado no ponto do centro da patela, tibial anterior 
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e cotovelo. O cálculo da MCD foi dado pela variação percentual do LDP antes e após a 

realização do teste42,44. 

No segundo dia as voluntárias realizaram a avaliação cinemática 3D utilizando o 

sistema Vicon® constituído por oito câmeras de infravermelho operando pelo software 

Vicon Nexus® 2.9 a uma frequência de 240 frames por segundo. Vinte e cinco 

marcadores esféricos retro-reflexivos de 14mm de diâmetro, foram fixados com fita dupla 

face em pontos anatômicos específicos nas regiões de tronco, pelve, coxa, perna e pé, de 

acordo com o modelo Plug-in Gait® (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Posição dos marcadores de acordo com o modelo plug-in gait. 

Após a colocação dos marcadores, e de um breve treinamento para a 

familiarização da tarefa as voluntárias realizaram 3 séries de 3 agachamentos do SDL 

(Figura 4) com o membro doloroso ou mais doloroso no grupo DFP e dominante no grupo 

controle24. 

3.5. Processamento 

 

Os dados cinemáticos foram processados no software Vicon Nexus 2.9® e após 

reconstrução e nomeação foi aplicado o modelo biomecânico para construção dos 

segmentos e estimativa dos centros articulares45. A marcação dos ciclos de movimento 

do SDL foi realizada de acordo com Lopes Ferreira e colaboradores25, considerando a 

fase excêntrica (agachamento) e concêntrica (subida ou retorno à posição inicial), a 

participante partia de uma posição inicial, com o joelho em extensão máxima, realizava 

o agachamento até o joelho atingir 60° de flexão e retornava à posição inicial de extensão 

máxima de joelho. O filtro Woltring foi aplicado com 2 erros quadráticos médios (2 MSE) 
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às trajetórias dos marcadores, para reduzir os ruídos devido à movimentação de tecidos 

moles durante o movimento. Foram usadas as variáveis cinemáticas nos planos sagital, 

frontal e transversal dos segmentos do tronco e pelve em relação ao laboratório e do 

quadril em relação à pelve, planos sagital e frontal do joelho em relação à coxa, o plano 

sagital do pé em relação ao tornozelo e o plano transversal do pé em relação ao laboratório 

para o cálculo do Movement Deviation Profile (MDP). O Movement Deviation Profile 

que consiste em método baseado em uma rede neural artificial auto organizada que 

calcula a distância euclidiana multidimensional entre cada paciente e o valor de 

normalidade, através de uma curva única de todo o movimento. Para cada agachamento 

das participantes foi calculada uma curva do MDP em relação ao grupo controle, essa 

curva consistia de 51 pontos, cada ponto corresponde a 2% do ciclo de movimento25. Uma 

segunda análise usou os valores de pico e amplitude de movimento da obliquidade e 

rotação pélvica; flexão/extensão, abdução/adução e rotação interna de quadril; 

flexão/extensão de joelho; dorsi/flexão plantar. Para análise estatística foram 

considerados os valores de pico e amplitude dos movimentos e a média dos 51 pontos da 

curva de cada voluntária no MDP. 

  

 

Figura 4. Execução do teste step down lateral. 

Os escores dos questionários foram tabelados para caracterização da amostra, 

assim como os dados de tempo, e intensidade de dor das voluntárias do grupo DFP. 
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As etapas do estudo estão sendo detalhadas no fluxograma a seguir (Figura 5). 

 

Figura 5. Fluxograma representativo das etapas do projeto. Dor femoropatelar (DFP); 

Limiar de dor por pressão (LDP); Somação temporal (ST); Modulação condicionada da 
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dor (MCD); Anterior knee pain scale (AKPS); Medical Outcomes Study 36 – Item Short-

Form Healthy Survey (SF-36); International physical activity questionnaire (IPAQ); 

Questionários de cinesiofobia escala de TAMPA (TAMPA); Pain Catastrophizing Scale 

(PCS); Inventário de ansiedade de Beck (Beck); Numerical pain rating scale (NPRS); 

Step down lateral (SDL). 

 

3.6. Análise estatística 

 

Foi aplicado o teste Shapiro-Wilk para verificar a distribuição dos dados analisados, 

em seguida os dados foram expressos em média intervalo de confiança (IC 95%). Uma 

análise estatística do poder da amostra bi-caudal com o nível alfa de 0,05 foi realizada a 

posteriori, com o programa G * POWER46 para avaliar o tamanho do efeito do limiar de 

dor por pressão do centro da patela. A comparação entre os grupos para os dados 

demográficos, escore dos questionários, força isométrica máxima, LDP, ST, MCD e 

valores da cinemática angular, foi feita por meio do test-t student independente para os 

dados paramétricos e o teste Mann-Whitney para os dados não paramétricos. Diferenças 

entre os grupos foram consideradas quando o valor de p < 0.05. 

Foi utilizado o teste de correlação de Pearson, dados paramétricos e de Spearman, 

dados não paramétricos, para verificar a correlação entre os dados de LDP, ST e MCD 

com a força isométrica máxima e valores da cinemática angular, somente foi feita a 

correlação para os dados que tiveram diferença estatisticamente significante na 

comparação entre os grupos. Para interpretação dos dados o coeficiente de correlação foi 

utilizado considerando os valores de 0.00-0.09 = nenhuma correlação; 0.10-0.39 = 

correlação fraca; 0.40-0.69 = correlação moderada; 0.70-0.89=correlação forte e 0.90-

1.00 = correlação muito forte47. O software usado na análise estatística dos dados foi o 

IBM SPSS statistics 22. 
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados da presente tese serão apresentados em forma de artigo. 

 Comparação da modulação condicionada da dor, somação temporal, limiar 

de dor por pressão, força muscular e cinemática angular em mulheres com 

e sem dor femoropatelar. 

 

RESUMO 

Introdução: A etiologia da dor femoropatelar é multifatorial e o tratamento é 

multimodal, se faz necessário o entendimento acerca dos diversos fatores que podem 

influenciá-la. Muitos estudos já abordaram as questões biomecânicas, mas a evidência 

acerca dos fatores relacionados à sensibilização da dor ainda é considerada de moderada 

para limitada. Objetivo: Comparar o limiar de dor por pressão (LDP), somação temporal 

(ST), modulação condicionada da dor (MCD), cinemática angular e força muscular entre 

mulheres com DFP e assintomáticas, e correlacionar as variáveis de sensibilização da dor 

com as biomecânicas em mulheres com DFP. Método: Estudo transversal com 26 

mulheres com DFP e 24 assintomáticas. Foi avaliado o LDP em pontos do joelho, tibial 

anterior e cotovelo, para a ST e a MCD foi utilizado a média do valor do LDP, na ST 

foram realizados 10 estímulos consecutivos e na MCD a água gelada foi usada como 

estímulo de condicionamento. Foi feita a avaliação de força dos músculos abdutores, 

extensores e rotadores laterais de quadril e extensores de joelho com o dinamômetro 

manual e a cinemática tridimensional do teste step down lateral levando-se em 

consideração os valores de pico, amplitude de movimento e do Movement Deviation 

Profile (MDP). Resultados: Foi encontrado menor valor para o LDP do joelho e cotovelo 

e maior valor do MDP para o grupo DFP. Não foi encontrada correlação entre o MDP e 

o LDP. Conclusão: As mulheres avaliadas deste estudo apresentaram hiperalgesia local 

e difusa, mas sem influência do déficit do sistema de modulação descendente da dor, e 

não mostrou associação destas variáveis com a alteração de movimento.  

Palavras-Chave: dor femoropatelar, modulação condicionada da dor, limiar de dor por 

pressão, cinemática e força muscular. 
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Introdução 

 

A dor femoropatelar (DFP) é uma das principais fontes de dor no joelho e impacta 

diretamente na função e participação em atividades físicas dos indivíduos2,3, a prevalência 

da DFP é em torno de 12-13% em sujeitos entre 18 e 35 anos e acomete 2 vezes mais as 

mulheres2. A DFP se apresenta como uma dor retro e/ou peri patelar e pode estar 

relacionada com sobrecarga do mecanismo extensor do joelho1. Sua etiologia é complexa 

e envolve diversos fatores, como os anatômicos, os biomecânicos, psicossociais e 

comportamentais6, entretanto, ainda existem muitas divergências sobre quais desses 

fatores realmente estão relacionados a DFP6,7,8. 

 O prognóstico a longo prazo para pacientes com DFP é considerado ruim, a dor 

pode se tornar crônica em até 91% dos pacientes e pode persistir de 4 a 18 anos após o 

tratamento5,9. O prognóstico ruim em indivíduos com DFP pode ser em decorrência de a 

dor não estar associada somente à um processo nociceptivo6, mas também ao processo de 

sensibilização da dor10, que já é associada à outras doenças como a dor lombar crônica12, 

osteoartrose de joelho10, e síndrome do whiplash13.  

Pessoas com DFP tendem a apresentar hiperalgesia local e difusa, demonstrada 

através da redução do limiar de dor por pressão (LDP) nas regiões próximas e distantes 

ao joelho9,10. Outros fatores que podem estar relacionados à sensibilização da dor são a 

presença da somação temporal15 e o déficit da ativação do sistema analgésico endógeno 

descendente16. A somação temporal (ST) pode demonstrar uma facilitação da entrada do 

estímulo nociceptivo no corno posterior da medula por aumento da sua excitabilidade15,16. 

A ST pode ser avaliada através da aplicação de estímulos inócuos dolorosos da mesma 

intensidade de maneira repetida, que pode gerar aumento na resposta de dor17. 

O sistema analgésico endógeno descendente é responsável pelo controle descente 

do processamento da dor16, ele é mediado principalmente pela região do tronco encefálico 

e age inibindo os neurônios de segunda ordem do corno posterior da medula16,18. Para 

avaliação da sua integridade, pode ser utilizado o teste da modulação condicionada da dor 

(MCD), que é avaliado pela mudança de uma resposta de dor após a aplicação de um 

estímulo de condicionamento doloroso19. A evidência acerca da presença da hiperalgesia, 
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ST e do déficit da ativação do sistema analgésico endógeno descendente em indivíduos 

com DFP ainda é considerada como moderada a limitada9,10.  

A ativação constante e/ou repetitiva dos nociceptores induzida pelo aumento do 

estresse na articulação femoropatelar em sujeitos com DFP pode auxiliar na origem e 

manutenção do processo da sensibilização da dor16,20. Algumas alterações biomecânicas 

podem estar associadas com o aumento do estresse da articulação femoropatelar como as 

alterações cinemáticas e déficit na produção de força das musculaturas do quadril e 

joelho6.  

Estudos que usaram avaliação cinemática tridimensional têm demonstrado 

diferença entre a cinemática de mulheres com DFP e mulheres assintomáticas21,22,23.  Em 

um recente estudo Lopes Ferreira e colaboradores25 demonstraram que a tarefa do Step 

Down Lateral (SDL) é a que mais diferencia a cinemática de mulheres com DFP das 

assintomáticas. Mesmo não havendo consenso na literatura sobre a correlação da força 

muscular com a cinemática24 os exercícios de fortalecimento muscular dos abdutores, 

rotadores laterais e extensores de quadril e extensores de joelho são recomendados no 

tratamento da DFP6,26,27,28. 

Que seja de nosso conhecimento, há somente um estudo que relaciona o LDP com 

o movimento de abdução de joelho em mulheres com DFP5, entretanto nenhum outro 

estudo associou outras variáveis biomecânicas com o LDP e a ST e MCD com a 

cinemática tridimensional e a força muscular em mulheres com DFP.  

Os objetivos desse estudo foram: 1. Comparar o limiar de dor por pressão, 

somação temporal, modulação condicionada da dor, cinemática angular e força muscular 

entre mulheres com e sem dor femoropatelar e, 2. Correlacionar o limiar de dor por 

pressão, somação temporal e modulação condicionada da dor com as variáveis 

biomecânicas de cinemática angular e força muscular que em mulheres com DFP quando 

houver diferença entre os grupos. 

 

Métodos 

Desenho do Estudo 

Trata-se de um estudo transversal realizado no Núcleo de Apoio à Pesquisa de Análise 

do Movimento (NAPAM) da Universidade Nove de Julho e aprovado pelo comitê de 

ética em pesquisa da mesma instituição (141435/2018).  
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Participantes 

Uma amostra de conveniência de 50 mulheres entre 18 e 35 anos foi selecionada para 

o estudo. Destas, 26 mulheres apresentavam DFP e 24 mulheres eram assintomáticas. O 

recrutamento foi realizado através de divulgação por meio de mídias sociais, convite 

verbal e distribuição de panfletos em estabelecimento comerciais ao redor e na própria 

universidade na qual a pesquisa foi realizada. As voluntárias foram informadas sobre 

todos os detalhes do estudo e uma vez concordando em participar todas assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido.  

Para o grupo DFP foram selecionadas mulheres com presença de dor retro e/ou peri 

patelar, por um período mínimo de três meses, de intensidade mínima de três na 

Numerical Pain Rating Scale (NPRS) na média das últimas 4 semanas, dor na realização 

do SDL e em pelo menos duas das seguintes atividades: ficar sentado por tempo 

prolongado, subir ou descer escadas, agachar, correr ou saltar24. Foram excluídas as 

mulheres com histórico de cirurgia no membro inferior e coluna, luxação recidivante de 

patela, dor anterior no joelho iniciada por um trauma, disfunções associadas na 

articulação do joelho como lesões meniscais e/ou ligamentares, dor na região lateral e/ou 

posterior do joelho, distúrbios cardíacos ou no aparelho locomotor que pudessem 

influenciar na avaliação, uso de medicação controlada como antidepressivos, gestantes 

ou em fase de amamentação e discrepância de comprimento dos membros inferiores 

maior que 1 cm, mensurado com fita métrica24. Para o grupo controle foram utilizados os 

critérios de inclusão e exclusão semelhante aos do grupo DFP, porém sem presença de 

histórico de dor no joelho. O desfecho primário do estudo foi o LDP da região do centro 

da patela, e os desfechos secundários o LDP dos outros pontos do joelho, tibial anterior e 

cotovelo, ST sendo a diferença do valor do LDP do centro da patela entre o último e o 

primeiro estímulo, a MCD com o valor da porcentagem de alteração do LDP pré e pós 

estímulo de condicionamento do centro da patela, tibial anterior e epicôndilo medial do 

úmero, cinemática angular tridimensional dos valores de pico, amplitude de movimento 

e do MDP e força muscular isométrica máxima dos músculos abdutores, extensores, 

rotadores laterais de quadril e extensores de joelho.  
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Procedimentos e Instrumentação 

As participantes do estudo foram submetidas à dois dias de avaliação não 

consecutivos e com intervalo máximo de 15 dias. No primeiro dia as voluntárias elegíveis 

ao estudo de ambos os grupos foram submetidas à avaliação de força muscular isométrica 

máxima, LDP, ST e  MCD, também preencheram os questionários de qualidade de vida 

Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Healthy Survey (SF-36)34, nível de 

atividade física international physical activity questionnaire (IPAQ)35 e função anterior 

knee pain scale (AKPS)36 e somente as voluntárias do grupo DFP preencheram os 

questionários de cinesiofobia escala de TAMPA (TAMPA)37, inventário de ansiedade de 

Beck (Beck)38, catastrofização pain catastrophizing scale (PCS)39 e intensidade de dor 

NPRS36. Os questionários AKPS e SF-36 foram utilizados para comparação entre os 

grupos, enquanto os questionários IPAQ, TAMPA, Beck e PCS foram utilizados para 

descrever a amostra. 

A avaliação de força isométrica máxima foi realizada nos músculos abdutores 

(Figura 1A), extensores (Figura 1B) e rotadores laterais de quadril (Figura 1C) e 

extensores do joelho (Figura 1D) com um dinamômetro manual da marca Lafayette 

Instrument Company (Lafayette, IN)32,40 e faixas inelásticas. As avaliações foram 

realizadas de acordo com estudos prévios32,40. Foi dado um intervalo de 30 segundos entre 

as tentativas e um estímulo verbal para incentivar a realização da força máxima. Para 

obtenção do resultado final da avaliação de força, foi utilizado o valor médio de duas 

tentativas com uma diferença menor que 10% entre elas e normalizado pelo peso corporal 

da voluntária41. 
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Figura 1. Avaliação de força isométrica com dinamômetro manual, dos músculos abdutores (A), extensores 

(B) e rotadores laterais de quadril (C) e extensores de joelho (D). 

 

Para a avaliação do LDP foi utilizado um algômetro calibrado (modelo: DD-200, 

Instrutherm, São Paulo, SP - Brasil). As participantes foram posicionadas em decúbito 

ventral com o joelho à 60° de flexão: no grupo DFP foi avaliado o membro inferior 

doloroso ou mais doloroso e o membro superior contralateral; no grupo controle foi 

utilizado o membro inferior dominante, determinado pela perna que a participante relatou 

a preferência para chutar uma bola, e o membro superior contralateral. A pressão foi 

aplicada, através de uma ponteira de 1cm², na região do joelho (centro da patela, tendão 

patelar, tendão quadriciptal, medial da patela, lateral da patela, 3 cm medial à borda 

medial da patela e 3 cm lateral à borda lateral da patela), do tibial anterior (5 cm abaixo 

da tuberosidade anterior da tíbia no ventre muscular) (Figura 2) e no cotovelo (epicôndilo 

medial do úmero) com o algômetro posicionado perpendicular à pele. As voluntárias 

foram instruídas a informar quando a sensação mudasse de pressão para dor e valor final 

foi dado pela média de duas medidas2,20,42. 
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Figura 2. Limiar de dor por pressão do centro da patela (A) e pontos do LDP do centro da patela, tendão 

patelar, tendão quadriciptal, medial da patela, lateral da patela, 3 centímetros medial à borda medial da 

patela, 3 centímetros lateral à borda lateral da patela e tibial anterior 5 centímetros abaixo da tuberosidade 

anterior da tíbia. 

Para a realização da ST as participantes foram posicionadas da mesma maneira 

que na avaliação do LDP. O ponto do centro da patela do membro doloroso (grupo DFP) 

e do membro dominante (grupo controle) foi utilizado. As voluntárias foram submetidas 

à 10 estímulos consecutivos com o algômetro, utilizando a pressão média obtida no LDP 

do centro da patela e foi solicitado à voluntária para classificar a dor com base na NPRS, 

no primeiro, quinto e décimo estímulo. O valor da ST foi dado pela subtração do valor do 

décimo estímulo pelo primeiro43. 

A confiabilidade da avaliação do LDP e da ST varia de acordo com os 

estudos2,17,19,42 (coeficiente de correlação intraclasse LDP: 0,69-0,98; ST: 0,60-0,87) o 

avaliador deste estudo apresentou um valor do coeficiente de correlação intraclasse 

ICC(2,k) para os pontos avaliados no LDP de 0,75 a 0,89 (centro da patela 0,75; tendão 

patelar 0,87; tendão quadricipital 0,77; medial da patela 0,76; lateral da patela 0,89; 

medial à patela: 0,89; lateral à patela 0,81; tibial anterior 0,86; cotovelo 0,87) e da ST de 

0,77. 

 Para a avaliação da MCD, a imersão por 2 minutos, da mão contralateral ao 

membro inferior avaliado na água fria (4°C) foi aplicada como estímulo condicionante. 

Após a retirada da mão o LDP foi reavaliado no ponto do centro da patela, tibial anterior 
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e cotovelo. O cálculo da MCD foi dado pela variação percentual do LDP antes e após a 

realização do teste42,44. 

No segundo dia as voluntárias realizaram a avaliação cinemática 3D utilizando o 

sistema Vicon® constituído por oito câmeras de infravermelho operando pelo software 

Vicon Nexus® 2.9 a uma frequência de 240 frames por segundo. Vinte e cinco marcadores 

esféricos retro-reflexivos de 14mm de diâmetro, foram fixados em pontos específicos nas 

regiões de tronco, pelve, coxa, perna e pé, de acordo com o modelo Plug-in Gait®.  

Após um breve treinamento para a familiarização da tarefa as voluntárias 

realizaram 3 séries de 3 agachamentos do SDL com o membro doloroso ou mais doloroso 

no grupo DFP e dominante no grupo controle24. As participantes partiam da posição 

inicial com o joelho em extensão, realizavam o agachamento até 60° de flexão e 

retornavam à posição inicial25. Os dados cinemáticos foram processados no software 

Vicon Nexus 2.9® e após reconstrução e nomeação foi aplicado o modelo biomecânico 

para construção dos segmentos e estimativa dos centros articulares45. O filtro Woltring 

foi aplicado com 2 erros quadráticos médios (2 MSE) às trajetórias dos marcadores. As 

variáveis cinemáticas consideradas para análise foram os planos sagital, frontal e 

transversal dos segmentos do tronco e pelve em relação ao laboratório e da coxa em 

ralação à pelve, planos sagital e frontal da perna em relação à coxa, o plano sagital do pé 

em relação a perna e o plano transversal do pé em relação ao laboratório. A análise das 

variáveis cinemáticas foram feitas de duas formas: foi utilizado os valores de pico e 

amplitude dos movimentos da pelve, quadril, joelho e tornozelo na fase de descida do 

SDL e também foi utilizado o MDP que consiste em um método baseado em uma rede 

neural artificial auto organizada que calcula a distância euclidiana multidimensional entre 

cada paciente e o valor de normalidade gerada através do grupo controle, através de uma 

curva única de todo o movimento25. Para o MDP as fases de descida e subida foram 

utilizadas, este método se mostrou capaz de diferenciar mulheres com e sem DFP em sete 

tarefas, incluindo o SDL25. 

Os escores dos questionários foram tabelados para caracterização da amostra, 

assim como os dados de tempo, e intensidade de dor das voluntárias do grupo DFP. 
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As etapas do estudo são apresentas no fluxograma a seguir (Figura 3). 

 

Figura 3. Fluxograma representativo das etapas do projeto. Dor femoropatelar (DFP); Limiar de dor por 

pressão (LDP); Somação temporal (ST); Modulação condicionada da dor (MCD); Anterior knee pain scale 
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(AKPS); Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Healthy Survey (SF-36); International physical 

activity questionnaire (IPAQ); Questionários de cinesiofobia escala de TAMPA (TAMPA); Pain 

Catastrophizing Scale (PCS); Inventário de ansiedade de Beck (Beck); Numerical pain rating scale (NPRS); 

Step down lateral (SDL). 

Análise estatística 

Foi aplicado o teste Shapiro-Wilk para verificar a distribuição dos dados 

analisados, em seguida os dados foram expressos em média e intervalo de confiança (IC 

95%). Uma análise estatística do poder da amostra bi-caudal com o nível alfa de 0,05 foi 

realizada a posteriori, com o programa G * POWER46 para avaliar o tamanho do efeito 

do limiar de dor por pressão do centro da patela. A comparação entre os grupos para os 

dados demográficos, escore dos questionários, força isométrica máxima, LDP, ST, MCD 

e valores da cinemática angular, foi feita por meio do test-t student independente para os 

dados paramétricos e o teste Mann-Whitney para os dados não paramétricos. Diferenças 

entre os grupos foram consideradas quando o valor de p < 0.05.  

Para verificar a correlação entre os dados de LDP, ST e MCD com a força 

isométrica máxima e valores da cinemática angular foi utilizado o teste de correlação de 

Pearson ou de Spearman de acordo com a distribuição dos dados. A correlação foi testada 

somente para os dados que tiveram diferença estatisticamente significante na comparação 

entre os grupos. Para interpretação dos dados o coeficiente de correlação foi utilizado 

considerando os valores de 0.00-0.09 = nenhuma correlação; 0.10-0.39 = correlação 

fraca; 0.40-0.69 = correlação moderada; 0.70-0.89=correlação forte e 0.90-1.00 = 

correlação muito forte47. O software usado na análise estatística dos dados foi o IBM 

SPSS statistics 22. 

Resultados 

O poder amostral calculado a posteriori para avaliar o tamanho do efeito do limiar 

de dor por pressão do centro da patela foi de 98%. Não houve diferença entre os grupos 

para as variáveis de idade, altura, massa corpórea e IMC (Tabela 1). A média de tempo 

de dor do grupo DFP foi de 54 meses, sendo bilateral em 76.9% das participantes do 

grupo DFP. Houve diferença entre os grupos para o AKPS e SF-36 nos domínios de 

capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor e vitalidade (Tabela 1). 

 



36 

 

Tabela 1. Características antropométricas e descritivas da amostra do estudo, 

gravidade dos sintomas, local da dor, lado da dor, escore dos questionários e 

comparação entre os grupos. 

Grupo  Controle DFP 

Idade (anos)# 22.5 (20.9-24.1) 23.64 (21.71-25.57) 

Altura (m) 1.63 (1.61-1.64) 1.63 (1.60-1.65) 

Peso (kg) 59.8 (56.16-63.44) 61.24 (56.28-66.21) 

IMC (Kg/m²) 22.61 (21.16-24.06) 23.03 (21.39-24.68) 

NPRS (4 semanas)# - 5.69 (5.03-6.36) 

Tempo de dor (meses)# - 54.15 (34.4-73.91) 

Grave %     

Sim - 30.8 

Não - 65.4 

Local % -   

Retro-patelar - 12 

Peri-patelar - 24 

Mista - 64 

Lado da dor %     

Esquerdo - 3.8 

Direito - 19.2 

Bilateral - 76.9 

AKPS#* 98.96 (97.91-100) 74.04 (71.13-76.95) 

SF-36     

Capacidade Funcional#* 96.3 (94.03-98.58) 70.96 (64.86-77.06) 

Limitação por aspectos físicos#* 88.04 (77.8-98.28) 66.35 (53.92-78.78) 

Dor#* 93.43 (88.99-97.88) 61.77 (55.6-67.93) 

Estado geral de saúde# 78.65 (72.44-54.87) 67.5 (59.18-75.82) 

Vitalidade* 64.57 (57.82-71.31) 50.58 (42.7-58.46) 

Aspectos Sociais# 83.15 (75.23-91.07) 76.44 (67.49-85.4) 

Limitação por aspecto emocional# 69.57 (53.95-85.18) 66.82 (45.65-79.99) 

Saúde Mental 72.35 (66.16-78.54) 63.85 (57.26-70.43) 

IPAQ %     

Muito ativo 25 34.6 

Ativo 54.2 61.5 

Irregularmente ativo A 12.5 0 

Irregularmente ativo B 0 3.8 

Sedentário 4.2 0 

Tampa - 35.31 (32.51-38.11) 

PCS - 13.27 (9.69-16.84) 

Beck# - 6.73 (6.62-8.85) 
Média e intervalo de confiança 95%; # Dados não paramétricos; Valores categóricos: % porcentagem; 

Numerical Pain Rating Scale (NPRS) média de dor das últimas 4 semanas; metros (m); Quilograma (Kg); 

Local: região aonde a participante refere sua dor, podendo ser retro patelar, quando localizada sob a patela, 
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peri-patelar quando localizada ao redor da patela e mista quando apresentava dor nos dois locais; Lado da 

dor: membro inferior que a participante refere a dor. Anterior Knee Pain Scale (AKPS); Medical Outcomes 

Study 36 – Item Short-Form Healthy Survey (SF-36); International physical activity questionnaire (IPAQ); 

Questionários de cinesiofobia escala de TAMPA (TAMPA); Pain Catastrophizing Scale (PCS); Inventário 

de ansiedade de Beck (Beck); * Diferença estatisticamente significante p<0,05. 

 

As mulheres do grupo DFP apresentaram menor valor no LDP para os pontos do 

centro da patela, tendão patelar, tendão quadriciptal, medial da patela, lateral da patela, 

medial à borda patela, lateral à borda da patela e cotovelo (tabela 2). Com relação ao LDP 

do tibial anterior e aos testes da ST e MCD não houve uma diferença entre os grupos 

(Tabela 2). Com base no tamanho de efeito de 1.16 no LDP do centro da patela entre os 

grupos, levando-se em conta a amostra contendo 24 mulheres no grupo controle e 26 no 

DFP, obteve-se um poder da amostra de 98%. 

Tabela 2. Valores e Comparação entre os grupos para as variáveis de limiar de dor 

por pressão (Kg/cm²), somação temporal e modulação condicionada da dor 

(porcentagem). 

 Controle DFP 

LDP centro da patela* 4.07 (3.54-4.6) 2.73 (2.33-3.14) 

LDS tendão patelar#* 4.06 (3.32-4.81) 2.29 (1.71-2.87) 

LDP tendão do quadríceps#* 3.3 (2.75-3.84) 2.21 (1.68-2.73) 

LDP patela medial#* 3.37 (2.98-3.78) 2.17 (1.81-2.53) 

LDP patela lateral#* 3.38 (2.91-3.85) 2.12 (1.81-2.45) 

LDP medial à patela#* 2.35 (1.84-2.86) 1.51 (1.17-1.85) 

LDP lateral à patela#* 2.41 (1.99-2.82) 1.71 (1.32-2.12) 

LDP tibial anterior# 2.26 (1.87-2.64) 1.99 (1.47-2.51) 

LDP cotovelo#* 2.13 (1.84-2.41) 1.63 (1.25-2) 

ST# 2 (1.14-2.86) 1.6 (1.21-1.99) 

NPRS MCD# 7.65 (6.89-8.41) 7.64 (6.92-8.36) 

MCD patela 7.39 (-1.91-16.68) 5.5 (-4.28-15.28) 

MCD tibial# 41.97 (22.94-60.99) 31.56 (19.42-43.7) 

MCD cotovelo 31.51 (15.03-48) 37.26 (24.36-50.15) 
Média e intervalo de confiança 95%; # Dados não paramétricos; Quilograma (Kg); Centímetro (cm); Limiar 

de dor por pressão (LDP); Somação temporal (ST); dor pela escala numerical pain rating scale ao manter a 

mão na água gelada durante o teste da MCD (NRPS MCD); Modulação condicionada da dor (MCD) nos 

pontos do centro da patela (patela), tibial anterior (tibial) e epicôndilo medial do úmero (cotovelo); * 

Diferença estatisticamente significante p<0,05. 

 

Houve diferença entre os grupos quando comparados os valores do MDP, no entanto 

os valores de pico e amplitude de movimento para todos os movimentos avaliados e a 
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força muscular dos músculos abdutores, extensores e rotadores laterais de quadril e 

extensores de joelho não apresentaram diferença. (Tabela 3).  

Tabela 3. Valor e comparação entre os grupos do MDP, dos valores de pico e 

amplitude dos movimentos (graus) de obliquidade pélvica, rotação pélvica, 

flexão/extensão de quadril, abdução/adução do quadril, rotação interna de quadril, 

dorsi/flexão plantar e de força muscular isométrica máxima (Kg/peso da voluntária) 

dos músculos abdutores, extensores e rotadores laterais de quadril e extensores de 

joelho.  

Grupo Controle DFP 

MDP#* 9.33 (9.20-9.46) 12.43 (12.1-12.75) 

Obliquidade pélvica Max 5.93 (4.06-7.8) 5.39 (3.75-7.03) 

Obliquidade pélvica amplitude 10.13 (8.34-11.92) 9.84 (8.26-11.43) 

Rotação pélvica Max 5.27 (3.73-6.8) 4.9 (3.83-5.97) 

Rotação pélvica amplitude# 8.14 (6.06-10.22) 7.68 (6.17-9.19) 

Flexão/Extensão de quadril Max # 47.08 (43.15-51) 47.69 (44.23-51.16) 

Flexão/Extensão de quadril amplitude# 39.81 (36.18-43.44) 41.2 (37.57-44.84) 

Abdução/Adução de quadril Max 16.27 (13.39-19.15) 14.8 (11.96-17.65) 

Abdução/Adução de quadril amplitude 16.63 (13.87-19.38) 15.5 (12.57-18.42) 

Rotação de quadril Max 12.98 (8.98-16.97) 11.7 (8.57-14.84) 

Rotação de quadril amplitude# 9.85 (8.47-11.22) 11.06 (9.88-12.23) 

Flexão/Extensão de joelho Max 61.36 (60.51-62.21) 61.33 (60.29-62.37) 

Flexão/Extensão de joelho amplitude 64.71 (62.3-67.13) 66.68 (63.61-69.76) 

Dorsi/Plant flexão Max 36.2 (33.51-38.9) 35.01 (32.75-37.26) 

Dorsi/Plant flexão amplitude 24.14 (22.38-25.89) 24.48 (22.57-26.39) 

AbdQ# 0.17 (0.15-0.19) 0.18 (0.15-0.2) 

ExtQ# 0.19 (0.16-0.23) 0.18 (0.15-0.22) 
Rot LatQ 0.10 (0.1-0.11) 0.1 (0.09-0.11) 
ExtJ 0.31 (0.28-0.34) 0.31 (0.28-0.35) 

Média e intervalo de confiança 95%; # Dados não paramétricos; Movement Deviation Profile; valor de pico 

do movimento em graus (Max); valor da amplitude de movimento em graus (Amplitude); valor de força 

muscular isométrica máxima dos abdutores de quadril (AbdQ), extensores de quadril (ExtQ), roradores 

laterais de quadril (RotLatQ) e extensores de joelho (ExtJ); Quilograma (Kg); * Diferença estatisticamente 

significante p<0,05. 

Não foi encontrada correlação significativa entre o MDP e os valores da NPRS (r = -

0.05, p = 0.82), tempo de dor (r = -0.13, p = 0.54), LDP do centro da patela (r = -0.23, p 

= 0.26), tendão patelar (r = -0.038, p = 0.85),  tendão quadriciptal (r = 0.02, p = 0.93), 

medial da patela (r = - 0.27, p = 0.9), lateral da patela (r = -0.075, p = 0.72), medial à 

patela (r = -0.013, p = 0.95), lateral à patela (r = -0.148, p = 0.47) e cotovelo (r = -0,067, 

p = 0,74) (Figura 4). 
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Figura 4. Gráficos de correlação entre o Movement Deviation Profile  e o limiar de dor por pressão do 

centro da patela (A), tendão patelar (B), tendão quadricipital (C), medial da patela (D), lateral da patela (E), 

medial à patela (F), lateral à patela (G), cotovelo (H), tempo de dor (I), intensidade de dor na numerical 

pain rating scale (NPRS) (J). O MDP constitui o eixo X (horizontal) e as variáveis do limiar de dor por 

pressão, tempo de dor e NPRS o eixo Y (vertical). 

 

Discussão  

 

Os objetivos deste estudo foram comparar o limiar de dor por pressão, somação 

temporal, modulação condicionada da dor, cinemática angular e força muscular entre 

mulheres com dor femoropatelar e assintomáticas e quando houvesse diferença entre os 

grupos verificar possíveis associações entre as variáveis de dor com a cinemática 

tridimensional e força muscular manual. Os principais resultados mostraram que as 

mulheres do grupo DFP apresentam hiperalgesia local e difusa ao apresentar menor valor 

no limiar de dor por pressão para os pontos do centro da patela, tendão patelar, tendão 

quadriciptal, região medial e lateral da patela, medial e lateral à borda patela, cotovelo e 

alteração na cinemática com maior valor no Movememt Deviation Profile. Não foi 

encontrado diferença na força muscular, nas variáveis cinemáticas de pico e amplitude de 

movimento, limiar de dor por pressão do tibial anterior e nos testes da somação temporal 

e modulação condicionada da dor. Não foi encontrada associação entre o Movememt 

Deviation Profile e as variáveis de dor e o limiar de dor por pressão. 

A dor difusa pode ser considerada como um preditor para o mau prognóstico em dores 

musculoesqueléticas. Em indivíduos com DFP um maior número pontos de dor está 

relacionado com piores resultados para os desfechos de dor e função após o tratamento 

desses indivíduos48. Indivíduos acometidos pela DFP podem apresentar a hiperalgesia 

local e difusa60,10, mas na literatura, ela aparenta estar presente em indivíduos que tenham 

dor a mais de 34 meses2,3,5,19,50 e ausente naqueles com menos tempo de dor20,49. A 

estimulação prolongada dos neurônios nociceptivos pode sensibilizar os neurônios do 
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corno posterior da medula que leva ao aumento da excitabilidade, aumento da reposta a 

um estímulo e a expansão do campo receptivo dos neurônios da medula. Em consequência 

pode haver alterações na função do sistema somatossensorial15,16 associadas à 

hiperalgesia, que se desenvolve entre um mês em lesões por chicote (whiplash) e cinco 

anos na artrite reumatoide, porém esse tempo permanece incerto na DFP48. 

O aumento da força sináptica do estímulo nociceptivo que ocorre na hiperalgesia 

poder ter relação com o déficit no sistema analgésico endógeno descentemente20, por uma 

redução da capacidade de inibição do sistema nervoso central aos estímulos transmitidos 

pela medula15. Nas mulheres avaliadas nesse estudo, esse déficit parece não ter relação 

com a hiperalgesia, já que não foi encontrado diferença entre os grupos no teste da 

modulação condicionada da dor, no entanto, não há consenso na literatura sobre a 

capacidade de modulação da dor em indivíduos com DFP9,10,  o tempo de persistência de 

dor, a intensidade de dor e o método de avaliação parecem ter relação com os diferentes 

resultados. Em indivíduos com menor persistência e intensidade de dor não há diferença 

na modulação condicionada da dor quando comparados com saudáveis42,50, mas quando 

o tempo e intensidade de dor são maiores os indivíduos com DFP apresentaram déficit na 

modulação condicionada da dor em relação ao grupo assintomático19. A intensidade de 

dor pode estar associada com alterações na atividade dos neurônios do tronco cerebral, 

que é uma das principais estruturas no sistema analgésico endógeno descendente, isso 

pode gerar um desequilíbrio entre as suas ações inibitórias e excitatórias15,18.  

Em dois estudos de Rathleff e colaboradores com dois métodos de avaliação 

diferentes, podem ser notados resultados distintos para a modulação condicionada da dor, 

quando foi utilizado a água fria42 como estímulo de condicionamento não houve diferença 

entre os grupos avaliados, porém quando utilizado a pressão com o cuff foi encontrada 

diferença entre os indivíduos com e sem dor19. Métodos diferentes de avaliação podem 

estar relacionados com diferentes resultados da modulação condicionada da dor, isso pode 

variar de acordo com a magnitude e com a natureza do estímulo de condicionamento42,44. 

A somação temporal pode estar associada ao aumento da excitabilidade dos 

neurônios do corno posterior da medula decorrente da plasticidade neural, ela pode 

demonstrar aumento da eficácia nociceptiva por um aumento da atividade dos receptores 

de neurotransmissores excitatórios51,52. Que seja do nosso conhecimento existem apenas 

dois estudos que avaliaram a somação temporal em mulheres com DFP19,50, nosso 
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resultado corrobora com estudo de Rathleff19 e colaboradores que mostrou não haver 

diferença na ST entre mulheres com e sem DFP. O tempo de persistência de dor, assim 

como na modulação condicionada da dor, pode ter relação com a somação temporal, e 

isso pode ser notado como um dos fatores que diferenciam o estudo de Holden e 

colaboradores50, que encontrou presença da somação temporal em mulheres com DFP. 

A falta de consenso com relação a hiperalgesia, somação temporal e déficit no 

sistema analgésico endógeno descendente pode indicar que estes fatores acometem uma 

parcela dos indivíduos com DFP, e que a intensidade e o tempo de persistência podem 

desempenhar um papel importante na sensibilização da dor. Isso também é observado em 

pacientes osteoartrose de joelho10. Além dessa possível relação com a sensibilização da 

dor a intensidade e o tempo de persistência de dor podem ser fatores preditores para mau 

prognóstico em indivíduos com DFP. Pacientes com maior intensidade e tempo de 

persistência dos sintomas nos valores de linha de base apresentaram piores resultados 

com relação à intensidade de dor e função após o tratamento48. 

O déficit na produção de força muscular em mulheres com DFP é encontrado na 

literatura6,53, e o fortalecimento muscular é recomendado no tratamento da DFP26,27,28. No 

entanto alguns estudos demonstraram melhora clínica tanto nos indivíduos que ganharam 

força, quanto nos que não ganharam, quando comparados exercícios de fortalecimento 

com a educação para os desfechos clínicos de dor e sintomas, e pode ser notado que apesar 

do aumento da força nos grupos que realizaram fortalecimento, não houve diferença nos 

desfechos de dor e função entre os grupos27,41. Isso pode ser justificado pelo fato de nem 

todos os indivíduos acometidos pela DFP apresentarem déficit na produção de força 

muscular53,55 e o exercício ter outras funções além do ganho de força, como aumentar a 

capacidade dos tecidos de sustentar a carga mecânica e também na dessensibilização do 

sistema nervoso central41,56.  

Este estudo também mostrou diferença na cinemática tridimensional quando 

avaliado pelo Movement Deviation Profile, mas não quando avaliado pelas variáveis de 

pico e amplitude de movimento. No estudo de Lopes Ferreira e colaboradores25 foi 

encontrado diferença entre os grupos no MDP quando avaliado mulheres com DFP e 

assintomáticas no step down lateral e outros 6 movimentos. No MDP é levado em 

consideração todo o ciclo de movimento enquanto nas variáveis de pico e amplitude de 
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movimento apenas pontos específicos do ciclo de movimento são avaliados. Pelo fato de 

não haver diferença na força muscular entre os grupos, e haver diferença no MDP pode-

se sugerir que não existe uma relação direta entre a força muscular manual e a 

cinemática24. 

Contrário aos nossos achados sobre a correlação entre a cinemática angular e o 

limiar de dor por pressão, Noehren e colaboradores encontraram correlação entre o ângulo 

de abdução do  joelho e o LDP do centro da patela e do retináculo lateral do joelho5, essa 

diferença entre os resultados dos dois estudos pode ter ocorrido devido ao uso de apenas 

uma variável para avaliação cinemática de um ponto específico do ciclo de movimento, 

enquanto que o uso do MDP utiliza mais variáveis cinemáticas levando em consideração 

todo o ciclo de movimento. Alguns estudos24,57,58,59 demonstram que apesar da melhora 

nos desfechos de dor, função e força muscular após o fortalecimento muscular e treino de 

controle de movimento em sujeitos com DFP não foi observado melhora na cinemática.  

Mesmo não havendo associação entre a hiperalgesia e a cinemática, estudos que avaliem 

a correlação da cinemática com a hiperalgesia diferenciando a fase aguda e crônica podem 

ajudar no melhor entendimento acerca da relação entre esses dois fatores50.   

 Mesmo com um poder amostral calculado a posteriori de 0.98 pode-se considerar 

que a amostra é relativamente pequena e os resultados aqui apresentados devem ser 

interpretados com cautela. Para a avalição das voluntárias não foi utilizado um avaliador 

cego, que pode gerar um viés de detecção. A ordem da avaliação pode ter influência nos 

resultados dos testes, já que a avaliação de força foi realizada antes do limiar de dor 

pressão, e o exercício pode gerar uma hipoalgesia em indivíduos saudáveis, porém não 

sabemos o impacto em pacientes com DFP60, apesar disto a ordem da avaliação foi a 

mesma para os dois grupos e se houve influência do teste de força ambos os grupos foram 

expostos na mesma ordem. 

É possível inferir que os fatores biomecânicos e de processamento da dor de 

mulheres com DFP quando diferentes de indivíduos assintomáticos não necessariamente 

estão associados. Há diversos fatores envolvendo essa condição, como os anatômicos, 

biomecânicos, biopsicossociais, neurofisiológicos que podem influenciar 

individualmente ou em conjunto e que podem estar presentes de maneira diferente em 

cada paciente. Portanto, avaliar a presença de fatores biomecânicos e de processamento 



43 

 

da dor em cada indivíduo para elaboração de um plano de tratamento que aborde de 

maneira individual cada paciente parece ser mais assertivo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos resultados apresentados, o presente estudo conseguiu demonstrar que 

na população de mulheres avaliadas com DFP existe a presença da hiperalgesia local e 

difusa, mas não da somação temporal e do déficit no sistema analgésico endógeno 

descendente. As mulheres do grupo DFP também apresentam uma alteração da 

cinemática angular, mas não apresentam um déficit na força muscular isométrica. Não 

existiu uma correlação significativa entre a hiperalgesia e a cinemática nas mulheres com 

a presença da DFP. O presente estudo ajuda a demonstrar que não existe um padrão único 

para os indivíduos com DFP, e eles podem apresentar características diferentes com 

relação à sensibilização da dor e alterações biomecânicas, e que as alterações 

biomecânicas podem não ter relação direta com a hiperalgesia. A abordagem dos 

indivíduos acometidos com a DFP deve ser direcionada para as características individuais 

de cada paciente, assim trabalhando de forma individual os fatores que mais influenciam 

cada indivíduo. Ainda existe divergência na literatura sobre a melhor avaliação para 

abordar a sensibilização da dor, alguns estudos defendem que o único método para a sua 

avaliação é com o uso da injeção de capsaicina, mas a avaliação utilizada nesse estudo 

vai de acordo com outros estudos e aborda alguns fatores importantes envolvidos na 

sensibilização da dor como a hiperalgesia, a somação temporal e o sistema analgésico 

endógeno descendente. Novos estudos são necessários com uma amostra maior e que 

avaliem a relação da intensidade e tempo de dor com hiperalesia local e difusa, somação 

temporal e o sistema analgésico endógeno descendente e com as alterações biomecânicas. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 – VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTUONÁRIO DE QUALIDADE DE 

VIDA – SF-36  
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – IPAQ 
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ANEXO 3 – ESCALA TAMPA DE CINESIOFOBIA  
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ANEXO 4 – ESCALA DE PENSAMENTOS CATASTRÓFICOS SOBRE A DOR B – 

PCS 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

ANEXO 5 – NUMERICAL PAIN RATING SCALE (NPRS)  
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ANEXO 6 - ANTERIOR KNEE PAIN SCALE – AKPS 
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ANEXO 7 – DOCUMENTO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 8 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

Nome:___________________________________R.G.__________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Telefone para contato: (    )_____________Cidade:_____________ CEP:____________ 

E-mail:________________________________________________________________ 
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As informações contidas neste prontuário foram fornecidas por Tadeu 

Aldrovando Brihy de Albuquerque (Aluno do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho – UNINOVE) sob orientação 

do Prof. Dr. Paulo Roberto Garcia Lucareli, com objetivo de firmar acordo escrito 

mediante o qual, a participante da pesquisa autoriza sua participação com pleno 

conhecimento da natureza dos procedimentos e riscos a que se submeterá, com a 

capacidade de livre arbítrio e sem qualquer coação. 

1. Título do Trabalho Experimental: Modulação condicionada da dor, somação 

temporal, limiar de dor por pressão e cinemática angular em mulheres com dor 

femoropatelar. 

2. Objetivos: Comparar através dos testes específicos a sensibilidade no joelho entre 

mulheres com dor na região anterior do joelho e saudáveis. 

Correlacionar a sensibilidade no joelho com o movimento durante o agachamento 

em uma perna só e a força muscular de músculos do quadril e joelho. 

3. Justificativa: Pela falta de consenso na literatura sobre o aumento da sensibilidade no 

joelho em sujeitos com dor na região anterior do joelho, os resultados diferentes tanto do 

ponto de vista metodológico, quanto com relação aos resultados encontrados sobre a 

relação desses fatores com a dor na região anterior do joelho se faz necessário e justifica 

a produção de novos estudos para avaliar a presença ou não desse fator. 

Alguns estudos já relacionam as alterações do movimento e as atividades de 

sobrecarga na articulação do joelho com o aumento da sensibilidade local e difusa, mas 

ainda não se sabe ao certo sobre sua exata correlação. 

4. Procedimentos da Fase Experimental: Serão selecionadas mulheres com e sem dor 

na frente do joelho, com idade entre 18 e 35 anos para avaliar a sensibilidade no joelho, 

força muscular e o movimento durante o agachamento com uma perna só. Depois de 

incluídas na pesquisa as voluntárias realizarão uma avaliação dividida em dois dias 

diferentes com duração média de 2 horas por dia, com intervalo de pelo menos dois dias 

e no máximo uma semana entre as avaliações.  

No primeiro dia será realizado o preenchimento de uma ficha de avaliação e de 

alguns questionários e a análise de sensibilidade do joelho. 

- Questionários: as voluntárias terão que responder sete questionários, totalizando 13 

páginas (tempo médio de preenchimento de 1 hora) que servem para avaliar 1- a qualidade 

de vida; 2- o nível de atividade física; 3- o medo em realizar movimentos/exercícios; 4 – 

pensamentos sobre a dor; 5 – o estado emocional relacionado à depressão; 6 – questões 

relacionadas à dor no joelho; 7 – intensidade da dor em uma escala de pontuação de 0 a 

10.  
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- A avaliação da sensibilidade do joelho: será dividida em três partes (cada parte dura em 

média 20 minutos).  

1. Será feita uma pressão para causar uma dor mínima na região do joelho, perna e 

cotovelo, com um aparelho chamado algômetro. 

2.  Será avaliado se essa mesma pressão, encontrada no teste anterior, aplicada dez 

vezes seguidas, na região do joelho, aumenta essa dor. 

3. Será avaliado se depois que a voluntária coloca a mão na água gelada ela consegue 

aguentar uma pressão maior no joelho sem sentir dor.  

No segundo dia será realizada a avaliação de força muscular e de movimento. 

- Força muscular: serão avaliados alguns músculos do quadril e do joelho que realizam o 

movimento de abdução de quadril (abrir a perna), rotação lateral de quadril (apontar o 

joelho para fora) e extensão de joelho (esticar o joelho). Para os músculos que fazem a 

abdução do quadril, as voluntárias deitarão de lado e farão força para levantar a perna de 

cima, para os músculos que fazem a rotação lateral de quadril, as voluntárias deitarão de 

barriga para baixo com o joelho dobrado e farão força para encostar o pé na outra perna, 

e por último para avaliar a força dos músculos que fazem e extensão de joelho as 

voluntárias serão posicionadas sentadas e farão força para esticar o joelho (o tempo médio 

de avaliação é de 30 minutos).  

- Análise de movimento: essa análise será feita durante o agachamento com uma perna só 

(duração em média da análise de uma hora e trinta minutos), serão colocados marcadores 

em forma de esferas com fita dupla face hipoalérgicas em regiões específicas do corpo, 

após isso, as voluntárias serão filmadas durante 3 séries de três agachamentos 

consecutivos. 

5. Desconfortos ou Riscos Esperados:  

Um dos avaliadores irá colocar os marcadores nas voluntárias e por isso elas 

deverão fazer uso de shorts e top. Para evitar qualquer constrangimento por parte das 

participantes do estudo, todo o procedimento de avaliação será realizado em um local 

reservado onde só ficarão presentes os avaliadores pertencentes ao estudo. Alguns testes 

gerarão uma dor leve nas voluntárias e como algumas serão sintomáticas pode ocorrer 
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também um leve desconforto durante os agachamentos. Caso ocorra qualquer sensação 

de dor ou desconforto anormal durante os testes, a pesquisa será interrompida e a 

voluntária será encaminhada para avaliação ou tratamento no ambulatório médico da 

UNINOVE campus vila maria, que se encontra no mesmo local onde o estudo será 

realizado. Pela utilização de uma fita adesiva dupla face, mesmo que hipoalérgica, corre-

se o risco de alguma reação alérgica ao material, se isso ou qualquer outro tipo de 

intercorrência, como sensação de tontura, mal-estar ou até mesmo quedas ocorrer durante 

a avaliação a voluntária também será encaminhada ao ambulatório médico da UNINOVE 

campus vila maria, para que se tome os devidos cuidados. Durante as avaliações as 

voluntárias estarão sendo acompanhadas por um fisioterapeuta, que intervirá se houver 

necessidade. As voluntárias não receberão nenhum tipo de seguro de saúde ou de vida 

que possa beneficiá-las e também não haverá compensação financeira em função da 

participação no estudo. 

6. Métodos Alternativos Existentes: Não serão aplicados. 

7. Retirada do Consentimento: A participação nesse estudo será voluntária e é direito 

de cada participante interromper a participação a qualquer momento sem que isso acarrete 

qualquer penalidade ou prejuízo.  

8. Garantia do Sigilo: A identidade das voluntárias não será revelada. As informações 

obtidas e as análises deste estudo serão mantidas em sigilo e não poderão ser consultadas 

por pessoas leigas sem autorização oficial. Estas informações só poderão ser utilizadas 

para fins estatísticos ou científicos, desde que fique preservada a identidade de cada 

voluntária.  Em qualquer etapa do estudo, as participantes terão acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

9. Formas de Ressarcimento das Despesas Decorrentes da Participação na Pesquisa: 

Serão ressarcidas despesas com eventuais deslocamentos, caso necessário. 

10. Local da Pesquisa: Núcleo de Apoio à Pesquisa em Análise de Movimento do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho 

– UNINOVE, campus Vila Maria – Rua Professora Maria José Barone Fernandes, 300. 

11. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, 

que deve existir nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no 
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Brasil, criado para defender os interesses dos participantes de pesquisas em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento das pesquisas dentro dos 

padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos – Res. CNS nº 466/12). O Comitê de Ética é responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos protocolos de pesquisa no que corresponde aos aspectos éticos. 

Endereço do Comitê de Ética da Uninove: Rua. Vergueiro nº 235/249 – 12º andar - 

Liberdade – São Paulo – SP CEP. 01504-001 Fone: 3385-9010 

comitedeetica@uninove.br  

Horários de atendimento do Comitê de Ética: segunda-feira a sexta-feira – Das 11h30 

às 13h00 e Das 15h30 às 19h00. 

12. Nome Completo e telefones dos Pesquisadores para Contato: Prof. Dr. Paulo R. 

G. Lucareli (11) 26339300 e Tadeu A. Brihy de Albuquerque (11) 50317237. 

13. Eventuais intercorrências que vierem a surgir no decorrer da pesquisa poderão ser 

discutidas pelos meios próprios. 

14. Consentimento Pós-Informação:  

Eu, ________________________________________________, após leitura e 

compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que minha 

participação é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo 

algum. Confirmo que recebi uma via deste termo de consentimento, e autorizo a 

realização do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos somente neste estudo 

no meio científico. 

São Paulo,        de                                de 201 ___. 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura da Voluntária 

 

15. Eu, Tadeu Aldrovando Brihy de Albuquerque, certifico que:  
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a) Considerando que a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a 

proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos; 

 b) Este estudo tem mérito científico e a equipe de profissionais devidamente citados neste 

termo é treinada, capacitada e competente para executar os procedimentos descritos neste 

termo;  

c) A resolução CNS nº 466/12 dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências 

Humanas e Sociais, cujo procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados 

diretamente obtidos com os participantes.  

______________________________________________________________________ 

TADEU ALDROVANDO BRIHY DE ALBUQUERQUE 

 Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

ANEXO 9 –  FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

 

Programa de Pós Graduação – Mestrado e Doutorado em Ciências da Reabilitação 

Núcleo de Apoio à Pesquisa em Análise do Movimento – NAPAM 

DATA:______________                                                    Nº do prontuário:__________ 

Avaliadores:____________________________________________________________ 

Nome:_________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/___ Idade: ____anos. Gênero: (  ) Feminino (  )Masculino 

Endereço:______________________________________________________________ 

Telefones:_______________________Email:__________________________________ 

Encaminhamento:________________________________________________________ 

 

1. Assinale em quais situações você sente dor:  
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(   ) Muito tempo em pé    (   ) Muito tempo sentada 

(   ) Subir e descer escadas    (   ) Ajoelhar 

(   ) Agachar      (   ) Saltar 

(   ) Correr 

 

2. Qual o lado da sua dor: (   ) D  (   ) E   (    ) Bilateral 

  

Obs.: Se a sua dor for bilateral, qual lado dói mais?  (   ) D  (    ) E 

 

3. Há quanto tempo sente esta dor?  

 (   ) Até 3 meses (   ) Até 6 meses (   ) Mais de 6 meses Especifique:_____________  

         

4. Qual é o seu membro inferior dominante? (   ) D  (   ) E 

 

5. Você pratica alguma atividade física? (   ) Sim  (   ) Não 

Se sim, qual e com que frequência semanal?_________________ _____________ 

 

6. Você já realizou cirurgias no pé, joelho, quadril ou coluna? (   ) Sim (   ) Não 

 

7. Você apresenta alguma lesão de ligamento(s) e/ou menisco(s)? (   ) Sim (   ) Não 

 

8. Você teve diagnóstico de pé torto congênito ou usou bota para o pé quando criança? 

   (   ) Sim  (   ) Não 

 

9. A sua patela sai ou já saiu do lugar em algum momento?    (  ) Sim  (  ) Não  

 

10. Você possui alguma alteração nervosa periférica ou cardiovascular?(  ) Sim(  ) Não 
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11. Qual foi a data de início da sua última menstruação: ____/____/_____. 

 

 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS:  

Altura________mm 

Peso_________kg 

Distância entre as EIAS_________mm 

 

Comprimento do membro inferior E_________mm 

Diâmetro do Joelho E__________mm 

Diâmetro do TNZ E____________mm 

 

Comprimento de membro inferior D_________mm 

Diâmetro do Joelho D__________mm 

Diâmetro do TNZ D____________mm 

 

 

Limiar de dor por pressão 

 1 2 Média 

Centro da patela    

Lateral da patela    

Tendão quadricipital    

Tendão patelar    

3 cm medial à borda medial da patela    

3 cm lateral à borda lateral da patela    



70 

 

Tibial anterior    

Epicôndilo medial do úmero    

 

Somação temporal 

 1 5 10 

Centro da patela    

 

 

 

 

 

MODULAÇÃO CONDICIONADA DA DOR  

 

 PRÉ 

ESTÍMULO 

PÓS 

ESTÍMULO 

Centro da patela   

 

7. AVALIAÇÃO DA DOR NOS ÚLTIMOS 30 DIAS: 

 

Joelho D (    )   Joelho E (    )   

Obs.: Se a dor for bilateral, especifique e responda o nível de dor de acordo com o que 

dói mais entre os dois joelhos. 
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8. FORÇA MUSCULAR 

 DIREITO ESQUERDO 

Abdução do quadril (10° ABD)       

RL em DV (90° FLX joelho)       

Extensores de joelho (60° FLX joelho)       

 

9 . ANÁLISE DO MOVIMENTO 

9.1. Coleta Estática 

Obs:__________________________________________________________________

___ 

 


