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O joelho é a maior articulação do corpo e está localizado entre os dois maiores ossos do 

aparelho locomotor, o fêmur e a tíbia. É uma articulação vulnerável a lesões traumáticas 

especialmente durante as práticas desportivas. O exame físico permite o diagnóstico de 

várias condições patológicas traumáticas e não traumática. 

 

Inspeção 

 

Na inspeção observa-se o alinhamento, a presença de derrame, edema, equimoses, 

atrofias musculares, deformidades e alterações dinâmicas. Na observação anterior o geno 

varo e o valgo podem ser observados. Essas deformidades podem ser agravadas na fase 

de apoio durante a marcha (alterações dinâmicas). O alinhamento patelar é avaliado 

observando o ângulo Q, que é o ângulo formado entre uma linha imaginária que passa 

longitudinalmente pelo tendão patelar e outra traçada da espinha ilíaca ântero-superior 

passando pelo centro da patela. Este ângulo superior a 20º é considerado aumentado e 

pode ter relação com as disfunções da articulação femoropatelar.  

Nos eventos traumáticos agudos podem ser notados derrame articular, escoriações, 

edema e equimoses. Na observação lateral podem ser investigados o geno recurvado e a 

deformidade em flexão. Na visão posterior do joelho uma tumoração na fossa poplítea 

pode indicar  cisto de Baker. 



 

Fig. 281.144- Geno valgo fisiológico em criança de três anos.  

 

Fig. 281.145- Geno Varo. 

 

 

Fig. 281.146- Ângulo Q. 

 

 



 

 

 

Fig. 281.147- Cisto de Baker. 

 

Mobilização  
 

 

Os movimentos do joelho são a flexão, a extensão e as rotações medial e lateral. 

Normalmente o joelho permite até 135º de flexão, 0 – 10º de extensão, 10º de rotação 

medial e 10º de rotação lateral (Figura 281.1). Os movimentos são testados de forma ativa 

e passiva. Durante os movimentos ativos, deve-se observar o deslocamento da patela, se 

livre e suave; a amplitude dos movimentos; a presença e a localização de dor e se há 

fatores limitantes à movimentação. Deve-se notar se a patela apresenta movimento suave 

do início ao fim ou se há deslocamento abrupto para o centro do sulco troclear. A linha de 

movimentação da patela durante flexão e extensão do joelho não é uma linha reta. Na 

flexão corre por uma linha curva de lateral para medial. Nesta fase deve-se notar se há 

aparecimento de inclinação lateral, inclinação ântero-posterior ou rotação da patela.  

Se a amplitude dos movimentos é total na fase ativa, pode-se forçar gentilmente o final 

dos vários movimentos na articulação tibiofemoral na fase passiva. As rotações medial e 

lateral da tíbia com relação ao fêmur são melhor realizadas com 90o de flexão do joelho. 

Os movimentos passivos da patela permitem determinar sua mobilidade e devem ser 



comparados com o lado assintomático. Normalmente a patela pode ser mobilizada 

lateralmente ou medialmente até a metade de sua largura com o joelho em extensão. 

Deve ser notada a presença de inclinação ou rotação nesta fase. Por exemplo, se as 

estruturas mediais estão encurtadas, ao realizar a mobilização medial passiva, poderá ser 

observada a inclinação medial da patela. Da mesma forma pode ser observada a rotação 

medial do polo inferior da patela na presença de encurtamento das estruturas laterais 

superiormente. A mobilização passiva látero-lateral da patela deve ser também testada 

com o joelho a 45o de flexão, que é uma posição mais funcional e fornece uma melhor 

indicação da instabilidade funcional patelar 9. Além da amplitude dos movimentos deve 

ser registrada a qualidade do movimento. Um corpo livre intra-articular no joelho pode 

produzir limitação variável da amplitude, podendo ocorrer ora em  flexão, ora em 

extensão. Na lesão meniscal, o bloqueio é, em geral, constante para determinado 

movimento. A maioria das condições patológicas do joelho evolui com algum grau de 

derrame articular sendo comum a dor no final da amplitude da flexão. Durante a avaliação 

passiva dos movimentos do joelho deve ser pesquisada a presença de encurtamentos 

musculares da coxa. Por exemplo, os músculos isquiotibiais encurtados podem contribuir 

para a dor femoropatelar devido ao aumento da flexão do joelho na fase de apoio 

calcanhar da marcha 15. A limitação da rotação do quadril em extensão pode levar a 

patologia femoropatelar. Se o reto femoral é encurtado, o deslocamento completo da 

patela no sulco patelar não é possível, principalmente se o quadril estiver estendido 8. O 

trato iliotibial tenso pode estar relacionado a dor femoropatelar e a dor lateral do joelho 

20.  

 

Palpação 

 

A palpação deve buscar pela presença de pontos dolorosos, tumorações, alterações da 

temperatura, derrame e crepitações. Alguns pontos dolorosos são característicos de 

algumas condições patológicas. Devem ser palpados a patela (síndrome rotuliana 



dolorosa), o tendão patelar (tendinite patelar), a inserção da “pata de ganso” (tendinite 

anserina), o trato iliotibial (síndrome da fricção do trato iliotibial), as interlinhas articulares 

(lesão meniscal ou osteoartrose) e a tuberosidade anterior da tíbia (doença de Osgood-

Schlatter). Na região peripatelar pode ser palpada um espessamento doloroso que pode 

corresponder à plica sinovial. A superfície articular do sulco troclear pode ser palpada pelo 

deslocamento medial da patela (Figura 281.1). A superfície articular das facetas patelares 

podem ser palpadas pela insinuação dos dedos no espaço femoropatelar. O aumento do 

volume articular pode ser sentido à palpação. Tumorações no joelho devem ser palpadas 

avaliando detalhadamente suas características. A consistência dura é característica dos 

tumores ósseos e a cística na região poplítea é típica do cisto de Baker. Deve ser notado se 

há aumento da temperatura associado ao aumento do volume, característicos dos 

processos infecciosos e inflamatórios. Na palpação pode ser percebida a crepitação que 

pode ser um achado normal ou secundária a osteoartrose. 

 

 

Testes Especiais 
 

 

Testes para disfunção femoropatelar. O teste da apreensão objetiva determinar se a 

patela está sujeita a luxação lateral. A manobra consiste no deslocamento lateral da 

patela com o joelho em extensão observando as reações do paciente. Na luxação 

recidivante o paciente sente que esta manobra luxará sua patela, demonstrando grande 

apreensão, que caracteriza o teste positivo (Figura 281.1). O sinal de Clarke positivo 

sugere disfunção femoropatelar. O sinal é pesquisado solicitando ao paciente que 

contraria o quadríceps enquanto o examinador exerce uma leve pressão do polo superior 

da patela contra o sulco troclear com o joelho em extensão (Figura 281.1). Se o teste 

provoca dor retropatelar e o paciente não consegue manter a contração o teste é positivo. 

O teste de inclinação passiva da patela avalia a amplitude passiva da inclinação patela. A 

manobra consiste na inclinação passiva da patela com o joelho estendido e quadríceps 



relaxado. Inclinações patelares inferiores a 15º podem levar a dor femoropatelar. O teste 

do deslocamento lateral da patela, avalia a ação do quadríceps sobre o movimento 

patelar. A manobra consiste na contração ativa do quadríceps enquanto o examinador 

avalia o deslocamento da patela. Normalmente, a patela desloca-se em igual proporção 

cranial e lateralmente. Se o deslocamento lateral é superior ao cranial há predominância 

da ação lateral do quadríceps, caracterizando o teste positivo. No teste da compressão 

patelar, a patela é comprimida contra o sulco troclear com o joelho em extensão e em 30º 

de flexão. Dor e crepitação sugerem condromalácia, artrose ou instabilidade 

femoropatelar. 

 

Fig. 281.148- Mobilização lateral da patela. 

 

 



Fig. 281.149- Teste da apreensão para o joelho. 

 

 

Fig. 281.150- Pesquisa do sinal de Clarke. 

 

 

 

Fig. 281.151- Teste da inclinação passiva da patela. 

 

Teste de McMurray . Permite avaliar a lesão dos cornos posteriores dos meniscos. A 

manobra consiste na realização passiva dos movimentos alternados de rotação medial e 

lateral da perna com o quadril fletido a 90º e o joelho em flexão máxima. Durante a 

manobra devem ser palpadas as interlinhas medial e lateral (Figura 281.1). Dor com ou 

sem estalido na interlinha medial no final da rotação lateral pode sugerir lesão do menisco 



medial. Dor com ou sem estalido na interlinha lateral ao final da rotação medial sugere 

lesão do menisco lateral. 

 

 

Fig. 281.154- Teste de McMurray. 

 

Teste de compressão de Appley .Avalia a lesão do menisco com o paciente em decúbito 

ventral. A manobra consiste na aplicação de carga axial associados aos movimentos 

alterados de rotação medial e lateral da perna com o joelho fletido a 90º (Figura 281.1). 

Da mesma forma que no teste de McMurray, dor ou estalido na interlinha medial com a 

rotação lateral sugere lesão do menisco medial. Dor na interlinha lateral associada ao 

movimento de rotação medial da perna sugere lesão do menisco lateral. Se os sintomas 

desaparecem ou diminuem com a aplicação do teste com tração axial (teste de distração 

de Appley), a suspeita da origem meniscal é reforçada.  

 



 

Fig. 281.155- Teste de compressão de Appley. 

 

 

 

Fig. 281.156- Teste de distração de Appley. 

 

Teste de Steinmann. É realizado com o paciente sentado sobre a mesa com a perna a 

pendente e os joelhos fletidos a 90º. A manobra consiste na realização passiva da rotação 

medial e lateral da perna. Dor ou estalido junto a interlinha articular sugere lesão do 

menisco correspondente. O sinal de Smillie é dor na interlinha que aparece à pressão 

digital. Este sinal positivo sugere lesão meniscal. 

 



 

Fig. 281.157- Teste de Steinmann. 

 

 

Teste da gaveta. Avalia a integridade dos ligamentos cruzados. A manobra consiste na 

realização de um movimento passivo no sentido anterior e posterior da tíbia com relação 

ao fêmur com o joelho a 90º. O deslocamento anormal anterior da tíbia caracteriza o sinal 

da gaveta anterior, que pode estar presente na lesão do ligamento cruzado anterior (LCA). 

O teste da gaveta anterior deve ser realizado na posição neutra, com rotação medial e 

lateral da perna. A gaveta anterior observada com a perna rodada medialmente sugere 

instabilidade ântero-lateral. Na instabilidade ântero-medial observa-se gaveta anterior 

com rotação lateral da perna. Se a gaveta anterior é semelhante em rotação medial e 

lateral, é provável a existência das lesões ântero-lateral e ântero-medial combinadas. A 

gaveta posterior é caracterizada pelo deslocamento posterior da tíbia com relação ao 

fêmur que aparece com o movimento passivo do sentido posterior (Figura 281.1). Este 

sinal caracteriza a lesão do ligamento cruzado posterior (LCP). A gaveta póstero-lateral é o 

deslocamento posterior e rotatório do platô tibial lateral. Esse deslocamento é 

neutralizado quando se coloca a perna em rotação medial. A gaveta póstero-lateral traduz 

lesão do complexo ligamentar póstero-lateral.  



 

 

Fig. 281.158A- Teste da gaveta anterior.  

 

 

Fig. 281.158B- Teste da gaveta posterior. 

 



 

Fig. 281.158C- Teste da gaveta com rotação medial. 

 

 

Fig. 281.158D- Teste da gaveta com rotação lateral. 

 



 

Fig. 281.158E- Sinal da gaveta posterior presente na lesão do ligamento cruzado posterior. 

 

Teste de Lachman. É pesquisado pelo examinador com o paciente em decúbito dorsal, 

estando com seu joelho fletido a 30o , segura-se com uma das mãos o fêmur e com a outra 

desloca-se anteriormente a tíbia, provocando o deslizamento entre as superfícies 

articulares. Se ocorre anteriorização, é sinal de lesão do ligamento cruzado anterior 

(Figura 281.1). Como LCA íntegro o examinador percebe uma interrupção abrupta da 

anteriorização da tíbia. O sinal positivo é caracterizado pela interrupção suave do 

movimento. 

 

 

Fig. 281.159- Teste de Lachman. 

 

 

Teste do ressalto de Hughston ("Jerk test”). Avalia a lesão do ligamento cruzado anterior. A 

manobra permite a percepção da subluxação anterior da extremidade anterior da tíbia. O 



examinador com uma das mãos mantém a perna em rotação medial com 90º de flexão do 

joelho e 45º de flexão do quadril. Com o polegar da outra mão pressiona o terço superior 

externo da perna para a frente, fazendo um discreto valgo do joelho. Nessa posição o 

joelho é lentamente estendido até o momento em que se nota um ressalto articular que é 

a subluxação ântero-lateral do joelho.  

 

 

Fig. 281.160- Jerk Test. 

 

 

Teste de McIntosh (“pivot shift”). É realizado a partir da posição final do “Jerk test“ com o 

joelho estendido e a tíbia subluxada anteriormente. Nessa posição inicia-se a flexão 

lentamente (Figura 281.1). Na lesão do LCA em torno de 45º é percebido um ressalto 

característico da redução da subluxação anterior. 

 



 

Fig. 281.161- Teste de McIntosh. 

 

 

Teste de rotação externa – recurvado. Avalia a instabilidade póstero-lateral. A manobra 

consiste em elevar o membro inferior pelo hálux com o paciente em decúbito dorsal e 

joelho em hiperextensão (Figura 281.1). A observação da tíbia rodada lateralmente com 

aparente subluxação posterior do platô tibial lateral em relação ao côndilo femoral lateral 

é característica da instabilidade póstero-lateral. 

 

 

Fig. 281.162A- Teste de rotação externa – recurvado. 

 

Teste do estresse em valgo. Auxilia na avaliação as lesões ligamentares. A manobra é 

realizada através do estresse em valgo do joelho. A coxa deve estar apoiada e relaxada 

sobre a mesa de exame e com o quadril a 0º de extensão (Figura 281.1). A abertura da 



interlinha articular medial em hiperextensão pode significar lesão do LCP e do ligamento 

colateral medial. A abertura em 0º e em 30º geralmente indica lesão ligamentar medial 

isolada.  

 

Fig. 281.163- Teste do estresse em valgo. 

 

 

Teste do estresse em varo. Auxilia na avaliação da lesão do pivô central (ligamentos 

cruzados) e dos ligamentos periféricos mediais. A manobra é realizada de forma análoga 

ao teste anterior, porém com aplicação do estresse em varo. A abertura da interlinha 

articular lateral em hipertensão sugere lesão ligamentar lateral associada a lesão do pivô 

central. A abertura a 0º e a 30º pode indicar lesão isolada dos ligamentos laterais. 

 

 

Fig. 281.164- Teste do estresse em varo. 

 



Teste para avaliação de derrame articular. A manobra consiste em empurrar a patela 

contra o sulco troclear com o paciente relaxado e com o joelho em extensão. Na presença 

de grande derrame o examinador sente como se a patela estivesse flutuando sobre um 

líquido (sinal da “pedra de gelo”). 

 

 

Fig. 281.165- Pesquisa do sinal da pedra de gelo no derrame articular do joelho. 

 

Teste para pequeno derrame articular. Com pouco líquido sinovial não é possível sentir a 

flutuação da patela no líquido sinovial. Para determinar a presença de pequena 

quantidade de derrame no joelho, o líquido contido no bolsa quadricipital deve ser 

deslocado para região infrapatelar e medial. Nesse ponto uma percussão leve na região 

medial infrapatelar promove o aparecimento de uma pequena elevação no lado lateral 

infrapatelar, que é o deslocamento do líquido de medial para lateral (Figura 281.1).  

 



 

Fig. 281.166- Manobra para pesquisa de derrame articular pequeno no joelho. 

 


