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Introdução
A Dor Femoropatelar (DFP) é caracterizada por dor
difusa na região anterior do joelho, exacerbada por
atividades que aumentam a sobrecarga no joelho. O
menor torque extensor do joelho é considerado um
fator de risco para o desenvolvimento de DFP1 e a
fraqueza destes músculos é comumente avaliada
por equipamentos de elevado custo, como o
dinamômetro isocinético ou manual. O Single Leg
Hop Test (SLHT)2, por outro lado, é um teste clínico
que vem sendo aplicado em indivíduos com DFP e
pode ser um indicador indireto da capacidade
muscular dos extensores de joelho. Porém, não
existem estudos que tenham investigado a relação
no desempenho no SLHT com o torque dos
extensores de joelho de indivíduos com DFP.

Objetivo
Os objetivos deste projeto foram: (i) comparar o
torque concêntrico dos extensores de joelho e o
desempenho no SLHT de mulheres com e sem
DFP; (ii) avaliar a relação do torque extensor do
joelho com o desempenho no SLHT de mulheres
com DFP.

Material e Métodos
Foram recrutadas mulheres de 18 a 35 anos com e
sem DFP. (1) Avaliação do SLHT; (2) Mensuração
do torque concêntrico extensor de joelho pelo
dinamômetro isocinético. Parâmetros de pico e taxa
de desenvolvimento do torque (TDT) extensor do
joelho foram calculados no software MATLAB® e o
desempenho no SLHT (cm) foi considerado para
análise. A comparação entre variáveis do torque
extensor do joelho entre grupos foi realizada pelo
teste t para amostras independentes. Para
correlação entre o torque extensor do joelho e o
desempenho no SLHT foi utilizado o coeficiente de
correlação de Pearson (r).

Resultados e Discussão
Mulheres com DFP apresentaram menor pico de
torque extensor (diferença média (DM) = -58 Nm/Kg;
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p < 0,001), menor TDT extensor de joelho (t30, DM =
-0,57 Nmkg/s; t60, DM = -0,36 Nmkg/s; t90, DM = 0,29 Nmkg/s; p < 0,001) e menor desempenho no
SLHT (DM = -9,6 cm; p < 0,001) comparado a
mulheres assintomáticas. Entretanto, não houve
correlação entre o desempenho no SLHT e o pico
do torque extensor (r = 0,17; p = 0,27) e a TDT dos
extensores de joelho em t30 (r = 0,12; p = 0,49), t60 (r
= 0,12; p = 0,46) e t90 (r = 0,15; p = 0,35) de
mulheres com DFP. Esses resultados sugerem que
o desempenho no SLHT não é indicativo de
alteração no torque máximo extensor de joelho de
mulheres com DFP. No entanto, é possível que para
a execução do SLHT mulheres com DFP não
utilizem o torque extensor máximo de joelho. Por
outro lado, em um teste de salto similar ao SLHT,
mulheres com DFP apresentam menor momento
extensor de joelho3. Portanto, investigar a relação
entre o momento extensor do joelho e o
desempenho no SLHT durante a execução da tarefa
pode contribuir para o melhor entendimento da
diminuição do desempenho no SLHT apresentado
por mulheres com DFP.

Conclusões
Mulheres com DFP apresentam valores reduzidos
de torque extensor de joelho e menor desempenho
no SLHT, comparadas a mulheres sem dor.
Entretanto, não existiu correlação significativa entre
o menor desempenho no SLHT com valores
reduzidos de pico e TDT dos extensores de joelho.
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