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Descrever o primeiro teste clínico para se detectar a displasia troclear.
O teste consiste em o paciente estar em decúbito dorsal e membro inferior relaxado. O
examinador se coloca do lado do joelho a ser examinado e segura à patela pelos pólos superior e
inferior com suas mãos. Ele distaliza cuidadosamente a patela para que ela se encaixe na tróclea
femoral e depois realiza ciclos de medialização e lateralização da patela, mantendo-a em posição
distal e com somente leve compressão contra a tróclea.
Resultado: quando a tróclea é normal, o examinador sente que a patela sobe (anterioriza) nas
vertentes e desce (posterioriza) na tróclea quando da sua translação medial/lateral. Quando a
tróclea é displásica, o examinador não sente os deslocamentos superior e inferior (anterior e
posterior) e sente apenas uma superfície plana por trás da patela. O teste foi comparado com a
ressonância magnética de 1,5t ou mais de joelho em 12 pacientes < 60 anos de idade, com ou
sem displasia troclear, com ótima acurácia. Em uma paciente o teste não pôde ser aplicado por
ser portador de patela alta. Conclusão: a displasia troclear é fator bem conhecido nas
instabilidades fêmoro-patelares e até agora podia ser avaliada somente com método de imagem
ou durante o ato cirúrgico. Dentro do nosso conhecimento, este é o primeiro teste de exame físico
para se detectar a displasia troclear e com boa acurácia.
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