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A osteoartrite de joelho (OAJ) é uma das formas mais 
incapacitantes da doença e apresenta maior incidência com 
o aumento da longevidade. O quadro clínico é composto por 
sinais e sintomas inflamatórios, fraqueza muscular, deformidade 
articular e disfunção. O objetivo deste estudo foi correlacionar o 
ângulo de desalinhamento em valgo do joelho com a pontuação 
em testes de desempenho físico, bem como, comparar o desem-
penho físico entre idosas saudáveis e com OAJ. Foram avaliadas 
15 voluntárias com idade entre 52 a 78 anos, com diagnóstico 
radiológico de OAJ. Para o grupo controle, foram selecionadas 
8 idosas sem histórico de doenças crônico-degenerativas em 
membros inferiores e fisicamente ativas. Foi realizado a avalia-
ção do desalinhamento articular em valgo por meio da análise 
de radiografias com incidência ântero-posterior. Para avaliar o 
desempenho físico foi aplicado a Short Physical Performance 
Battery (SPPB), composta por três testes que avaliam:  o equi-
líbrio estático, a velocidade de marcha em passo habitual, e 
indiretamente, a força muscular dos membros inferiores. Não 
foi encontrada correlação entre o ângulo de desalinhamento 
articular e o desempenho no SPPB. No entanto, foi encontra-
da diferença significativa entre indivíduos com OAJ e idosas 
saudáveis nos seguintes testes do SPPB: velocidade de marcha 
(p = 0,002) e pontuação do teste de levantar-se da cadeira (p< 
0,001). Conclui-se que não há correlação entre o ângulo de 
desalinhamento articular em valgo e o desempenho no SPPB 
em mulheres com OAJ. Porém, a OAJ possui impacto negativo 
na capacidade funcional relacionada à mobilidade e força dos 
membros inferiores.

Palavras chaves: osteoartrite do joelho, avaliação da 
deficiência, limitação da mobilidade.

The knee osteoarthritis is one of the most debilitating 
forms of the disease and presents higher incidence with incre-
asing longevity. The clinical condition consists of inflammatory 
signs and symptoms, muscle weakness, joint deformity and 
dysfunction. This study aimed to correlate the valgus angle of 
misalignment with scores on tests of physical performance for 
lower limbs, as well as to compare performance in physical 
performance test between healthy older adult and women with 
knee osteoarthritis. Fifteen volunteers were evaluated between 
the ages 52-78 years, with knee osteoarthritis radiological 
diagnosis confirmed. For the control group, eight healthy older 
women without history of chronic diseases in the lower limbs 
and physically active were selected. The evaluation of the valgus 
misalignment were performed by analyzing the anteroposterior 
radiographs. The mobility assessment was conducted by the 
Short Physical Performance Battery (SPPB), composed by three 
tests that assess static balance, gait speed at usual pace, and the 
muscle strength of the lower limbs. No significant correlation 
between the angle of misalignment and the performance on 
mobility tests were found. However significant difference be-
tween individuals with knee osteoarthritis and healthy people 
was found in the SPPB tests: walking speed (p = 0,002) and 
score of rising from a chair test (p = 0,01). The results of this 
study indicate that there is no correlation between the angle of 
misalignment in valgus and physical performance in women 
with knee osteoarthritis. However, knee osteoarthritis has a 
negative impact on mobility and strength of lower limbs.

Keywords: osteoarthritis, knee, disability evaluation, 
mobility limitation.
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INTRODUÇÃO
A osteoartrite é uma doença crônica, degenerativa, 

progressiva, de causa desconhecida, que afeta as articulações 
sinoviais. Algumas das conseqüências da osteoartrite são: perda 
da cartilagem articular, remodelação do osso subcondral e for-
mação de osteófitos.1,2,3 A osteoartrite possui maior incidência 
no gênero feminino e acomete indivíduos a partir da meia 
idade e mulheres na fase da menopausa.  Desta forma, quanto 
mais avançada a idade da população, maior será o número de 
indivíduos acometidos pela doença.4,5 

De acordo com Ricci et al. (2005), a osteoartrite de 
joelho (OAJ) é uma das formas clínicas mais incapacitantes 
da doença, uma vez que esta articulação deve suportar todo o 
peso corporal durante atividades cotidianas.6 O principal sinal 
clínico da OAJ é a redução da força muscular, principalmente 
dos músculos quadríceps e isquiotibiais, o que pode ou não estar 
associado à dor e edema.7 A fraqueza muscular, em especial 
a do músculo quadríceps, é considerada uma das principais 
repercussões da OAJ.8

O quadríceps possui importante papel para manutenção 
da mobilidade, que pode ser definida como a capacidade do 
indivíduo em realizar atividades de locomoção, tais como: 
andar, levantar e sentar de uma cadeira e subir e descer esca-
das.8  O quadríceps atua para a absorção de choques e para a 
manutenção da estabilidade da articulação do joelho.8  Assim, 
a redução da força do quadríceps, acarreta em redução da 
mobilidade de indivíduos idosos.8 Neste sentido, a fraqueza 
desse músculo expõe os indivíduos à diminuição da proteção 
articular, aumenta o estresse e sobrecarga no joelho, além de 
aumentar a predisposição destes indivíduos à quedas e causar 
declínio funcional.7,9

 Dentre outros sinais clínicos, a OAJ leva ao desalinha-
mento da articulação do joelho, principalmente, acarretando 
no aparecimento do geno valgo.5 Alguns estudos apontam que 
quanto maior o desalinhamento dos membros inferiores em 
geno valgo, maior a severidade da doença e maior a sobrecarga 
articular.10,11,12,5

Ao considerar que a OAJ é uma doença progressiva que 
pode causar limitações funcionais em indivíduos ativos na so-
ciedade, o desenvolvimento de investigações sobre o impacto da 
OAJ na capacidade funcional, bem como, o efeito do desalinha-
mento articular no agravamento dos sintomas, podem contribuir 
para o aprimoramento de técnicas cinesioterapêuticas aplicadas 
na prevenção e tratamento desta doença crônico-degenerativa.1 
Dessa forma, os objetivos deste estudo foram comparar o de-
sempenho físico entre idosas saudáveis e mulheres com OAJ, 
além de correlacionar o ângulo de desalinhamento do joelho em 
valgo com desempenho físico de mulheres com OAJ. 

Baseado no fato de que a OAJ acomete cerca de quatro 
milhões e meio de brasileiros, e que o grau de severidade 
da doença leva ao agravamento de sintomas, tais como dor 
e deformidade articular13, a hipótese deste estudo foi de que 
indivíduos com OAJ apresentem redução da função muscular, 
principalmente, no que tange a redução da força e do equilíbrio. 
Além disso, espera-se que quanto maior for o desalinhamento 
em valgo do joelho, maior será o declínio na função muscular 
e de equilíbrio destes indivíduos.

MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Amostra
Este estudo foi desenvolvido com a participação de 23 

voluntárias, que foram separadas em dois grupos: grupo de 
sujeitos com diagnóstico de OAJ (n = 15) e grupo controle, 
formado por sujeitos sem histórico de lesões ou doenças em 
membros inferiores (n = 8). A amostra foi recrutada na comu-
nidade, por meio da fixação de cartazes em locais públicos de 
grande circulação de pessoas (terminal de ônibus urbano, postos 
de saúde e instituições de atenção à pessoa idosa).

Os critérios de elegibilidade para participar do grupo com 
OAJ foram: possuir radiografia ântero-posterior (AP) do joelho, 
apresentar alteração postural do joelho em valgo e ausência de 
lesões em membros inferiores sofridas nos seis meses prévios 
ao estudo. Para participar do grupo controle, as voluntárias não 
poderiam apresentar histórico de doenças crônico-degenerativas 
em membros inferiores.

Todos os sujeitos receberam as informações sobre os 
procedimentos da pesquisa e aceitaram participar da mesma, as-
sinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, segundo 
as determinações da resolução 196/96. O desenvolvimento da 
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília-UNESP, número 
do protocolo 0751/2013.

2.2 Procedimentos
Todas as voluntárias foram submetidas à coleta de dados, 

realizada em uma única visita ao laboratório. Primeiramente, 
as voluntárias foram submetidas à avaliação do desempenho 
físico por meio da Short Physical Performance Battery (SPPB) 
e posteriormente, a partir de fotos das radiografias em AP, foi 
mensurado o ângulo de desalinhamento em valgo por meio de 
rotina desenvolvida em ambiente Matlab (Mathworks, inc). As 
radiografias foram realizadas, em média, há um ano da data de 
avaliação deste estudo.

2.3. Análise dos Dados
O ângulo utilizado para a medida do desalinhamento do 

joelho foi obtido por meio de rotina desenvolvida em ambiente 
Matlab (Mathworks, inc), com base nas radiografias AP do joe-
lho (Figura 1).14 O eixo anatômico do fêmur foi obtido traçando 
uma linha de 5 cm partindo da superfície articular do fêmur, em 
sentido distal para  proximal, na distância média entre o córtex 
femoral lateral e medial.14 O eixo anatômico tibial foi encontrado 
desenhando uma linha de 5 cm ao longo da superfície articular 
do fêmur, em sentido proximal para distal, na distância média 
entre o córtex tibial lateral e medial.14 O ângulo de intersecção 
dos eixos anatômicos femorais e tibiais foi mensurado.14 Fo-
ram realizadas três medidas para cada radiografia avaliada, e 
a angulação final utilizada no estudo, foi o resultado da média 
da soma das três medidas.14
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Figura 1 – Medida do ângulo de desalinhamento desenvolvida em 
ambiente Matlab.

A avaliação do desempenho físico por meio do SPPB é 
composta por três testes que avaliam: o equilíbrio estático em 
três posturas (base estreita, semi-tandem e tandem), a velocidade 
de marcha em passo habitual e, indiretamente, a força muscu-
lar dos membros inferiores, por meio do teste de levantar-se e 
sentar-se em uma cadeira por cinco vezes consecutivas e o mais 
rápido possível, sem o auxílio dos membros superiores.15 Cada 
teste é pontuado de 0 a 4, e a soma dos três valores da uma 
pontuação total que varia de 0 a 12, sendo que quanto maior a 
pontuação, melhor o desempenho no teste.15

2.4. Análise Estatística
A análise estatística foi realizada por meio do software 

PASW 18.0 (SPSS inc) com o uso dos testes Shapiro-Wilk, para 
verificação da normalidade dos dados, t-Student para amostras 
independentes, para comparação entre os grupos, e correlação 

de Pearson. Para todas as análises foi considerado significativo 
p < 0.05.

RESULTADOS
Os grupos foram homogêneos quando ao peso e ao índice 

de massa corporal, porém houve diferença significativa para a 
variável idade (p = 0,02), em que o grupo controle apresentou 
maior valor de idade média em comparação ao grupo com OAJ 
(Tabela 1). 

No grupo com OAJ, a gravidade da doença foi classificada 
nos graus II e III, com base na escala de graduação radiológica 
em osteoartrose de Kelgren-Lawrence. Todas as participantes 
do grupo controle eram fisicamente ativas.

Foi encontrada diferença significativa entre indivíduos 
com OAJ e idosas saudáveis nos seguintes testes do SPPB: 
velocidade de marcha (p = 0,002) e pontuação levantar-se da 
cadeira (p < 0,001; Tabela 2).

Não foi encontrada correlação significativa entre o ângulo 
de desalinhamento em valgo do joelho e o desempenho no SPPB. 
A tabela 3 apresenta as correlações entre as variáveis estudadas 
para a população com OAJ.

 

DISCUSSÃO
Neste estudo, procuramos correlacionar o ângulo de val-

gismo com o desempenho no SPPB executado por mulheres com 
OAJ, assim como, comparar a pontuação do SPPB entre esta 
população e idosas saudáveis. Não foram observadas correla-
ções significativas entre o ângulo de valgismo e desempenho no 
SPPB executado pelas participantes com OAJ. Por outro lado, 
houve diferença significativa entre os grupos para a pontuação 

OAJ - osteoartrite do joelho;*p<0,05

Tabela 3 - Correção entre as variáveis analisads no grupo com OAJ

Tabela 1 - Dados antropométricos (média e desvio padrão)

OAJ=ostcoartritc do joelho; SPPB=Short Physical Performance Battery: 
*p< 0,05; **p<0,001.

Tabela 2 - Comparação entre os grupos quanto à pontuação no SPPB 
(média e desvio padrão).
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deste teste, em que as senhoras com osteoartrite apresentaram 
desempenho inferior, apesar de serem mais jovens.

Laxafosset al. (2013) apontam que com o aumento da 
idade, há uma tendência ao desalinhamento articular do joelho 
em valgo, mesmo em indivíduos que não apresentem osteoar-
trite.10 Porém, em nosso estudo, não foi encontrado associação 
significativa  entre o desalinhamento articular e as variáveis 
idade, índice de massa corporal e desempenho no SPPB. Pos-
sivelmente, a não padronização das radiografias poderia ter 
resultado em um viés na mensuração do ângulo de valgismo 
e o tamanho amostral do grupo com OAJ também poderia ter 
limitado os resultados. 

Nossos achados corroboram com o estudo Cecchi et al. 
(2009), que encontraram menor pontuação do SPPB em pessoas 
com queixa álgica na articulação do joelho, quando comparadas 
aos participantes que não apresentavam esta condição.16 No 
presente estudo, a velocidade de marcha e a capacidade de se 
levantar rapidamente da cadeira cinco vezes foram as habilida-
des mais afetadas nas senhoras com OAJ, quando comparadas 
às idosas saudáveis. Sugere-se que o desempenho físico esteja 
prejudicado na presença de OAJ, uma vez que a função dos 
membros inferiores poderia estar comprometida pela presença 
de dor, fraqueza e hipotrofia muscular, rigidez e instabilidade 
articular.17

Segundo Santos et al. (2011), idosos com OAJ apresentam 
fraqueza muscular, principalmente dos grupos musculares qua-
dríceps e isquiotibiais, o que pode acarretar em maior declínio 
funcional, risco de quedas e presença de dor.7 Em uma população 
semelhante, outro estudo encontrou redução significante do 
torque e do trabalho realizado por estes mesmos agrupamentos 
musculares.18 O quadríceps desempenha importante função 
como estabilizador do joelho, o que o torna essencial para a 
realização de atividades de vida diária, como caminhar e subir 
escadas.7 A fraqueza deste agrupamento muscular causa au-
mento do estresse articular e afeta a funcionalidade do membro 
acometido.7 

Na OAJ, a inibição muscular ocorre pela presença de 
edema articular e espessamento da membrana sinovial, que 
sensibilizam os mecanorreceptores localizados na articulação 
do joelho.19 Estes mecanorreceptores emitem sinais para in-
terneurônios medulares inibitórios, que por sua vez, inibem 
os motoneurônios Alfa, de modo a ocorrer uma diminuição na 
ativação do quadríceps.19

A idade pode ser considerada como um dos principais 
determinantes da velocidade de marcha em indivíduos sau-
dáveis.15 No presente estudo, ao se correlacionar idade e a 
pontuação do teste de velocidade de marcha em mulheres com 
OAJ, identificou-se uma associação negativa (r = - 0.52). Assim, 
as voluntárias com maior faixa etária, também apresentavam 
menor velocidade de marcha, corroborando com outros achados 
da literatura.20,21

Caminhar é uma tarefa complexa que requer energia e 
controle do movimento, o que implica em aumento da demanda 
de múltiplos sistemas, como o cardiorrespiratório e neuromus-
cular. 22 Em idosos, uma marcha lenta pode indicar um dano dos 
sistemas subjacentes e exigir um alto custo energético.22 Assim, 
a velocidade de marcha pode ser considerada um indicador da 
vitalidade do indivíduo avaliado.22Ainda, a diminuição da mo-
bilidade pode gerar um ciclo vicioso de redução da atividade 
física e descondicionamento, que afetam diretamente a saúde 
e a sobrevida.22

 Neste sentido, Novaes et al. (2011) verificaram que a 
alteração na velocidade de marcha pode ser explicada pelas al-
terações da senescência, como sarcopenia, redução do número e 
função das unidades motoras, além da tendência à inatividade.21 

Considera-se que a velocidade de marcha em idosos varia de 
0,81 a 1,88 m/s.15 Em nosso estudo, a média da velocidade de 
marcha no grupo com OAJ foi de 0,66 m/s, o que representa 
um valor pouco abaixo do padrão de normalidade. Conforme 
Studenski et al. (2011), a velocidade de marcha acima de 1m/s 
sugere um envelhecimento saudável, enquanto a velocidade 
abaixo de 0.6 m/s tende a uma saúde e função precárias.22 

Velocidades encontradas próximas a 0.8 m/s indicam uma ex-
pectativa de vida dentro da média esperada.22 Já aqueles com a 
velocidade de marcha menor do que 0.6 m/s poderiam apresentar 
risco aumentado para mortalidade precoce.22 

Além das alterações causadas pelo processo de enve-
lhecimento já citadas, mulheres idosas com OAJ podem ter a 
velocidade de marcha diminuída devido às alterações muscu-
loesqueléticas causadas por essa patologia, além da dor, que 
poderia ser um outro fator limitante.23

O presente estudo teve como importância apontar que 
mulheres com OAJ, possuem redução da capacidade funcional 
relacionada à mobilidade e força dos membros inferiores, quan-
do comparadas a idosas saudáveis, apesar de possuírem menor 
faixa etária. Nosso trabalho apresenta algumas limitações, 
como o tamanho da amostra reduzido e a não padronização das 
dimensões e qualidade das radiografias utilizadas. Além disso, 
não foi considerado o uso de medicamentos entre as voluntárias 
avaliadas e o nível de atividade física do grupo com OAJ não 
foi registrado.

CONCLUSÃO
O presente estudo identificou que a OAJ pode ocasionar 

redução na mobilidade de mulheres com mais de 50 anos. Essa 
redução na mobilidade pode estar principalmente relacionada 
com o declínio da habilidade de levantar-se rapidamente da 
cadeira e da velocidade de marcha. No entanto, o grau de desa-
linhamento da articulação pode não influenciar no desempenho 
funcional de mulheres com OAJ. Sugere-se que futuros estudos 
sejam realizados com o objetivo de elaborar um protocolo de 
tratamento para OAJ com ênfase no fortalecimento funcional 
do músculo quadríceps, a fim de identificar as características 
de treinamento mais adequadas e eficazes para o tratamento 
dessa patologia.
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