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Anatomia 



Anatomia 
Tipos de Wiberg e Baumgartl 

  
 I:  lateral = medial 
 II:lateral > medial 
 III:lateral >> medial 

  IV:medial praticamente  
  inexistente (Jagerhut) 



Patela 
  Aumenta o braço de momento do 

quadríceps (a distância entre o 
mecanismo extensor ao centro do 
joelho), e assim aumenta força do 
quadríceps de 30% - 50%.  
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Amplia vantagem mecânica 



Amplia vantagem mecânica 

Patela desloca a 
 linha de ação do 
tendão, 
afastando-a do 
centro 
instantâneo da 
articulação do 
joelho 



Amplia vantagem mecânica 

Aumenta o braço de momento do quadríceps 



Reduzida vantagem mecânica 

Braço de momento do  
quadríceps fica mais curto 



Braço de momento 





Picos de pressão PF (variável) 
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Aglietti et al; CORR, 1975. 
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Tendão quadríceps  
contacta tróclea 



Picos de força PF 

•  Caminhada: 0,5 x peso corporal 
•  Subida de escadas: 3,3 x peso corporal 
•  Agachamento: 7 x peso corporal 

(Reilly & Martens, Acta O  Scand. 1972) 
 



Força de Reação PF 

- Aumenta proporcionalmente com a flexão 
  (Hungerford et al, CORR 1979) 

-  A FRPF é ¼ do peso corporal (caminhando) 
A FRPF é 3 X o peso corporal (subindo 
escadas) 
 (Reilly & Martens, Acta O  Scand. 1972) 

 



Força de Reação PF 

-  Peso de 9 Kg na ext. ativa: 4600 N (6,5 X 
P.C.) 
  (Huberti & Hayes, JBJS 1984) 



Fulkerson et al, AJSM 1990. 

-  65% redução da pressão na faceta lateral 
com deslocamento anterior da TAT de 14,8 
mm (joelho com 10° flexão). 



Fulkerson et al, AJSM 1990. 



Vetores de Força 





Contensores 

•  Cápsula 

•  Unidades músculo-
ligamentares 

 M L 



Contensores 

M L 

Retináculo Medial Retináculo Lateral 



Visão medial 

Vasto Medial 

Sartório 

Patela 

Insall, 5th ed. 





Visão lateral 

Insall, 5th ed. 

Patela 

Trato Ileo-tibial 



Camadas Superficial e Profunda do 
Trato Íleo-tibial 



Eixos 

Moore, Clinically Oriented Anatomy  6th ed. 



Cinemática 



Comparar lado contralateral 

•  Os seguintes fatores  
–  Integridade do retináculo medial 
– Altura patelar: exame físico, RX (comprimento 

tendão patela) 
– Posição patela na tróclea 



Exame clínico  

•  Minucioso 
•  Programado 

•  DIAGNÓSTICO 



Semiologia 

•  Inspeção ( em pé ,deitado e sentado) 
   - varo/valgo 
   - sinal da baioneta 
   - dorso de camelo 
   - estrabismo patelar 
   - atrofia VMO 



sinal da baioneta 



Normal 

Estrabismo patelar 



•  Testes patelares   
    - Craig 
    - mobilidade lateral 
    - Smilie (apreensão) 
    - extensão com R.E. forçada 
    - sinal da tecla 
    - pronação pé 



•  Teste de Craig 



Toe in x Toe out 



CT – anteversão do colo femoral 
Neste caso: 24° 



Anteversão do colo femoral 
(decúbito ventral) 

Craig’s Test 



•  Mobilidade Lateral 

M L 



Observar o “facies" do paciente 

•  Teste de Smillie (ou 
teste da apreensão) 

M L 



Video 
•  Teste da R.E. forçada, patela 

lateraliza, R.I. a patela reduz 



Video 

•  Sinal do “J” 



•  Medidas (ângulo quadriciptal  H:14°, M:17°) 
  - ângulo “Q” deitado e sentado ( 0°) 

Insall, Surgery of the knee, 5th ed. 



•  Medidas (ângulo quadriciptal  H:14°, M:17°) 
  - ângulo “Q” deitado e sentado ( 10°) 

Insall, Surgery of the knee, 5th ed. 



Resultado do 
ângulo Q  

Na contração do quadríceps: 
patela luxa 

Insall, Surgery of the knee, 5th ed. 



•  Sinal da tecla – derrame articular 



        Pronação pé = torção tibial externa 

Insall, Surgery of the knee, 5th ed. 

Elevando o arco medial: 
melhora ângulo Q 



Campbell’s: Operative Orthopaedics, 12th ed.  

Insall, Surgery of the knee, 5th ed. 

Moore, Clinically Oriented Anatomy  6th ed. 
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