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RESUMO 

A Síndrome da dor patelofemoral (SPF), muitas vezes usada como sinônimo de dor anterior 

no joelho, é caracterizada por dor retropatelar ou peripatelar durante as atividades que aumentam 

a força na superfície de contato entre a patela e o fêmur, tais como correr, agachar, subir e descer 

escadas, andar de bicicleta, e pular. Esta dor mais a redução funcional podem levar a limitações 

nas atividades físicas e vida social. E se a sintomatologia perdura por mais de dois meses após o 

início do tratamento, há indicação de prognóstico desfavorável. Particularmente, a descida de 

escadas é um fator agravante da SPF e gera pico de força de reação e estresse maior que o subir 

escadas, além de uma carga que chega a 3,5 vezes o peso do corpo, na articulação patelofemoral. 

Neste sentido, o step down é um teste funcional que imita a descida de escadas, sendo utilizado 

na avaliação e tratamento de indivíduos com SPF e com alta confiabilidade para esta população. 
Acerca do padrão de movimento durante a descida de escadas ou a sua simulação, ou seja, o teste 

step down, espera-se encontrar inclinação pélvica contralateral, inclinação de tronco ipsilateral, 

adução de quadril mais acentuado em pessoas que apresentam SPF comparado aqueles sem a 

disfunção. Porém, não está claro quais são os mediadores desta suposta alteração no padrão de 

movimento. Assim, é concluído que o step down, é um teste confiável na avaliação de indivíduos 

com SPF, seja capaz de identificar alterações do padrão de ativação muscular que acontece nos 

indivíduos com SPF bem como ser utilizado com feedback verbal para correção dos padrões 

motores inadequados já identificados pela literatura. Diante do exposto, o objetivo deste estudo 

foi analisar se a alteração no padrão de ativação muscular é mediadora da correção do padrão de 

movimento resultante do uso de feedback verbal durante o step down. Método: Participarão deste 

estudo indivíduos com SPF e sem qualquer disfunção dos membros inferiores com idade entre 18 

e 45 anos. Os voluntários serão divididos em três grupos: SPFS: grupo composto sujeitos com 

SPF sem alteração cinemática; SPFC: sujeitos com SPF com alteração cinemática, submetido ao 

feedback verbal; GC: grupo controle, com sujeitos sem qualquer disfunção de membros 

inferiores. Medidas de desfecho primário: Biomecânica do step down (amplitude de movimento e 

pico angular articular para o movimento de tornozelo, joelho e quadril) avaliada por meio do 

sistema Vicon com 10 câmeras (C-Motion, EUA). Onset e tempo de ativação muscular dos 

músculos adutor magno, eretores da coluna, oblíquo externo, bíceps femoral, glúteo médio, 

glúteo máximo, vasto medial oblíquo e vasto lateral de quadríceps, por meio de um 

eletromiógrafo TELEmyo Direct Transmission System (TELEmyo DTS, USA). As medidas 



                               
serão obtidas durante a execução do step down, onde os indivíduos do SPFC realizarão 5 

repetições sem e com o uso de feedback verbal, e os demais realizarão 10 repetições sem 

qualquer interferência. Será utilizado um modelo estatístico considerando três hipóteses para 

identificar se a ativação muscular é mediadora da alteração no padrão de movimento resultante 

do uso de feedback verbal durante o step down. Será utilizada também análise de variância e Test 

t de Student para a análise estatística, com um nível de significância de p<0,05. Infelizmente não 

foi possível realizar as coletas devido a problemas no agendamento dos pacientes e demora na 

aprovação no comitê de ética. Este projeto teve sua prorrogação aprovada. 

 

 

 
 


