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A condromalácia patelar (CP) é uma patologia crônica e degenerativa que implica no
amolecimento da cartilagem retropatelar, devido ao atrito excessivo entre o fêmur e a patela.
As causas que desencadeiam essa síndrome são multifatoriais e variam desde o desequilíbrio
do líquido sinovial, à alteração do ângulo Q - que também está diretamente ligada à assimetria
da musculatura entre vasto lateral (VL) e vasto medial oblíquo (VMO), o encurtamento dos
isquiotibiais, semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral, alterações ilíacas e até à
lesões esportivas.
A evolução da lesão pode ser dividida/definida em quatro (4) graus: grau I – amolecimento da
cartilagem e edema; grau II – fragmentação e fissuras em uma área de 0,5 polegada ou menor;
grau III – fragmentação e fissuras em uma área de 0,5 polegada ou maior; grau IV – erosão da
cartilagem até chegar ao osso (fissura total e exposição ao osso). Se não tratada
precocemente, a CP poderá evoluir rapidamente para uma artrose.
O diagnóstico da lesão pode ser feito através de exames de imagem. Contudo, também há
testes clínicos e protocolos de escalas - escala de avaliação para articulação femoropatelar,
escala visual analógica e o sistema de pontuação de Cincinatti (NOYES et al., 1985) – que
verificam os sintomas como estalos, crepitações, inchaços e dores na região anterior do joelho
e são capazes de fornecer prévio diagnóstico.
Embora seja essencial fortalecer toda musculatura dos membros inferiores (MMII), o
fortalecimento do quadríceps é fundamental para a diminuição dos sintomas de dor e
desconforto para a realização de simples atividades diárias. O fortalecimento não tem o efeito
de promover a redução da lesão, mas sim contribuir para a estabilidade articular.
Levando em consideração as origens e inserções dos músculos vasto medial (VM) e vasto
lateral (VL), principalmente das suas porções oblíquas, pode-se considerar que a tração do
vasto medial oblíquo (VMO) e do vasto lateral oblíquo (VLO) tem um fator muscular
determinante na posição da patela.
A periodização do treinamento para auxiliar a recuperação funcional da articulação do joelho
deve sempre respeitar o nível de treinamento de cada aluno, baseada no grau da lesão
apresentada e nos limites de execução de movimento relacionados à dor articular da síndrome
femoropatelar (SFP).
Os protocolos que visam o tratamento da SFP dividem-se em cadeia cinética aberta (CCA) e
cadeia cinética fechada (CCF).
Estudos mostram uma preferência por exercícios de CCF, pois além de reproduzirem
movimentos funcionais semelhantes aos executados nas atividades diárias, também
proporcionam maior estabilização articular devido à co-contração dos músculos agonistas e
antagonistas. FAGAN & DELAHUN consideram a propriocepção um fator influente na escolha
dos exercícios, pois acreditam que a resposta seja mais eficiente. Contudo, a compressão
excessiva sobre a articulação femoropatelar pode ser evitada tanto na CCA (desde que os

exercícios sejam executados em posições mais fletidas na flexão de perna), quanto na CCF
(em posições mais estendidas). Na CCF, o ângulo do movimento deve ser de até 50 graus de
flexão, enquanto que na CCA, devem ser feitos exercícios com angulação a partir de 50 graus
de extensão (POPELAS, 2005).
ESCAMILLA et al. verificaram que exercícios em CCA produzem menores forças compressivas
quando a perna está fletida à aproximadamente 90 graus e maiores forças compressivas
quando fletida a menos de 57 graus, enquanto que na CCF, as maiores forças são geradas em
ângulo de flexão acima de 85 graus.
Ainda não há dados objetivos que determinem o melhor protocolo de fortalecimento, uma vez
que a biomecânica e a função muscular em CCA e CCF são consideravelmente diferentes.
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