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Resumo: A Síndrome da Dor Femoropatelar (SDFP) é uma das desordens 

musculoesqueléticas mais freqüentes no joelho, sendo definida como uma dor 

anterior ou retropatelar na ausência de outra patologia do joelho. A articulação do 

joelho está envolvida em cerca de 50% das lesões músculo-esqueléticas e acomete 

até 25% da população em alguma fase da vida, principalmente o sexo feminino, em 

atletas ou não. A disfunção da articulação sacroilíaca indica hipomobilidade e é 

causada por uma alteração da posição das superfícies de articulação, fazendo com 

que o paciente adote estratégias compensatórias da região lombar, do quadril e do 

joelho. O objetivo do trabalho foi verificar a prevalência da dor femoropatelar em 

pacientes com disfunções sacroilíacas. Metodologia: Foi realizado um estudo 

descritivo, transversal de prevalência. A amostra foi composta por 15 mulheres, com 

idade acima de 18 anos, selecionadas de forma intencional e criteriosa, no ano de 

2014. Para avaliar a SDFP, foi utilizado um questionário de avaliação e para avaliar 

as disfunções sacroilíacas foi realizado o Teste de Gillet por um profissional 

convidado e com experiência em osteopatia. Resultados preliminares: Da amostra 

analisada até o momento, encontrou-se uma prevalência de 66,6%, sendo mais 

comum as disfunções associadas da articulação sacroiliaca(50%). 

Palavra-chave: Prevalência de dor femoropatelar e disfunções sacroilíacas. 

 

INTRODUÇÃO 

A Síndrome da Dor Femoropatelar (SDFP) é uma das desordens 

musculoesqueléticas mais freqüentes no joelho, muito comum em adolescentes e 

adultos jovens. Definida como uma dor anterior ou retropatelar na ausência de outra 

patologia do joelho, sendo o mau-alinhamento patelar o precursor primário de 

patologia da articulação da Femoropatelar. Segundo Baldon et al, o desenvolvimento 

da SDFP nas mulheres tem sido divididos em três grupos: anatômicos, hormonais e 

biomecânicos, sendo que a maior parte dos estudos tem dado ênfase às diferenças 

biomecânicas existentes entre os gêneros, ou seja, aos diferentes padrões de 

ativação muscular e de movimentos adotados durante um gesto motor. (Nakagawa 

et al, 2008)  

 A disfunção da articulação sacroilíaca indica hipomobilidade e é causada por 

uma alteração da posição das superfícies da articulação que é criado por tensões e 

movimentos repetitivos e é mantido por forças de compressão, de elasticidade dos 

ligamentos e da musculatura. A deficiência no recrutamento da musculatura da 

unidade interna e externa reduz o mecanismo de fechamento de força da articulação 

fazendo com que o paciente adote estratégias compensatórias da região lombar, do 

quadril e do joelho. (Fregni, 2011) 



OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é verificar a prevalência da dor femoropatelar em 

pacientes com disfunções sacroilíacas. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal. A amostra foi composta por 15 

mulheres, com idade acima de 18 anos, selecionadas de forma intencional e 

criteriosa, em alunas da Faculdade Unilago de São José do Rio Preto-SP, no ano de 

2014. Foram excluídos os sujeitos que apresentassem diagnóstico clínico de lesão 

ortopédica; traumática ou reumática á nível dos membros inferiores, ter realizado 

tratamento cirúrgico, ou discrepância real de MMII. Para avaliar a SDFP, foi utilizado 

um questionário de avaliação, para quantificar a sintomatologia álgica, foi aplicado a 

Escala de Faces e Numérica e para avaliar as disfunções sacroiliíacas foi realizado 

o Teste de Gillet por um profissional convidado e com experiência em osteopatia há 

8 anos. 

DESENVOLVIMENTO 

Até o momento foram reunidas, 15 mulheres com idade mínima entre 18 anos 

e a máxima de 56 anos, as quais preencheram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido estando ciente do teste e da pesquisa há serem realizados. As 

voluntárias responderam o questionário de avaliação e observaram a Escala de Dor 

e quantificaram o número de acordo com o nível de dor e logo após o Osteopata 

realizou o Teste de Gillet.  O paciente flexiona um quadril e traz o joelho até o tórax 

enquanto o examinador mantém a palpação sobre cada EIPS e avalia o movimento 

sacroilíaco em geral. Um sinal positivo é observado se a EIPS do lado homolateral 

ao do joelho flexionado não se mover ou mover-se discretamente em direção 

inferior. A EIPS no lado do quadril que está sendo flexionado deve mover-se 

discretamente para frente durante a flexão ativa do quadril. (KONIN J.G. et al, 2007). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A amostra estudada revelou 10 casos de disfunção sacroilíaca o que 

representa uma prevalência de 66,6%. Dessas disfunções, uma foi isolada de 

sacro(10%), quatro de ilíaco(40%) e cinco(50%) associadas para sacro e ilíaco.  
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