
Semiologia Ortopédica Pericial 
Prof. Dr. José Heitor Machado Fernandes 

 2ª 
 
  V 
  E 
  R 
  S 
  Ã 
  O    
 
 DO 
 
  H 
  I 
  P 
  E 
  R 
  T 
  E 
  X 
  T 
  O  
 
 
            



Para acessar os módulos do hipertexto 

Para acessar cada módulo do hipertexto clique no link do módulo 
desejado que está no índice. 

Para retornar ao índice geral, no módulo que está sendo 
visualizado, vá até o final da apresentação e clique no link: 

                                  Retornar para o Índice Geral 

     ou, usar o botão voltar na barra de navegação. 

Botão 
voltar 

Botão 
avançar 



Módulos 
 

• Módulo 1  -   Semiologia Ortopédica Pericial 

• Módulo 2 –   Termos Ortopédicos Comuns 

• Módulo 3 –   Doença Musculoesquelética 

• Módulo 4 –   Distúrbios Ortopédicos Gerais 

• Módulo 5 –   Exame Clínico 

• Módulo 6-     Marcha Humana (resumo) 

• Módulo 7-     Exame Físico Ortopédico 

• Módulo 8 -    Articulação Temporomandibular 

• Módulo 9 –   Coluna Cervical 

• Módulo 10 – Testes Físicos Especiais 

• Módulo 11 – Coluna Torácica e Lombar 

• Módulo 12 – Articulações Sacroilíacas 

• Módulo 13 – Ombros 

• Módulo 14 – Cotovelos 

• Módulo 15 – Antebraços 

 



 

• Módulo 16 -  Punhos e Mãos 

• Módulo 17 -  Quadril  

• Módulo 18 – Joelhos e Pernas 

• Módulo 19 – Pés e Tornozelos 

• Módulo 20 -  Trauma Ortopédico 

• Módulo 21 – Radiologia do Aparelho Locomotor 

• Módulo 22 – Dificuldades do Exame Físico Pericial 

• Módulo 23-  Principais DORTs da nossa comunidade  

• Módulo 24 – Crédito de Imagens & 

                              Referências Bibliográficas 

• Módulo 25 – Relação de Vídeos, na Internet, sobre  

                              Exame Físico do Aparelho Locomotor 

• Epílogo 

Módulos 



 

                        QUADRIL 

     Assuntos do Módulo 17 



1- ANATOMIA   DE   SUPERFÍCIE  DO MEMBRO INFERIOR 

2-  Anatomia específica do quadril 

3- Diagrama de dor para o quadril 

4- Conceitos clínicos para o quadril 

5- Exame físico (Inspeção, palpação, amplitude de movimento, força 
muscular, exame neurológico, principais grupos musculares periarticulares 
do quadril , testes especiais) 

6- Patologias do quadril: neuropatia femoral, epifisiólise femoral, artrite 
piogênica aguda do quadril, displasia congênita do quadril, quadril 
irritável, sinovite transitória, doença de Perthes, Tuberculose, necrose 
avascular da cabeça do fêmur, artrite reumatóide, luxação posterior do 
quadril com provável trauma do nervo ciático, fratura do quadril, fratura 
ou ruptura da pelve, meralgia parestésica, neuropatia do nervo 
obturatório, tendinite do  m. piriforme, tendinite do m. glúteo máximo, 

 

QUADRIL 
Assuntos do módulo 17 



6- Patologias do quadril: tendinite do m. glúteo médio, bursite trocantérica,  

     distensão ou contusão do m. quadríceps, distensão dos mm. Posteriores da 
coxa, fasciite necrotizante, artrose do quadril. 

7- Artroplastia total de substituíção do quadril (Vídeos sobre Artroplastia total 
do quadril ) 

8- Pontos a serem lembrados ao se lidar com o Quadril 

9)- Radiologia musculoesquelética 

10)- Medscape – Artigos de cirurgia ortopédica sobre quadril 

11)- Estudo de casos semiológicos do quadaril 

12)- Apresentação de casos clínicos 

QUADRIL 
Assuntos do módulo 17 
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       ANATOMIA   DE   SUPERFÍCIE  
                     DO MEMBRO INFERIOR 
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Aparência normal dos membros inferiores. A. Vista anterior dos membros inferiores. B. Vista 
póstero-lateral dos membros inferiores. 

C. Vista medial do pé direito e perna distal.  D. Vista superior da face dorsal do pé direito. 



Evitando o nervo isquiático.  A. Vista posterior da região glútea de um homem com a 
posição do nervo isquiático indicada. B. Vista póstero-lateral da região glútea 

esquerda com os quadrantes glúteos e a posição do nervo  isquiático indicada. 
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Posição da Artéria Femoral no trígono femoral. 
 Face anterior da coxa. 
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Identificação das estruturas ao redor do Joelho.  
A. Vista anterior do Joelho Direito. B. Vista lateral do Joelho Direito parcialmente flexionado. C. 

Vista lateral do Joelho Direito estendido, coxa e região glútea. 
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Visualizando o conteúdo da fossa poplítea. 
 Vista posterior do joelho esquerdo. 
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Encontrando o Túnel do Tarso – a via de entrada para o pé. 
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Identificando os tendões ao redor do tornozelo no pé. 
A. Face medial do pé direito.  B. Face posterior do pé direito 
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Identificando os tendões ao redor do tornozelo no pé. 
C. Face lateral do pé direito. D. Face dorsal do pé direito. 
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Encontrando a Artéria Dorsal do Pé 
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Posição do Arco Plantar Arterial 
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Pontos de pulsos 



 

        QUADRIL 





 
short external rotators 

 



sacral plexus 



Adutor longus  & adutor magnus 



 
Aductor brevis, pectineus, gracilis 

 



Nervos da coxa anterior 



 
triângulo femoral & feixe neurovascular 



Biceps femoris 
 

 Fonte:  Musculoskeletal Atlas-Carol Teitz, MD and Dan Graney, PhD  

               © 1996-2007 University of Washington, Seattle WA USA 

http://www.washington.edu/


 
semimembranosus and semitendinosus 

 



 
popliteal fossa 

 



Popliteus 



Acesse 

 

Anatomia – músculos da coxa 

 

Hip Animation (Vídeo) 

 

http://www.auladeanatomia.com/sistemamuscular/coxa.htm
http://www.auladeanatomia.com/sistemamuscular/coxa.htm
http://www.auladeanatomia.com/sistemamuscular/coxa.htm
http://www.auladeanatomia.com/sistemamuscular/coxa.htm
http://www.youtube.com/watch?v=DSVMfT-suKY&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=DSVMfT-suKY&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=DSVMfT-suKY&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=DSVMfT-suKY&NR=1&feature=endscreen
http://www.auladeanatomia.com/sistemamuscular/coxa.htm


                                 PLEXO  LOMBAR 

                        Fonte: NETTER, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.  



                  PLEXO  LOMBAR 

                        Fonte: NETTER, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.  



QUADRIL – Diagrama da Dor 

Luxação do quadril 
Osteonecrose 
Afecções inflamatórias 
Fratura do quadril 
Coxartrose 



 

 

• A articulação do quadril é uma das maiores e mais estáveis articulações do 
corpo. 

 

• Quando ela é lesada ou apresenta uma patologia, a lesão é geralmente 
perceptível durante a marcha. 

 

• Como a dor do quadril pode ser referida para as articulações sacroilíacas 
ou para a coluna lombar, exceto quando existem evidências de trauma 
direto do quadril, é imperativo que essas articulações sejam examinadas 
juntamente com o quadril. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



 

• A articulaão do quadril é uma articulação esferoidal multiaxial (tipo bola e 
soquete) que possui estabilidade máxima por causa da inserção profunda 
da cabeça do fêmur no acetábulo. 

• Além disso, o quadril, como o ombro, possui um lábio (labrum), que ajuda 
a aprofundá-lo e a estabilizá-lo. 

• Ela possui uma cápsula resistente e músculos muito fortes que controlam 
suas ações. 

• O acetábulo é formado pela fusão de parte do ílio, do ísquio e do púbis, os 
quais em grupo são algumas vezes denominados osso inominado ou 
pelve. 

      Ele é metade de uma esfera e a cabeça do fêmur é dois terços de uma 
esfera. 

• O quadril, uma articulação já estável por causa de sua configuração óssea, 
é suportado por três ligamentos fortes: o ileofemoral, o isquiofemoral e o 
pubofemoral. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



 

•  A doença de Legg-Calvé-Perthes é mais comum em meninos 
com 3 a 12 anos de idade 

 

• Mulheres idosas  apresentam maior propensão a fraturas do 
colo do fêmur devido à osteoporose. 

 

• A dor do quadril é sentida principalmente na virilha e ao 
longo da face anterior ou medial da coxa. 

 

• A dor da coluna lombar pode comumente ser referida para a 
face posterior ou lateral do quadril. 



 

• A dor lateral do quadril pode ser devida a uma bursite 
trocantérica ou a uma laceração do tendão do glúteo médio, 
mais comumente em pacientes idosos. 

 

• A dor lateral do quadril também pode simular dor da raiz 
nervosa L4. Por essa razão, a avaliação da região lombar 
também deve ser considerada para sintomas laterais ou 
posteriores. 

 

• A dor do quadril também pode ser referida para o joelho ou a 
região lombar e pode aumentar com a marcha (coxartrose)       



Quadril 

• 1. Inspecione a simetria e o nível das pregas glúteas 

• 2. Palpe o quadril e pelve para o seguinte: 
                - Instabilidade 

                - Dor à palpação 

                - Crepitação 

• 3. Teste a amplitude de movimento através das manobras: 
                - Flexão  (120 graus),  extensão  (90 graus) 

                - Hiperextensão (30 graus) 

                - Adução  (30 graus) e abdução  (45 graus) 

                - Rotação interna  (40 graus),  Rotação externa  (45 graus)  

 

• 4. Teste a força muscular do quadril através das manobras: 

                    - Joelho em flexão e extensão 

                    - Abdução e Adução 

 



Quadril 

• O quadril é uma articulação de carga, sede de diversas patologias que o 
acometem desde a infância até a idade adulta. 

• O estudo minucioso de sua anatomia e a compreensão de sua biomecânica 
permitem o correto diagnóstico e o tratamento clínico e/ou cirúrgico 
adequado. 

• Como é uma articulação de carga, danos à sua cartilagem levam rapidamente 
a um processo artrósico e dor com alterações para deambular. 

      A artrose de um quadril pode ser primária, típica do paciente idoso acima 
dos 65 anos de idade, ou secundária às patologias inflamatórias, infecciosas, 
fraturas e doenças da infância (displasia, doença de Legg-Calvé-Perthes). 

      Entre as patologias inflamatórias, podem-se citar a artrite reumatóide, a 
artrite reumatóide juvenil, a pelve-espondilite anquilosante, entre outras 
que podem acometer um ou ambos os quadrís. 

• A dor é o sintoma principal e, conforma a progressão da doença, há a 
diminuição do arco de movimento. 

•  O exame radiográfico é suficiente para o diagnóstico da artrose e orientação 
do tratamento. 



A e B Face anterior do quadril e da pelve 

A, crista ilíaca;  B, 
espinha ilíaca 
ântero-superior;C, 
sínfise púbica; D, 
tubérculo púbico; 
E,m. satório; F, 
nervo cutâneo 
femoral lateral;G, 
artéria femoral;H, 
m. tensor da fáscia 
lata; I, espinha 
ilíaca ântero-
inferior; J, 
articulação do 
quadril; K, 
trocanter menor. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



A, crista ilíaca;  
 B, espinha ilíaca ântero-superior; 
C, sínfise púbica;  
D, tubérculo púbico;  
E,m. satório; 
 F, nervo cutâneo femoral lateral; 
G, artéria femoral; 
H, m. tensor da fáscia lata; 
 I, espinha ilíaca ântero-inferior; 
J, articulação do quadril; 
 K, trocanter menor. 

C  Face anterior do quadril e da pelve 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



A , B e C   Face Anterior da Coxa 

A, m. reto femoral; 
B, m. vasto medial; 
C, m. vasto lateral; 
D, trato iliotibial; 
E, m. aduror longo; 
F, m. grácil; 
G, m. sartório. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



A e B   Face Lateral da Coxa e da Pelve 

A, crista olíaca; 
B, espinha ilíaca 
ântero-superior; 
C, espinha ilíaca  
Póstero-superior; 
D, m. glúteo 
médio; 
E, m. tensor da 
fáscia lata; 
F, m. glúteo 
máximo; 
G, trocanter maior. 

A e B   Face Lateral da Coxa e da Pelve 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



C   Face Lateral da Coxa e da Pelve 

A, crista olíaca; 
B, espinha ilíaca ântero-superior; 
C, espinha ilíaca  
Póstero-superior; 
D, m. glúteo médio; 
E, m. tensor da fáscia lata; 
F, m. glúteo máximo; 
G, trocanter maior. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



A e B   Face Lateral da Coxa 

A, m. vasto lateral; 
B, m. bíceps femoral; 
C, trocanter maior. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



A e B   Face Lateral da Coxa 

A, m. vasto lateral; 
 
B, m. bíceps femoral; 
 
C, trocanter maior. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



A e B   Face posterior do Quadril e da Pelve 

A, crista ilíaca; 
B, espinha ilíaca 
póstero-superior; 
C, articulação 
sacroilíaca; 
D, m. glúteo 
máximo; 
E, sacro; 
F, cóccix; 
G, tuberosidade 
isquiática; 
H, trocanter maior; 
I, m. piriforme; 
J, m. quadrado 
femoral; 
K, prega glútea; 
L, incisura isquiática. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



C   Face posterior do Quadril e da Pelve 

A, crista ilíaca; 
B, espinha ilíaca 
póstero-superior; 
C, articulação 
sacroilíaca; 
D, m. glúteo 
máximo; 
E, sacro; 
F, cóccix; 
G, tuberosidade 
isquiática; 
H, trocanter maior; 
I, m. piriforme; 
J, m. quadrado 
femoral; 
K, prega glútea; 
L, incisura isquiática. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



A, B e C    Face Posterior da Coxa 

A, m. bíceps femoral; 
 
B, m. semitendinoso; 
 
C, m. semimembranoso. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



A e B    Face Posterior Distal da Coxa em Fdlexão 
Resistida do Joelho 

A, m. semitendinoso; 
 
B, m. bíceps femoral. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



A, m. vasto medial; 
B, m. adutor longo; 
C, m. grácil; 
D, m. adutor magno; 
E, tubérculo adutor; 
F, m.m. posteriores da coxa. 

 C   Face  Medial da Coxa 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



Palpalção – 
A) Crista Ilíaca  B) Espinha Ilíaca Póstero-superior 

          A      B 



Palpação da Pelve para avaliar a estabilidade. 



Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 

Posição das mãos para palpação das 
cristas ilíacas 

 O tubérculo ilíaca é o ponto mais largo da 
crista ilíaca. (Não confundir com a EIAS). 



Vista anterior do grande trocânter femoral. 
Tuberosidades pubianas. 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



Anatomia óssea do quadril e da pelve (aspecto posterior) 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



Crista ilíaca  e  tuberosidade pósterosuperior 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



Grande trocânter femoral (vista posterior) 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



Tuberosidade isquiática 



Articulação sacroilíaca 
Uma linha pontilhada imaginária entre as espinhas ilíacas posterosuperiores cruza S2 

e o centro da art. Sacroilíaca. 
Outra linha imaginária conectando o topo das cristas ilíacas  cruza a coluna entre L4 e 

L5. 



O triângulo Femoral. 
O ligamento inguinal. 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



Palpação da artéria femoral. 
Normalmente a veia femoral e o nervo não são palpáveis. 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



Palpação do músculo sartório. 
Palpação do músculo adutor longo. 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



A bolsa sinovial trocantérica. Dor trocantérica pode ser confundida 
com dor ciática. 

Palpação do nervo ciático: esse nervo está localizado no ponto médio 
entre a tuberosidade isquiática e o grande trocânter. 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



Músculos superficiais do quadril e da pelve  visualizados em 
quadrantes, em relação a posição e função. 



O músculo iliacopsoas contraindo sobre uma bolsa sinovial inflamada causa 
dor inguinal. 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



A abdução do quadril pode ser avaliada  por separação 
intermaleolar tibial. 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



À esquerda:angulação normal anterior do colo femoral. 
À direita: anteversão e retroversão do colo femoral. 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



Amplitude de movi- 
mento do quadril. 

A- Hiperextensão com o joelho 
estendido  90° 
 
B- Flexão com o joelho 
estendido 30° 
 
C- Flexão com o joelho fletido  
120° 
 
D- Adução 30° e Abdução 45° 
 
E - Rotação interna 40° e 
Rotação externa 45° 



Movimento Passivo do Quadril 

    Flexão do Quadril 



Movimento Passivo do Quadril 

    Abdução do Quadril 

       Adução do Quadril 



Movimento Passivo do Quadril 

         Rotação Lateral          Rotação Medial 

Fonte: Profa. Dra. Sílvia Maria Amado João 



Encurtamento dos músculos isquiotibiais 

                  Teste de comprimento muscular 



Rotação do quadril em extensão, em decúbito ventral 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



Rotação lateral do quadril em flexão 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



Rotação medial do quadril em flexão 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



A  - palpação do trocanter menor 
B – palpação da artéria femoral 

       A         B 



A – palpação da articulação do quadril 
B – palpação da bolsa sinovial do trocanter maior 

       A       B 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



 
Flexão do Quadril com o Joelho fletido = 0° a 120° 

 



 
Flexão do Quadril com o Joelho extendido = 0° a 30° 

 



 
Abdução do Quadril = 0° a 45° 

 



Movimentos do quadril 



Rotação Medial ou Interna do Quadril = 0° a 40° 



 
Quais são os principais grupos musculares 

periarticulares do Quadril? 

 •  A musculatura periarticular é, em geral, muito potente 
sendo reconhecidos os principais grupos:  
 

• A- Glúteo máximo: é um extensor, mas sua principal 
ação é contribuir para a manutenção da posição ereta, 
atuando como músculo antigravitacional. Origina-se na 
face posterior do osso ilíaco e sacro e insere-se na face 
posterior do terço proximal do fêmur (linha áspera). 

  
• B- Glúteo médio e mínimo: são abdutores tendo, 

ainda, a importante função de estabilização da pelve 
durante a fase de apoio da marcha. Originam-se da 
face ântero-lateral do osso ilíaco e inserem-se no 
trocânter maior.  
 



Gluteus maximus 



Gluteus medius e minimus 

 Fonte:  Musculoskeletal Atlas-Carol Teitz, MD and Dan Graney, PhD  

               © 1996-2007 University of Washington, Seattle WA USA 

http://www.washington.edu/


Grupos musculares periarticulares do Quadril 

• C- Adutores: correspondem a um grupo de 
músculos que tem origem nos ramos ísquio-
púbicos e se inserem ao longo da face interna do 
fêmur. Realizam a adução.  
 

• D- Tensor da fáscia lata: é um abdutor mas tem 
ação de estabilização da pelve, atuando até no 
joelho. Origina-se junto da crista ilíaca e coloca-se 
sobre o músculo glúteo médio. Sua aponeurose 
continua-se com a fáscia lata que envolve a coxa 
e cuja espessamento central, chamado trato 
íliotibial, insere-se no tubérculo de Gerdy da 
tíbia.  
 



 
Gluteus maximus and iliotibial band 

 



• E- Flexores: correspondem a vários músculos 
sendo os principais o ílio-psoas, o sartório e a 
porção direta do reto anterior do quadríceps. 
Estes músculos têm, também, outras funções.  

 

• O ílio-psoas origina-se dos processos 
transversos das vértebras lombares, cruza a 
bacia e insere-se no trocânter menor. É flexor 
e rotador externo do quadril e flexor acessório 
do tronco.  

 

Grupos musculares periarticulares do Quadril 



Iliopsoas 

 Fonte:  Musculoskeletal Atlas-Carol Teitz, MD and Dan Graney, PhD  
               © 1996-2007 University of Washington, Seattle WA USA 

http://www.washington.edu/


Quadriceps superficial 



Quadríceps profundo 



Sartorius e Tensor da fascia lata 



Quadril -ossos 



AVALIAÇÃO DO QUADRIL 

 

 

• Teste de Thomas (3,5) 

• Teste de Trendelenburg (3,5) 

           Pontuação da escala: 0 a 4 

           
              Sensibilidade/Confiabilidade do Teste RUIM = (1-2) 
              Sensibilidade/Confiabilidade do Teste MODERADA = (2-3) 
              Sensibilida de/Confiabilidade do Teste MUITO BOA = (3-4)  
         
   Fonte: - Cipriano,J. - Manual de testes Ortopédicos e 
Neurológicos 



Teste de Thomas 

• É o teste para determinar a deformidade em flexão dos 
quadris. 

 

• Na presença de uma deformidade em flexão na articulação do 
quadril, uma lordose lombar exagerada traz o nível do quadril 
até o chão e mantém uma posição ereta. 

 

• A deformidade em flexão de cada quadril é avaliada em 
separado. 

 

• Cada quadril pode estar em um grau diferente de 
deformidade. 



Teste de Thomas normal: Observar que não há flexão da coxa que permanece 
apoiada na mesa durante esta manobra. 
 

Teste de Thomas positivo. Observar a flexão da coxa, enquanto o paciente 
realiza a flexão do quadril oposto. 

       Determinar a presença e o grau da contratura em flexão do quadril 
Procedimento = Teste de Thomas (3,5) 

Condição Detectada = Contratura em flexão do quadril 

Músculos flexores do quadril: Ileo-psoas , Sartório, porção direita do Reto 
anterior do coxa 



Avalia a insuficiência dos 
Abdutores do Quadril: 
Glúteo médio, Glúteo 
mínimo e  Tensor da 
Fáscia Lata 



Procedimento = Sinal de Trendelenburg  (3,5) 
Condição Detectada = fraqueza dos músculos abdutores do quadril. 

Teste de Trendelenburg positivo: 
 
- Fraqueza dos abdutores 
- Luxação / subluxação do quadril 
- Encurtamento do colo do fêmur 
- Coxartrose  ou outra patologia dolorosa  
do quadril 



Para acessar os módulos do hipertexto 

     

 

   Retornar para o Índice Geral 
      

       ou, usar o botão voltar na barra de navegação. 
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1- ANATOMIA   DE   SUPERFÍCIE  DO MEMBRO INFERIOR 

2-  Anatomia específica do quadril 

3- Diagrama de dor para o quadril 

4- Conceitos clínicos para o quadril 

5- Exame físico (Inspeção, palpação, amplitude de movimento, força 
muscular, exame neurológico, principais grupos musculares periarticulares 
do quadril , testes especiais) 

6- Patologias do quadril: neuropatia femoral, epifisiólise femoral, artrite 
piogênica aguda do quadril, displasia congênita do quadril, quadril 
irritável, sinovite transitória, doença de Perthes, Tuberculose, necrose 
avascular da cabeça do fêmur, artrite reumatóide, luxação posterior do 
quadril com provável trauma do nervo ciático, fratura do quadril, fratura 
ou ruptura da pelve, meralgia parestésica, neuropatia do nervo 
obturatório, tendinite do  m. piriforme, tendinite do m. glúteo máximo, 

 

QUADRIL 
Assuntos do módulo 17 



6- Patologias do quadril: tendinite do m. glúteo médio, bursite trocantérica,  

     distensão ou contusão do m. quadríceps, distensão dos mm. Posteriores da 
coxa, fasciite necrotizante, artrose do quadril. 

7- Artroplastia total de substituíção do quadril (Vídeos sobre Artroplastia total 
do quadril ) 

8- Pontos a serem lembrados ao se lidar com o Quadril 

9)- Radiologia musculoesquelética 

10)- Medscape – Artigos de cirurgia ortopédica sobre quadril 

11)- Estudo de casos semiológicos do quadaril 

12)- Apresentação de casos clínicos 
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         PATOLOGIAS  DO  QUADRIL 

Para fraturas do quadril ver “o módulo 20 – Trauma Ortopédico” 



Neuropatia  Femoral – Sinais e Sintomas 

 
• Fraqueza da extensão do joelho e da flexão do quadril 

 
• Dormência da parte anterior da coxa e da parte medial inferior da perna 

 
• Dor lombar com irradiação para a virilha 

 
• Dor inguinal 

 
• Sintomas geralmente são unilaterais: um lado pode ser muito afetado e o 

outro minimamente afetado 
 

• Reflexo patelar diminuído ou ausente 
 

                        
 
                                         Fonte: In a page neurology – Brillman,J.; Kahan,S. 
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• EPIFISIÓLISE FEMORAL 

      Esta é uma doença da adolescência, sendo mais comum nos meninos que 
nas meninas. 

      A fixação da epífise femoral ao colo femoral se afrouxa, de modo que a 
cabeça parece deslizar para trás no colo femoral, dando origem, 
finalmente, a uma deformidade de coxa vara no quadril. 

      A causa é desconhecida. 

      Em alguns casos, há histórico de trauma precedente. 

      Uma característica impressionante, contudo, é que, numa alta proporção 
de casos, há sugestão de um desequilíbrio hormonal. 

      Muitos estão acima do peso, tendo o aspecto de quem sofre da síndrome 
de Frölich. 

      Note-se que alguns casos ocorrem associados ao hipotireoidismo. 

Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 
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• EPIFISIÓLISE FEMORAL 

      A  condição frequentemente é bilateral (25% na primeira apresentação, 
elevando-se , mais tarde, para 60%), sendo essencial que o quadril 
contralateral seja mantido sob cuidadosa vigilância, particularmente 
durante os primeiros 3 meses. 

      Pode ocorrer dor na região inguinal ou no joelho e, se o início for muito 
agudo, pode tornar-se impossível a sustentação do peso. 

      Geralmente há restrição da rotação interna e da abdução no quadril 
afetado. 

      O diagnóstico é confirmado radiograficamente, sendo as primeiras 
alterações vistas nas incidências em perfil. 

      As complicações tardias da epifisiólise femoral incluem a necrose 
avascular da cabeça femoral e condrólise. 

      Pequenos graus de deslizamento são tratados por fixação interna da 
epífise sem redução. 

Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 



É um escorregamento da epífise do fêmur superior em relação ao colo. É o distúrbio 
do quadril mais comum em adolescentes. Embora a doença ocorra na adolescência , o 
escorregamento acarreta uma alteração mecânica em uma articulação que suporta o 
peso, o que pode no futuro desencadear uma osteoartrose degenerativa ( desgaste ) 

no quadril. 
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• ARTRITE PIOGÊNICA AGUDA DO QUADRIL – ARTROMIELITE  DO QUADRIL 

      O estafilococo é o organismo mais frequentemente responsável pelas 
infecções agudas na articulação coxofemoral. 

      A infecção é hematogênica, e o diagnóstico raramente é difícil. 

      O início é rápido, com febre e toxemia. 

      Todos os movimentos do quadril estão intensamente comprometidos, e o 
quadro é acompanhado por grande dor e espasmo muscular de proteção. 

      As características diagnósticas mais importantes para extingui-la da 
sinovite  são a febre e a elevação da VHS e da proteína C reativa. 

      O organismo responsável pode ser isolado por hemocultura ou aspiração 
articular. 

      O tratamento é realizado pelo uso de antimicrobianos apropriados em 
doses grandes o suficiente para obter altas concentrações locais. 

      Repouso n o leito e imobilização também são essenciais.  Muitas vezes é 
necessário a realização da artrotomia para drenagem da secreção 
purulenta. Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 





Ultra-sonografia: É de grande valor diagnóstico, já que é capaz de detectar 
aumento de líquido no espaço articular. 





A punção articular é um procedimento simples e rápido, que por vezes já permite 
estabelecer o diagnóstico preciso da Artrite Infecciosa do Quadril, autorizando o 
cirurgião a proceder o tratamento definitivo através da abertura da cápsula articular e 
proceder a lavagem exaustiva desta mesmo antes de qualquer análise laboratorial do 
líquido aspirado.  
Por esta razão, todos os pacientes suspeitos devem ser submetidos a esse 
procedimento. 
 A punção deve ser realizada em centro cirúrgico com todos os cuidados rotineiros de 
assepsia e anti-sepsia. 
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• DISPLASIA  DO  QUADRIL (DCQ – displasia congênita do quadril) 

       A displasia do quadril é uma condição em que a característica principal é a 
cabeça femoral imperfeitamente contida pelo acetábulo. 

       A inclinação do acetábulo frequentemente é maior que o normal, e pode ser 
relativamente pequena, comparada à da cabeça femoral. 

      No início da vida, este pode ser um fator importante na luxação do quadril 
durante seu desenvolvimento, mas, se o quadril não luxar, poderá, todavia, 
causar problemas mais tarde na vida. 

       No quadril displásico, a área central apenas da cabeça femoral transmite as 
forças de sustentação do peso ao acetábulo,aumentando as cargas articulares 
e predispondo o quadril à artrose e, alguns casos, à instabilidade. 

      Os sintomas são os de artrose do quadril e podem se apresentar durante a 
segunda  e terceira décadas da vida. A regra é a deterioração rápida. 

      No paciente mais jovem, uma osteotomia de Chiari na pelve, uma operação 
tipo self ou uma osteotomia femoral alta podem melhorar a contenção da 
cabeça femoral, aliviar os sintomas e tornar mais lenta a instalação da 
coxartrose. No paciente com mais idade pode-se considerar a artroplastia. 

        
Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 



Frontal radiografia da pelve. Os centros de ossificação da epífise femoral capital são 
simétricas e localizadas nos espaços comuns. Ambos os chefes do projeto nos 

quadrantes inferior interna formada pela interseção da Hilgenreiner (H) e Perkin (P) 
linhas. linhas Shenton (S) são contínuas e delimitadas pelas linhas tracejadas. Os 

ângulos acetabular são simétricos e inferior a 28 ° bilateralmente. 
 



Frontal radiografia da pelve em uma criança de 1 ano de idade com um quadril 
direito deslocado. O grau de ossificação da cabeça femoral do lado deslocado é 

menor comparada com a do quadril, normalmente localizado à esquerda. O quadril 
localizado anormalmente articula com um neoacetabulum falso. 

 



Criança de 2 meses de idade usando suspensório de Pavlik. 
 Sendo o diagnóstico feito nas primeiras semanas de vida, geralmente o tratamento 
consiste no uso de aparelho ortopédico que mantenha as coxas flexionadas sobre o 
abdome e bem afastadas uma da outra (flexão e abdução dos quadris). Esta posição 
confere estabilidade ao quadril e fará com que este se desenvolva em boa posição. 

 O aparelho mais freqüentemente usado é o suspensório de Pavlik.  
 



 
ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO  

Displasia do desenvolvimento do quadril: atualização 
Guarniero, R; Revista Brasileira de Ortopedia 

 Rev. bras. ortop. vol.45 no.2 São Paulo  2010 

 
 

• Displasia do desenvolvimento do quadril: atualização 
• http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-36162010000200002&script=sci_arttext  

 
http://www.fmrp.usp.br/revista/2005/vol38n2/2_luxacao_congenita_do_quadril.pdf  

LUXAÇÃO CONGÊNITA DO QUADRIL:  UMA ABORDAGEM INICIAL  
Medicina, Ribeirão Preto, 38: 143-149, abr./jun. 2005 
Artigo de Revisão - Kelly A. Pires e Marcia Regina A.C. Melo 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-36162010000200002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-36162010000200002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-36162010000200002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-36162010000200002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-36162010000200002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-36162010000200002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-36162010000200002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-36162010000200002&script=sci_arttext
http://www.fmrp.usp.br/revista/2005/vol38n2/2_luxacao_congenita_do_quadril.pdf
http://www.fmrp.usp.br/revista/2005/vol38n2/2_luxacao_congenita_do_quadril.pdf
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• QUADRIL  IRRITÁVEL  

     

      Na infância, há algumas condições que afetam o quadril que podem ser 
indistinguíveis em seus estágios iniciais. 

     

      Todas dão origem a uma claudicação. À restrição dos movimentos e, 
algumas vezes, à dor articular (quadril irritável). 

     

      As crianças com esse histórico devem ser internadas de rotina e tratadas 
com tração leve até que se faça um diagnóstico preciso. 

      

      As condições mais responsáveis pelo quadril irritável são: a sinovite 
transitória,  a doença de Perthes  e  a tuberculose do quadril. 

Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 
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• SINOVITE TRANSITÓRIA 
      Esta é a causa mais comum da síndrome do quadril irritável. 
      A criança apresenta-se com uma claudicação e, algumas vezes, há um histórico 

de pequeno trauma precedente, o qual, em alguns casos, é pelo menos 
coincidente. 

      Encontram-se níveis elevados de interferon, o que sugere que uma sinovite 
viral possa ser a causa muitas vezes. 

      Há restrição da extensão e da rotação interna na articulação afetada, mas não 
há incômodo sistêmico, e a velocidade de hemossedimentação, em geral, é 
normal. 

      As radiografias do quadril algumas vezes confirmam as evidências de sinovite, 
assim como o exame por ultrassonografia, mas nenhuma outra patologia 
geralmente é demonstrável. 

 
      A aspiração e cultura do líquido sinovial (que não é realizada de rotina), em 

geral não consegue fornecer evidências de infecção bacteriana. 
      A regra é a recuperação completa depois de 3-6 semanas de repouso no leito. 
      Nos casos de recuperação lenta recomenda-se fazer de rotina coproculturas 

para Campylobacter que podem dar positivas. 

Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 
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• DOENÇA DE PERTHES 

       Nesta condição, há um distúrbio da irrigação sanguínea para a epífcise 
da cabeça femoral, de modo que uma parte de tamanho variável sofre 
uma forma de necrose avascular. 

       A causa é desconhecida. 

       É cinco vezes mais comum nos meninos do que nas meninas e , em 12% 
dos casos, é bilateral, e quando ambos os quadris são afetados, podem ser 
envolvidos simultaneamente ou com um intervalo entre si. 

      Comumente se apresenta entre 4 e 6 anos de idade e há uma associação 
da anteversão do colo femoral. 

       Em geral, apresenta-se com uma claudicação, frequentemente 
acompanhada pela queixa de dores vagas na região dos quadris, coxas ou 
joelhos. 

       Clinicamente, pode-se suspeitar de doença de Perthes pelo histórico, 
idade e sexo da criança e pela rotação do quadril afetado. 

Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 
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• DOENÇA DE PERTHES 

       Nesta condição, há um distúrbio da irrigação sanguínea para a epífcise 
da cabeça femoral, de modo que uma parte de tamanho variável sofre 
uma forma de necrose avascular. 

       A causa é desconhecida. 

       É cinco vezes mais comum nos meninos do que nas meninas e , em 12% 
dos casos, é bilateral, e quando ambos os quadris são afetados, podem ser 
envolvidos simultaneamente ou com um intervalo entre si. 

      Comumente se apresenta entre 4 e 6 anos de idade e há uma associação 
da anteversão do colo femoral. 

       Em geral, apresenta-se com uma claudicação, frequentemente 
acompanhada pela queixa de dores vagas na região dos quadris, coxas ou 
joelhos. 

       Clinicamente, pode-se suspeitar de doença de Perthes pelo histórico, 
idade e sexo da criança e pela rotação do quadril afetado. 

Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 



Necrose Avascular da Cabeça Femoral 



Suprimento Sanguíneo da Cabeça Femoral 



Topo achatado da cabeça femoral 

O primeiro sintoma 
é dor localizada no 
quadril, irradiada 
para a nádega e 
frente da coxa. 
Quando a doença 
progride aparece 
claudicação na 
marcha e rigidez 
articular. 
Eventualmente, a 
dor pode ocorrer no 
repouso e durante o 
sono. 
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• DOENÇA DE PERTHES 

      Geralmente, as alterações radiológicas já estão bem estabelecidas quando 
a criança apresenta os sintomas, e elas confirmarão o diagnóstico. 

      A ultrassonografia mostra distensão capsular por espessamento sinovial, 
sendo ambos os quadris, em geral, afetados nos primeiros estágios 
(opostamente aos achados da sinovite transitória). 

      Foi descrito um padrão em que a idade de início é muito tardia (acima de 
12 anos) e se observa que tem pior prognóstico. 

      A intensidade da condição depende da idade de início e da posição e da 
extensão da área da cabeça femoral envolvida. 

      Quando é afetada uma grande parte da epífise, há uma tendência para o 
achatamento e subluxação lateral da cabeça femoral; estas alterações são 
refletidas pelo acetábulo, e a deformidade resultante preduispõe o quadril 
à artrose mais tarde na vida. 

Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 





Radiografia ântero-posterior do quadril de uma  
paciente que desenvolveu a Doença de Perthes. 
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• DOENÇA DE PERTHES 

      Se houver dúvida referente à extensão dessas alterações, uma RM 
permitirá avaliação precisa.Daí em diante, como guia do tratamento e 
prognóstico, usam-se os achados investigativos para tentar graduar a 
intensidade do caso e formar um prognóstico. 

      Isto pode ser difícil na prática, e os resultados nem sempre são 
consistentes. 

      Metade de todos os casos de Perthes tem boa evolução, 
independentemente do tratamento, e este é especialmente o caso nos 
grupos etários mais jovens (abaixo dos 6 anos). 

      Os casos em que seu início ocorre na criança de mais idade, 
particularmente acima de 9 anos, geralmente têm mau prognóstico. 

      Os resultados a longo prazo dependem do crescimento da cabeça femoral 
e, infelizmente o tratamento não tem mostrado afetar materialmente isto 
ou influenciar o resultado final. Todavia, os objetivos do tratamento 
podem ser claramente resumidos como o alívio dos sintomas, a contenção 
da cabeça femoral e a restauração dos movimentos. 

Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 
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• TUBERCULOSE 

       A  criança afetada anda com uma claudicação e frequentemente se queixa 
de dor inguinal ou no joelho. 

       A dor noturna é uma característica. A rotação do quadril se torna 
limitada, desenvolvendo-se uma deformidade fixa em flexão e ocorre 
atrofia muscular. 

      As radiografias do quadril, nos estágios iniciais, mostram osteoporose do 
quadril e alargamento do espaço articular. 

      À medida que a doença avança, há destruíção articular progressiva, com 
formação de abscesso e, algumas vezes, luxação. 

      O diagnóstico é confirmado pelo exame histológico e bacteriológico do 
material de biópsia sinovial ou por exame bacteriológico do aspirado. 

      Nos casos iniciais, pode-se esperar a resolução completa com a terapia 
anti-tuberculose, repouso no leito e tração. No caso avançado, realiza-se 
deebridamento articular com esforços para obter uma boa fusão da 
articulação. 

Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 



Tuberculose (artrite tuberculosa do quadril direito) 
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• LUXAÇÃO  CONGÊNITA  DO  QUADRIL  (LCQ) 

      Esta condição ocorre no período perinatal e envolve o deslocamento da 
cabeça femoral relativamente ao acetábulo; se não for tratada, 
interromperá o desenvolvimento normal da articulação coxofemoral, o 
que, a longo prazo, poderá levar à displasia da articulação, subluxação 
com distúrbio de marcha, necrose avascular e artrose. 

      O descritor “luxação congênita do quadril” (LCQ), agora usado menos 
frequentemente, pode ser usado quase como sinônimo. 

      O descritor “instabilidade neonatal do quadril” (NIH, do inglês) tem 
particular valor, pois é claramente definido: descreve uma condição em 
que o quadril está luxado, pode ser luxado ou é instável ao exame durante 
os primeiros cinco dias após o parto. 

      De modo semelhante, usa-se  “LCQ com diagnóstico tardio” para 
descrever um quadril luxado ou luxável depois da idade de uma semana. 

      A condição é muito mais comum nas meninas que nos meninos (80%) e no 
primeiro filho. Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 
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• LUXAÇÃO  CONGÊNITA  DO  QUADRIL  (LCQ) 

      Há uma tendência familial e aumento da frequência nos que sofrem da 
síndrome de Down; e há uma distribuíção geográfica bem estabelecida do 
transtorno. 

      É mais comum depois de apresentações pélvicas e pode ocorrer 
juntamente com outros defeitos congênitos. 

      Verificou-se que um teste simples idealizado por Ortolani, na década de 
1960, mostra a instabilidade dos quadris de alguns recém-nascidos e se 
pensou que esta instabilidade estava diretamente relacionada em todos 
os casos com luxação congênita do quadril. 

      Como resultado, considerou-se que, se todos os recém-nascidos 
pudessem ser triados com este teste e tratados rapidamente se fosse 
encontrada uma instabilidade, que a condição já não traria problemas. 

      Infelizmente, a experiência mais recente mostrou que algumas crianças 
que tinham passado pelo teste de triagem prosseguiram para o 
desenvolvimento de luxação do quadril. 

 Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 





Robert Bruce Salter,MD 
Cirurgião ortopédico pediátrico pioneiro, trabalhou durante 55 anos. 

Premiado com a Ordem do Canadá e 
a Ordem de Ontário. 

University of Toronto 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/04/Utoronto_coa.svg


Robert Bruce Salter, cirugião ortopédico pediátrico  

15/12/1924        + 10/05/2010 

• Em 1947 graduou-se em medicina na Universidade de Toronto – Canadá. 

• Foi Felow no MacLaughlin em Oxford, Inglaterra. 

• Em 1955 foi cirurgião-chefe no Hospital for Sick Children, em Toronto. 

• Desenvolveu a osteotomia de Salter, na pelve, para a correção de luxação congênita do 
quadril.(*) Criou uma classificação para o trauma nas placas de crescimento epifisário 
que teve o nome de Salter-Harris fractures. 

• Escreveu um livro texto de circulação mundial: “Disorders and Injuries of the 
Musculoskeletal System” 

• Faleceu , em Toronto, aos  85 anos de idade, tendo trabalhado 55 anos como cirurgião 
ortopédico pediátrico. 

 

(*)  Em 1974, o Dr. José Heitor M. Fernandes, apresentou o trabalho de conclusão da 
residência em ortopedia sobre: “Pelvitomias – técnicas cirúrgicas e complicações 
imediatas” (n= 60 casos), orientado pelo Prof. Dr. César Ribeiro da Costa Ávila, para a 
obtenção do título de especialista, no exame da SBOT, em Belo Horizonte-Brasil. 

 

 

http://www.coa-aco.org/
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• LUXAÇÃO  CONGÊNITA  DO  QUADRIL  (LCQ) 

      Tornou-se claro, também, que alguns quadris instáveis poderiam ser 
resolvidos sem tratamento; e que o próprio tratamento (em uma tala em 
abdução) não era isento de complicações (cerca de 10% de 
desenvolvimento de necrose avascular). 

       Quando a triagem com ultrassonografia é acrescentada ao exame clínico, 
há um aumento drástico no número de resultados positivos, a maioria dos 
quais se resolve sem tratamento. 

       Observe-se  que, em um número cada vez maior de centros, a triagem 
por   ultrassonografia é realizada de rotina. 

       Com isso, há uma elevação previsível dos falso-positivos, que são 
eliminados durante a vigilância de rotina após o tratamento. 

       Mostra-se que isso pode reduzir significativamente a necessidade de 
procedimentos cirúrgicos subsequentes, de hospitalizações e de casos de 
apresentação tardia. 

Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 



Necrose Avascular da Cabeça Femoral 



Topo achatado da cabeça femoral 

O primeiro sintoma 
é dor localizada no 
quadril, irradiada 
para a nádega e 
frente da coxa. 
Quando a doença 
progride aparece 
claudicação na 
marcha e rigidez 
articular. 
Eventualmente, a 
dor pode ocorrer no 
repouso e durante o 
sono. 



Exame Clínico Ortopédico - Quadril 

• LUXAÇÃO CONGÊNITA DO QUADRIL NA CRIANÇA MAIS VELHA 

       É preciso ter suspeita em qualquer criança em que haja um distúrbio da 
marcha ou da postura, encurtamento de uma extremidade ou, na 
verdade, qualquer queixa em que o quadril pudesse ser implicado. 

       Se a luxação do quadril for diagnosticada tardiamente, o tratamento terá 
por objetivo restaurar o quadril até quase o normal, conforme for possível. 

      A cabeça do fêmur precisa ser reduzida para o interior do acetábulo. 

      Uma vez reduzido o quadril, a posição precisa ser mantiuda até que se 
obtenha estabilidade; e, a partir dos primeiros estágios, deve ser 
permitido tanto movimento quanto possível para incentivar o 
desenvolvimento concêntrico da cabeça do fêmur e do acetábulo. 

      Um método popular é manter o quadril em rotação interna pela aplicação 
de um aparelho gessado Batchelor; este permite movimentos do quadril 
em outros planos. Tal aparelho é mantido por cerca de 12 semanas. 

Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 



Exame de Ultra-Som de um quadril de recém nascido. 



Exame Clínico Ortopédico - Quadril 

• LUXAÇÃO CONGÊNITA DO QUADRIL NA CRIANÇA MAIS VELHA 

       Em uma porcentagem muito alta de casos, há uma deformidade em 
anteversão associada no colo femoral. 

       Para ajudar a manter a cabeça femoral no acetábulo e insentivar o 
desenvolvimento concêntrico, aquela costuma ser corrigida 
cirurgicamente por uma osteotomia rotacional do fêmur proximal, 
realizada no final do período da fixação do aparelho gessado. 

    

       Se o teto do acetábulo deixar de se desenvolver apropriadamente e 
continuar raso (displasia acetabular), de modo que a cabeça do fêmur 
fique pouco contida (predispondo a articulação à alteração artrósica 
secundária), poderá ser aconselhável uma pelvitomia do tipo osteotomia 
de Salter na bacia. 

Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 



Exame Clínico Ortopédico - Quadril 

• LUXAÇÃO CONGÊNITA DO QUADRIL NO ADULTO 

      Quando o tratamento na infância não tiver sido bem-sucedido ou até 
quando a condição não tiver sido diagnosticada, o paciente pode buscar 
ajuda durante a terceira e quarta décadas de vida. 

      Os sintomas podem originar-se dos quadris ou da coluna. 

       Nos quadris, ocorrem alterações artríticas secundárias na falsa articulação 
que pode se formar entre a cabeça femoral luxada e o ílio, com o qual 
entra em contato (neo acetábulo deformado). 

       Na coluna, as alterações artrósicas decorrem de escoliose de longa 
duração (no caso unilateral de LCQ), de aumento da lordose lombar (em 
casos uni e bilaterais de LCQ), ou de excessivos movimentos da coluna que 
ocorrem durante a deambulação. 

       Em alguns casos, pode-se considerar a artroplastia do quadril ou, de outra 
forma, o tratamento segue as linhas conservadoras de controle da 
coxartrose e da espondiloartrose. 

 Fonte:  McRae,R; Clinical Orthopaedic Examination, Elsevier Ltd. - 2010 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

 

• Artrite Reumatóide 
      As articulações coxofemorais estão frequentemente envolvidas na artrite 

reumatóide. 

      Quando são afetados os quadris e os joelhos, a incapacidade pode ser 
profunda. 

      No caso bem-selecionado, a artroplastia de um ou de ambos os quadris 
pode dar melhora impressionante aos sintomas e à mobilidade do 
paciente. 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

 

• Luxação Posterior do Quadril 
- Quadril mantido em posição de flexão, rotação medial e abdução 

- Possível lesão concomitante do nervo isquiático (ciático) (fraqueza da 
dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo) 

 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 



 
Luxação do quadril 

 
• - As luxações do quadril raramente ocorrem sem 

fraturas associadas. 

• -Classificação: 

• Luxação central (só ocorre com fraturas, sendo 
abordadas de acordo com a complexidade da fratura).  

• Luxação anterior (corresponde a 10 a 15%) – 
Clinicamente a coxa fica rodada externamente, 
abduzida e ligeiramente fletida. 

• Luxação posterior (mais comum) - Clinicamente a coxa 
fica rodada internamente, aduzida e em leve flexão; 
alem de encurtada. 

 



Aspecto clínico da luxação post. (1) e da luxação anterior (2) 
 Radiog. luxação post. (3) 

 
Luxação do quadril 

 

1 2 

3 









Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

 

• Luxação Anterior do Quadril 
- Quadril mantido em posição de leve flexão, abdução e rotação lateral 

- Possível lesão associada do nervo femoral (fraqueza do m. quadríceps) 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

• Fratura do Quadril 

- Hipersensibilidade sobre a cápsula anterior do quadril ou na região 
intertrocantérica 

- Rotação lateral e encurtamento do membro (fraturas desviadas) 

      Observação – as fraturas de tíbia e fíbula podem produzir rotação lateral 
do membro 

- Teste de Stinchfield doloroso ou impossível de efetuar 

 

- Para ver mais sobre fraturas do membro inferior, acesse o módulo 20 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 







Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

• Fratura ou Ruptura da Pelve 
- Hipersensibilidade da sínfise púbica, crista ilíaca ou articulações 

sacroilíacas 

- Dor em resposta aos testes de compressão da pelve ( teste de 
compressão lateral da peleve, teste de compressão ântero-posterior da 
pelve, teste de estresse da sínfise púbica) 

- Dor produzida no teste de Patrick (FABERE = flexão do quadril, abdução e 
rotação externa) ou no teste de Gaenslen ( ambos os testes 
particularmente na articulação sacroilíaca) 

 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 





Tile Classification 

Tile Type A 
Stable 

Tile Type B 
Rotationally Unstable 

Vertically Stable 

Tile Type C 
Rotationally Unstable 

Vertically Unstable 

Para ver mais acesse :   “Pelvic fractures” no   módulo 20 

http://www.trauma.org/imagebank/pelvis/tile-a.html
http://www.trauma.org/imagebank/pelvis/tile-b.html
http://www.trauma.org/imagebank/pelvis/tile-c.html


Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

 

• Disfunção da Articulação Sacoilíaca 
- Hipersensibilidade sobre a articulação sacroilíaca 

- Dor reproduzida pelo teste de Patrick ou pelo teste de Gaenslen 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 



Meralgia  Parestésica 

• Esta condição é decorrente de uma compressão ou encarceramento do 
nervo cutâneo femoral lateral, próximo da espinha ilíaca ântero-superior, 
ao passar sob o ligamento inguinal. 

 

• Ela pode ocorrer como resultado de um trauma como o causado pelo 
cinto de segurança num acidente automobilístico, durante o parto 
(perneiras), pelo uso de roupas justas ou como complicação de cirurgia 
(p.ex., hérnia). 

 

• Este nervo é apenas sensitivo, de modo que o paciente apresenta 
alteração sensitiva e/ou dor tipo queimação na face lateral da coxa. 





Distribuíção da sensibilidade para o quadril e pelve 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

• Meralgia Parestésica 

      (Compressão do Nervo Cutâneo Femoral Lateral) 
- Alteração da sensibilidade sobre a face ântero-lateral da coxa 

- Sintomas reproduzidos por pressão ou percussão medialmente à espinha 
ilíaca ântero-superior 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 



Distribuição sensitiva habitual do 
 nervo cutâneo lateral femoral 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

• Meralgia Parestésica 

      (Compressão do Nervo Cutâneo Femoral Lateral) 
       Anatomia 

      O nervo cutâneo femoral lateral é, como seu nome sugere, um nervo 
puramente sensorial. 

        Ele, na verdade, não é um ramo do nervo femoral, mas se origina dos 
ramos posteriores de L2 e L3, suprindo a pele das coxas lateral e anterior. 





Nervo Cutâneo Femoral Lateral 
• Esquema ilustrando a distribuição do nervo cutâneo lateral da coxa (NCL) 

sobre a região ântero-lateral da coxa, com suas respectivas ramificações: 
1, 2 e 3 

Origem extra-abdominal do nervo cutâneo 
lateral da coxa (NCL) abaixo do ligamento 
inguinal, em membro inferior esquerdo, 
subdividindo-se em dois ramos: 1 e 2 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

• Meralgia Parestésica 

      (Compressão do Nervo Cutâneo Femoral Lateral) 

     Exame Físico 
       O achado clássico no exame é a reprodução dos sintomas com a palpação direta 

nas posições medial ou inferior à EIAS, enquanto o quadril é mantido em extensão. 

       A sensibilidade diminuída também pode ser observada sobre a distribuíção do 
nervo. 

       Um exame neurológico completo deve ser efetuado, pois um dos princiapsia 
diagnósticos diferenciais é a radiculite lombossacra. 

       A comparação lado a lado do estudo de condução nervosa (EMG/VCN) do nervo 
cutâneo femoral lateral é uma ferramenta diagnóstica válida. 

       Uma infiltração anestésica local, imediatamente inferior à EIAS, sobre o nervo, 
pode eliminar os sintomas, confirmando o diagnóstico. 

         



Esquema ilustrando a 
distribuição do nervo 
cutâneo lateral da coxa (NCL) 
sobre a região ântero-lateral 
da coxa, com suas 
respectivas ramificações: 1, 2 
e 3 
 



Síndrome   Ilioinguinal 

 

• O nervo ilioinguinal, localizado no interior do músculo transverso do 
abdome, pode ser comprimido pelo espasmo do músculo. 

 

• Ele é apenas sensitivo e a alteração sensitiva e/ou a dor ocorre na porção 
superior da face anterior da coxa (na área do dermátomo L1), assim como 
no escroto ou lábios vaginais. 

 

• Existem relatos na literatura de que este nervo pode ficar encarcerado na 
lesão da aponeurose do músculo oblíquo externo (síndrome do jogador de 
hóquei). 

      O paciente sente dor especialmente na extensão do quadril ipsilateral e na 
rotação do torso contralateral. 

      A dor pode irradiar para a virilha, o escroto, o quadril e as costas. 



 
O nervo ilioinguinal se origina de T12 e L1 e segue curso paralelo sobre o quadrado 
lombar, abaixo do nervo ilio-hipogástrico. Penetra o transverso abdominal junto à 

crista ilíaca e passa através do músculo oblíquo interno, onde passa entre os músculos 
oblíquo interno e externo. Segue, então, abaixo do cordão espermático e através do 
anel inguinal externo para suprir a pele medial e proximal da raiz do pênis, parte alta 

da bolsa escrotal ou monte pubiano e lábio maior. 



Cursos dos nervos ilio-hipogástrico e ilioinguinal através dos planos da 
parede abdominal.  



Neuropatia do Nervo  Obturatório 

 

• O nervo obturatório origina-se a partir da segunda, terceira e da quarta 
raízes nervosas lombares. 

      Ele então percorre o músculo psoas e emerge pelo canal obturatório, 
para suprir os músculos adutores. 

      A lesão desse nervo costuma ocorrer devido a torções, chutes e giros. 

      O mecanismo exato da lesão não é claro, mas acredita-se que ela ocorra 
na saída do forame obturado. 

      Os pacientes costumam queixar-se de dor na região medial da coxa, com 
um pouco de dormência associada. 

      A dor localiza-se na virilha ou na região interna da coxa. 

      Algumas vezes a dor é descrita como em queimação ou cortante e os 
pacientes tem dificuldade com a deambulação. 

      Ao exame físico observa-se que a dor costuma ser produzida por flexão ou 
adução do quadril contra resistência. Pode ocorrer fraqueza e parestesias. 



                                 PLEXO  LOMBAR 

                        Fonte: NETTER, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.  



Neuropatia do Obturatório 

 

•  O Nervo Obturatório  

 O nervo obturatório origina-se do plexo lombar através das três divisões 
anteriores do plexo, que são derivadas do segundo, terceiro e quarto 
nervos lombares.  

      Emergindo da borda medial do músculo psoas, próximo ao rebordo 
pélvico, ele passa lateral aos vasos hipogástricos e ureter e desce através 
do canal obturatório em direção ao lado medial da coxa. 

      No canal, o nervo obturatório divide-se em ramos anterior e posterior. Os 
ramos motores da divisão posterior inervam os músculos obturatório 
externo e adutor magno. 

      Os ramos motores da divisão anterior inervam os músculos adutor longo, 
curto e o músculo grácil.  

      Os ramos sensitivos do ramo anterior do nervo fornecem inervação para a 
articulação do quadril e uma pequena área de pele sobre a parte interna 
média da coxa. 

 





Neuropatia do Obturatório 

  

            Lesões que afetam o nervo obturatório: 

• O nervo obturatório pode ser comprometido pelos mesmos processos que 
afetam o nervo femoral; é rara a paralisia isolada. 

•  Não são incomuns a pressão exercida pelo útero grávido e lesão durante o 
trabalho de parto complicado.  

• A rotação externa e a adução da coxa são prejudicadas e é difícil cruzar as 
pernas.  

• Freqüentemente não é significante a perda sensitiva. 

•  A síndrome de Howship-Romberg é causada pela pressão exercida sobre 
o nervo obturatório por hérnia do obturador (rara).  

• O principal sintoma é dor, que se irradia para baixo do lado interno da 
coxa e frequentemente é mais acentuada na altura do joelho. 

 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

 

• Tendinite do Piriforme 
- Hipersensibilidade à palpação profunda, próximo ao gancho do trocânter 

maior femoral 

- Dor reproduzida pelo teste do piriforme 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 





Teste do Piriforme 

• Uma das versões deste teste é efetuada com o paciente em decúbito 
lateral, com o lado a ser examinado voltado para cima. 

     Manobra 

     O quadril do paciente é flexionado a 45°, com os joelhos flexionados em 
cerca de 90°. 

     O examinador estabiliza a pelve do paciente com uma das mãos para 
impedir a rotação pélvica. 

     A seguir, o examinador, com a outra mão, empurra o joelho flexionado em 
direção ao solo, fazendo uma rotação medial do quadril. 

     Condição detectada: essa manobra causa estiramento do músculo 
piriforme e provoca dor quando o músculo está tenso ou afetado por 
tendinite. 

      Se a dor estiver localizada no tendão do piriforme, mas irradiar-se 
sugerindo ciática, deve-se suspeitar de uma síndrome do piriforme ( 
compressão do nervo ciático no interior do músculo piriforme, em lugar 
de doença discal lombar). 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

 

• Tendinite do M. Glúteo Máximo 
- Hipersensibilidade próximo à prega glútea na face inferior do m. glúteo 

máximo 

- Dor reproduzida pelo teste de Yeoman 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 



Gluteus maximus 





Teste de Yeoman 

• Teste efetuado para avaliar a presença de tendinite do glúteo máximo. 

• Manobra 

      A força de extensão do quadril é testada com o paciente em decúbito 
ventral na mesa de exame, estando o joelho em flexão ou extensão. 

      Se o joelho do paciente estiver flexionado a 90°, os músculos posteriores 
da coxa estarão relaxados, e o teste tende a isolar o m. glúteo máximo. 

      Pede-se ao paciente levantar a coxa da mesa de exame, mantendo o 
joelho em flexão. 

      A seguir, o examinador exerce uma pressão para baixo sobre a região 
distal da coxa do paciente, procurando fazer a coxa retornar sobre a mesa 
de exame, enquanro o paciente deve oferecer uma resistência máxima. 

       No paciente normal, o examinador deve ter dificuldade em superar a 
força do glúteo máximo. 

• Condição detectada: quando o teste é positivo reproduz a dor do paciente 
e confirma a existência de tendinite do m. glúteo médio. 

 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

 

• Tendinite do M. Glúteo Médio 
- Hipersensibilidade proximal ao trocanter maior ( não sobre a face lateral 

do trocanter maior) 

- Dor reproduzida por abdução resistida do quadril 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 



Gluteus medius e minimus 

 Fonte:  Musculoskeletal Atlas-Carol Teitz, MD and Dan Graney, PhD  

               © 1996-2007 University of Washington, Seattle WA USA 

http://www.washington.edu/


Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

• Bursite Trocantérica  

     A bolsa do trocanter maior é encontrada entre o trato iliotibial e o 

trocanter maior. 

       Se o trato iliotibial estiver retesado, haverá fricção e poderá ocorrer uma 
bursite no trocanter maior. 

      Além disso, o glúteo médio insere-se no trocanter maior. 

      Se o abdutor do quadril estiver fraco, a biomecânica da marcha será 
afetada, podendo levar a irritação repetitiva da bolsa, o que resultará em 
bursite. 

       A bursite trocantérica também pode resultar de um trauma agudo na 
bolsa, por uma queda ou durante eventos esportivos. 

      Essas causas são menos comuns que o trauma repetitivo. 
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Bursite Trocantérica Femoral 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

 

• Bursite Trocantérica  

 -   O achado fundamental é a sensibilidade dolorosa sobre o trocanter 

maior, que reproduz a dor do paciente. 

- “Hipersensibilidade sobre a face lateral do trocanter maior” 

- Crepitação percebida com  a flexão-extensão do quadril 
(ocasionalmente) 

- Tensão do trato íleotibial demonstrada pelo teste de Ober (variável) 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 
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Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

• Distensão ou Contusão do M. Quadríceps 
- Hipersensibilidade e aumento de volume da área afetada do m. 

quadríceps 

- Fraqueza da contração do m. quadríceps ( dor no músculo, a contração ) 

- Restrição da flexão do joelho, particularmente quando o quadril está 
estendido 

- Massa palpável no músculo quadríceps (distensões mais graves) 

- Calor e consistência firme no músculo quadríceps (miosite ossificante 
iminente) 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 





Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

• Distensão dos Músculos Posteriores da Coxa 
- Hipersensibilidade localizada e aumento de volume no local da lesão 

- Equimose (frequentemente) 

- Restrição da extensão do joelho e da elevação da perna estendida 

- Massa palpável nos músculos posteriores da coxa lesados (lesões mais 
graves) 

- Sinal do tripé anormal 

 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 



          Músculos da Coxa - Vista Posterior- Dissecação Superficial  
Fonte: NETTER, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.  



               Músculos da Coxa - Vista Posterior- Dissecação Profunda 
Fonte: NETTER, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 



Sinal do Tripé 

 

 

• O sinal de tripé pode alertar o examinador quanto à possibilidade de 
contratura do grupo de músculos posteriores da coxa. 

      Esse sinal pode ser observado durante a manobra de elevação da perna na 
posição sentada. 

 

 

Manobra : o examinador pede ao paciente sentar na borda da mesa de 
exame, com os joelhos flexionados a 90°. 

      A seguir, o examinador segura o tornozelo do lado a ser testado e estende 
passivamente o joelho por completo. 

      O paciente normal deve ser capaz de estender totalmente o joelho e 
permanecer sentado com o tórax ereto. 



Sinal do Tripé 

 

 

Condição detectada 

      No paciente com tensão dos músculos posteriores da coxa, a extensão 
passiva do joelho resulta em extensão involuntária do quadril ispsolateral. 

      Essa extensão involuntária do quadril faz com que o tronco do paciente 
seja inclinado para trás, freqüentemente a ponto de o paciente precisar 
segurar-se com as mãos espalmadas. 

       A irritação do nervo ciático produz uma reposta semelhante ( teste de 
Becherev) e deve ser considerada se esse teste for positivo. 

       Se o sinal do tripé for devido apenas a uma tensão dos músculos 
posteriores da coxa, os sinais de tensão nas raízes nervosas 
lombares,como o sinal de Lasègue e o sinal da corda de arco devem estar 
ausentes. 



Fasciite Necrotizante 



Fasciite Necrotizante 



• Entidade rara, mas de extrema gravidade, a fasciite necrotizante é um 
processo infeccioso/inflamatório do tecido celular subcutâneo e pele 
adjacente, que pode levar rapidamente a perda de segmentos 
importantes do tegumento. 

•  Em geral, ocorre após pequenos traumas locais e é importante o seu 
pronto reconhecimento clínico, visando a um tratamento rápido para que 
sejam evitadas lesões extensas. 

 

• A fasciite necrotizante (FN) é uma afecção rara, mas de gravidade 
significativa que afeta, a princípio, o tecido celular subcutâneo profundo e 
a fáscia a ele associada. 

•  Nesses locais ocorre o início de um processo infeccioso e inflamatório 
agudo, de caráter necrotizante e rapidamente progressivo, cuja principal 
característica é a presença de extensa necrose do tecido celular 
subcutâneo associada a uma relativa preservação do músculo subjacente. 

Fasciite Necrotizante 



Artrose do Quadril 

• A Coxartrose  ocorre na meia-idade e na terceira idade e costuma estar 
associada ao sobrepeso e ao excesso de trabalho. 

• A dor costuma ser mal-localizada no quadril, na região inguinal, na região 
glútea ou no trocanter maior e pode ser referida aqo joelho. 

• Há uma dificuldade cada vez maior de caminhar e ficar em pé. 

• O sono costuma ser perturbado, e a saúde geral do paciente se torna 
comprometida em consequência disso. 

• A rigidez pode aparecer pela primeira vez quando o paciente nota 
dificuldade para colocar as meias e cortar as unhas dos dedos dos pés. 

• São comuns as contraturas fixas em flexão e adução, com aparente 
encurtamento da extremidade afetada. 

• Nos primeiros estágios, redução de peso, fisioterapia e analgésicos podem 
ser úteis; a artroplastia total de substituição do quadril é o tratamento de 
escolha se a condição estiver avançada. 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Pelve, Quadril e Coxa 

 

• Artrose do Quadril (Coxartrose) 
- Hipersensibilidade sobre a cápsula anterior do quadril 

- Dor reproduzida por rotação passiva do quadril 

- Restrição do arco de movimento ( a rotação é habitualmente a primeira a 
ser afetada) 

- Dor reproduzida pelo teste de Stinchfield 

- Claudicação abdutora (casos mais graves) 

- Discrepância funcional do comprimento dos membros (se houver 
contratura em abdução) 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 



Artrose do Quadril 



Artrose do Quadril 



Os cirurgiões ortopédicos podem usar a artroscopia para 
investigar o estado da cartilagem articular numa articulação 

Um artroscópio é uma miniatura de câmera de TV inserida dentro da 
articulação, através de uma pequena incisão. 



Teste Físico para Artrose do Quadril 

 

• A marcha antálgica pode ser observada com o favorecimento do lado não-
envolvido. 

      O achado fundamental no exame físico é a perda da rotação interna. 

       A amplitude de movimento com a pressão da articulação é um teste 
adequado. 

       Manobra 

       Para essa manobra o paciente posiciona-se em decúbito dorsal e o 
examinador gira o quadril deste interna e externamente, enquanto 
comprime o fêmur contra o acetábulo, com uma pressão sobre o joelho de 
baixo para cima. 

      Condição detectada 

      A reprodução dos sintomas com a rotação interna e com a rotação 
externa. 



Teste de Stinchfield 

• É uma excelente ferramenta para avaliar patologia da articulação do quadril. 
• Essa manobra tem por finalidade simular as forças normais da caminhada 

através da articulação do quadril e geralmente provoca dor na presença de 
qualquer patologia significativa do quadril, como artrose, fratura ou infecção. 

• Manobra 
      O teste é efetuado com o paciente em decúbito dorsal. 
      O examinador pede ao paciente fazer uma elevação ativa do membro inferior 

estendido, com o joelho ipsolateral fixo em extensão. 
       Essa manobra gera uma força 1,8 a 2 vezes o peso corporal do paciente 

através da articulação do quadril. 
•  Condição detectada 
      Se essa manobra produzir dor, deve-se suspeitar de patologia da articulação 

do quadril. 
       O examinador deve ter em mente que a patologia dos músculos flexores do 

quadril, como fratura por avulsão ou tendinite, também é dolorosa com essa 
manobra. 



Prótese total de Quadril 



MMG 2003 



O que é a artroplastia primária de quadril? 

• A Artroplastia Total Primária de Quadril ou simplesmente Prótese de 
Quadril é um procedimento cirúrgico que tem como objetivo substituir a 
articulação natural doente ou fraturada, por uma articulação artificial 
constituída por materiais não orgânicos chamados implantes 
protéticos.         

•                      
        O quadril normal é uma junta formada pela cabeça do fêmur que se 
articula com uma cavidade da bacia chamada acetábulo ou cavidade 
acetabular (Fig.1A). Para o bom funcionamento da articulação é 
necessário que as duas porções da articulação (cabeça femoral e cavidade 
acetabular) estejam revestidas por uma cartilagem articular sadia que 
diminui o atrito e assim permite os movimentos necessários para as 
atividades diárias. 

•  
       Algumas doenças como a osteoartrite (artrose ou desgaste), artrites 
(princi-palmente a Artrite Reumatóide e Espondilite Anquilosante), 
distúrbios circula-tórios da cabeça femoral (osteonecrose) entre outras, 
podem ocasionar a lesão da cartilagem articular e assim evoluir para uma 
condição de destruição da junta, denominada genericamente de artrose 
ou desgaste (Fig.1B). Nesta situação o paciente apresenta dor e 
diminuição dos movimentos, o que dificulta suas atividades diárias e 
prejudica sua qualidade de vida. 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 



Figura 1. Desenho esquemático de um quadril normal (A) constituído pelo 
Acetábulo (Cavidade Acetabular) e Cabeça Femoral. A Cartilagem Articular 
tem aparência normal (rosa). 
 No quadril com Artrose (B) a cartilagem articular, do fêmur e do acetábulo, 
está destruída. 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 



Artroplastia total de quadril 

 

• Quando o desgaste já está instalado, a artroplastia total de quadril é a 
opção mais eficiente de tratamento, pois restabelece os movimentos da 
articulação, alivia a dor e permite a realização de atividades 
comprometidas pela destruição da junta. 

 

•  Durante a operação, tanto a cabeça femoral como o acetábulo, são 
substituídos e por isto é chamada de artroplastia total.  

 

•  O implante femoral protético é formado por uma haste metálica e uma 
cabeça protética que se articula com o implante acetabular (Fig.2). 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 



Figura 2. Radiografias da série pessoal do Autor mostrando o quadril 
Normal (A), com Artrose (B) e do quadril do mesmo paciente mostrado em B 

após a Artroplastia (C). 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 



QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA CIRURGIA? 

      A prótese de quadril é uma operação muito efetiva para aliviar a 
dor e melhorar a função do paciente. 

      A qualidade de vida melhora muito porque o paciente consegue 
andar melhor e fazer a maior parte das atividades do dia-a-dia, sem 
grandes limitações e sem dor.  

 
     Raros são os procedimentos cirúrgicos que apresentem uma relação 

risco/benefício tão adequados quanto a artroplastia total de 
quadril, sendo assim um procedimento seguro e eficaz no 
tratamento do desgaste do quadril 1,2.  

 
     Por este motivo milhões de ATQ são realizadas anualmente em todo 

o mundo, trazendo assim o benefício a milhares de pacientes que 
até algumas décadas atrás estavam condenados à incapacidade 
funcional, dor e perda da qualidade de vida. 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 



QUAL A DURABILIDADE DE UMA PRÓTESE DE QUADRIL? 

     
•  É evidente que se a articulação natural se desgasta, a prótese de 

quadril também está sujeita ao desgaste. 
•  Sabe-se atualmente que, na ausência de complicações maiores, o 

desgaste depende do uso e não do tempo de implantação da 
prótese.  

• Pacientes mais jovens e mais ativos irão apresentar desgaste em um 
tempo mais curto em relação aos pacientes com atividades mais 
restritas.  

• De um modo geral, para uma pessoa com idade a partir dos 65 anos 
e atividades físicas moderadas ou leves, observa-se que o tempo 
em serviço (durabilidade) dos implantes protéticos é maior que 80% 
em 25 anos3. 

•  Assim, a probabilidade de que uma prótese de quadril implantada 
hoje, com técnica adequada, materiais de boa qualidade e 
implantes de boa concepção, tenha uma probabilidade de mais de 
80% de ainda estar funcionante daqui a 25 anos. 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 



 

• QUAIS MATERIAIS SÃO UTILIZADOS NA PRÓTESE DE QUADRIL E QUAL O MELHOR? 
 
      A escolha dos materiais a serem utilizados na ATQ depende não só da idade 
como da atividade do paciente e também do tipo de fixação do implante. 
     Quanto ao tipo de fixação os implantes podem ser agrupados em implantes 
cimentados ou não cimentados. 
      Os implantes cimentados utilizam o cimento acrílico (cimento ósseo) para sua 
estabilização imediata. Neste caso o implante acetabular é constituído por um 
polímero plástico de polietileno que é cimentado na cavidade acetabular. Este 
polímero, cimentado, pode ser usado em sua forma convencional ou ainda tratado 
por técnicas que aumentem sua resistência ao desgaste, neste caso chamado de 
polietileno de ligações cruzadas, polietileno reticulado ou cross-linked. A haste 
femoral cimentada é constituída por ligas metálicas seja de Aço Inoxidável ou por 
super ligas como a de cromo-cobalto-molibdênio4. 
    Os implantados não cimentados se utilizam de um princípio chamado fixação 
biológica, em que o osso cresce no interior de micro-espaços existentes no 
implante e assim permite sua estabilização (osteointegração do implante). Assim, o 
componente acetabular não cimentado requer uma cúpula metálica que irá se 
osteointegrar ao osso adjacente. 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 



Implantes acetabular e femoral para ATQ 



Prótese Cimentada;    Prótese Não Cimentada 



• QUAIS MATERIAIS SÃO UTILIZADOS NA PRÓTESE DE QUADRIL E QUAL O MELHOR? 
 
      A superfície protética, seja de polietileno ou outras especificadas mais abaixo, é 
encaixada na cúpula metálica. Nesta circunstância são mais frequentemente 
utilizadas nas cúpulas metálicas as ligas de titânio, como a de Titânio-Alumínio-
Vanádio, ou mais recentemente o tântalo em circunstancias especiais. Alguns 
modelos de implantes associam a deposição de substâncias na superfície da 
prótese, como a hidroxi-apatita, com o objetivo de acelerar o processo de 
osteointegração.   

            A fixação inicial do implante não cimentado pode ser feita por ajuste sob 
pressão (press-fit) ou com o auxilio de parafusos no implante acetabular e detalhes 
específicos no modelo do implante femoral. Poucas são as opções de implantes 
femorais não cimentados constituídos por cromo-cobalto-molibdênio, em virtude 
de possíveis inconvenientes ligados à maior reabsorção óssea, quando comparados 
aos implantes de titânio. 

           Muitos cirurgiões optam pelo uso de hastes femorais cimentadas e implantes 
acetabulares não cimentados, constituindo assim a chamada artroplastia híbrida. 
      Muito embora exista uma tendência a se utilizar implantes não cimentados em 
pacientes mais jovens, não existe nenhuma evidência na literatura médica que 
comprove sua superioridade em relação aos implantes cimentados. 
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EXISTEM MATERIAIS MAIS RESISTENTES AO DESGASTE E 
QUANDO DEVEM SER UTILIZADOS? 

 
•   O processo de escolha da melhor superfície articular é bastante variável, 

pois deve considerar características especificas do paciente como doença 
de base, atividade, demanda para atividades mais vigorosas, atividades de 
impacto etc. 

•  O que apresentamos abaixo é tão somente uma sugestão, baseada em 
pesquisas clínicas e experimentais 5 que, portanto podem ser alteradas 
em circunstâncias específicas ou de acordo com o entendimento do 
cirurgião: 
- Cabeça Metálica e implante acetabular de polietileno convencional 
(Fig.3A): 

•       Usualmente a cabeça metálica articulando-se com o implante 
acetabular de polietileno convencional, que se constitui no padrão para 
ATQ primária, apresentam uma expectativa de sobrevivência entre 13-15 
anos, e assim podem ser utilizadas em pacientes entre 65-70 anos de 
idade, desde que apresentem uma demanda para atividades mais 
restritas. 
 
        Pacientes mais jovens e mais ativos requerem uma superfície articular 
de menor desgaste. Neste sentido, superfícies articulares de melhor 
desempenho devem ser utilizadas, tais como: 
 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 



Figura 3. Fotografia de diferentes componentes acetabulares metálicos (não 
cimentados) e diferentes superfícies protéticas. (A): cabeça metálica/ 

Polietileno, (B): Cabeça cerâmica/cerâmica, (C): cabeça metálica/metal. 



 

• Cabeça Femoral Metálica/ Implante Acetabular de Polietileno Reticulado (Cross-linked): O 
implante acetabular reticulado tem maior resistência ao desgaste. Estudos clínicos mostram 
que após 8 anos de funcionamento, o Polietileno cross-linked apresenta um desgaste 78% 
menor que o polietileno convencional6, e assim justifica-se sua utilização em pacientes 
entre 45-65 anos de idade, com demanda funcional para atividades leves a moderadas. 
 
-Cabeça Femoral Cerâmica/ Implante Acetabular Cerâmico (Fig.3B): É uma superfície de 
baixo desgaste, porém pode estar associada à geração de ruídos audíveis e, com menor 
freqüência, à fratura do implante cerâmico7. Assim sendo sua indicação é bastante 
adequada para pacientes jovens que apresentem uma demanda funcional que não envolva 
o impacto repetitivo. 
 
-Com o objetivo de diminuir a freqüência do ruído articular e a ocorrência de fratura, têm-se 
utilizado como opção, a cabeça cerâmica associada ao implante acetabular de polietileno 
reticulado (cross-linked), em pacientes jovens com maior atividade e maior demanda 
funcional. 
 
-Cabeça Femoral Metálica e Implante Acetabular Metálico (Fig.3C): Também uma 
alternativa para pacientes jovens, apresenta baixo desgaste e grande resistência ao impacto. 
Deve-se considerar, contudo a possibilidade de reações à presença de íons metálicos (Cromo 
e Cobalto) no sangue e localmente nos tecidos ao redor da prótese. Por este motivo sua 
utilização em pacientes com função renal diminuída, mulheres em idade fértil e história 
pregressa de alergia aos componentes metálicos, deve ser cuidadosamente avaliada8. 
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QUANDO FAZER A CIRURGIA? 

 
        O fato de o paciente somente ter um desgaste na junta do quadril não 
quer dizer que ele tenha que ser operado imediatamente, ou com urgência. 

             Se a dor não é muito forte e é possível ao paciente realizar as 
atividades mais importantes do dia-a-dia, sem o uso constante de 
analgésicos, e sem perda acentuada da qualidade de vida, a cirurgia pode 
esperar, sem nenhum problema.  

            Somente em alguns casos raros a doença pode piorar muito depressa, 
mesmo sem muitos sintomas, e a operação deve ser feita mais 
precocemente.  

            Nestes casos seguramente o seu médico irá alertá-lo para estas 
possíveis circunstâncias. 

            Mesmo que o desgaste da junta já esteja causando muita dor e 
incapacidade, a cirurgia de prótese não é uma cirurgia de urgência e, 
portanto primeiramente temos que fazer todos os exames para avaliar o 
estado atual de saúde do paciente e corrigir algum problema que possa 
aumentar a chance de complicações durante e depois da operação.            

           Portanto a cirurgia pode ser marcada de acordo com o seu estado 
clinico, sua conveniência, do hospital e da equipe cirúrgica. 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 











 
 

QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS RISCOS E COMPLICAÇÕES DA 
CIRURGIA? 

  
        Muito embora os principais riscos e as complicações mais freqüentes 
descritas abaixo possam preocupar o paciente que irá se submeter à 
cirurgia de ATQ, é preciso esclarecer que todas estas complicações já são 
consideradas na relação risco/benefício e, portanto os benefícios superam 
em muito os possíveis riscos e complicações do procedimento cirúrgico. 

 
        Os riscos e complicações durante e depois da operação podem 
acontecer por causa de problemas de saúde que não tenham relação 
direta com a cirurgia do quadril e que, portanto podem acontecer em 
qualquer outro tipo de cirurgia (Riscos Gerais) ou problemas que 
acontecem especificamente nas operações do quadril, quando se 
implantam as próteses (Riscos Próprios da Cirurgia). 

 
      Nos Riscos Gerais as principais complicações possíveis são os 
problemas circulatórios e cárdio-pulmonares que podem acontecer 
associados à anestesia e pelo próprio traumatismo da cirurgia.  Pode ainda 
acontecer, logo após a cirurgia, a Infecção, trombose venosa profunda (e 
Embolia Pulmonar quando um coágulo escapa da veia e vai para o 
pulmão) e complicações da ferida cirúrgica. 
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• A. Infecção Protética: A infecção protética ocorre por contaminação 

do local cirúrgico, e é conhecida frequentemente como Infecção 
Hospitalar. 
 

•  Porém a infecção que ocorre mais tardiamente pode estar 
associada às bactérias que são levadas ao local da prótese a partir 
de outros locais que apresentem uma infecção, como a pele, rins e 
bexiga, pulmões etc. 

•  
        A taxa de infecção aguda da ferida cirúrgica pode oscilar entre 
0.5 a 2% e manifesta-se frequentemente por drenagem persistente 
após o 4º dia pós-operatório, calor e vermelhidão (hiperemia) no 
local da cirurgia. Nestes casos, de acordo com indicação médica, a 
lavagem e limpeza imediata do local cirúrgico podem estar 
indicadas. 
       
 
 

 
QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS RISCOS E COMPLICAÇÕES DA 

CIRURGIA? 
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• A. Infecção Protética:  
•  

        Para a prevenção da infecção, o uso de antibióticos 
endovenosos se mostra bastante eficaz, assim como a identificação 
de pacientes com maior risco de contrair infecção como, por 
exemplo, pacientes com infecções urinárias de repetição (entre os 
idosos é comum a presença de bactérias em quantidade 
aumentada na urina, em cerca de 10% dos homens e 20% das 
mulheres), como conseqüência de distúrbios da próstata, prolapso 
de bexiga, ou ainda a bexiga neurogência; infecções pulmonares de 
repetição (mais comuns em pacientes com doença pulmonar 
crônica), infecções ativas como as fístulas ano-retais, infecções 
periodônticas, pacientes diabéticos etc. 
 

       Nestes casos a avaliação clínica e o julgamento médico com 
relação às medidas a serem tomadas e o tipo de antibiótico a ser 
utilizado, são de extrema importância na prevenção da infecção 
pós-operatória. 
 
 

 
QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS RISCOS E COMPLICAÇÕES DA 

CIRURGIA? 
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• B. Tromboembolismo Venoso (TEV): Chamamos de tromboembolismo 
venoso a condição clínica em que ocorre a trombose venosa profunda 
(TVP) e/ou a embolia pulmonar.  

 

      A Trombose Venosa Profunda ocorre quando se forma um coágulo 
(trombo) sanguíneo no interior de veias profundas, mais frequentemente 
na perna ou na coxa do paciente, causando o entupimento desta veia (Fig. 
4). 

 

      A embolia pulmonar ocorre quando o coágulo (ou trombo) se desprende 
das paredes das veias e é levado pela corrente sanguínea até o pulmão, 
causando a embolia pulmonar. 

 
 

QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS RISCOS E COMPLICAÇÕES DA 
CIRURGIA? 
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Figura 4. A Trombose Venosa Profunda ocorre quando se forma um coágulo (trombo) 
sanguíneo no interior de veias profundas, e a embolia pulmonar ocorre quando o 
coágulo (ou trombo) se desprende das paredes das veias e é levado pela corrente 

sanguínea até o pulmão. 
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• Esta condição de embolia pulmonar é potencialmente fatal, e pode 
levar à morte de até 1/3 dos pacientes quando não tratados 
adequadamente.  
 

• A ocorrência do TEV é bastante freqüente após a artroplastia do 
quadril em pacientes que não receberam medidas preventivas. 

•  Desta forma é de extrema importância fazer a profilaxia do TEV em 
todos os pacientes submetidos à prótese de quadril. Esta prevenção 
pode ser feita por medidas mecânicas e substâncias 
anticoagulantes.  
 

• Esta prevenção é bastante efetiva e deve ser mantida pelo período 
pós-operatório em que o risco de fenômenos trombo-embólicos 
ainda esteja presente. 

•  Quanto ao uso de anticoagulantes, uma adequada avaliação clinica 
do risco de sangramento e do risco de ocorrência do TEV devem ser 
considerados. 

 
 

QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS RISCOS E COMPLICAÇÕES DA 
CIRURGIA? 
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• C. Complicações da Ferida Cirúrgica: Quando não associada às causas 
infecciosas, as complicações da ferida cirúrgica são pouco freqüentes e 
podem se manifestar pela formação de uma coleção de sangue 
(hematoma) ou retardo no processo de cicatrização.  

 

      Nestas condições o acompanhamento médico mais freqüente é indicado, 
até que a ferida esteja completamente cicatrizada. 

 
 

QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS RISCOS E COMPLICAÇÕES DA 
CIRURGIA? 
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As complicações e Riscos Próprios ou específicos da Artroplastia 
de Quadril podem ser: 

• A. Luxação (desencaixe) da prótese: Pode ser causada pelo 
posicionamento não muito adequado da prótese durante a operação, 
porém o que pode frequentemente causar a luxação ou desencaixe da 
prótese é o fato do paciente não obedecer  às restrições de posições, e 
movimentos que ele tem que evitar nos primeiros 2 meses depois da 
operação. 

•  O tipo de restrição de movimentos depende do tipo de abordagem 
cirúrgica utilizada pelo médico, e assim pergunte sobre as orientações 
para seu caso específico.  

      Esportes, mais agressivos nunca deverão ser feitos, porém, após a 
liberação pelo médico, pode-se dançar, fazer hidroterapia, caminhada, 
golfe, ou seja, atividades mais leves.  

 

• Se você ainda tiver duvida do tipo de atividade que você pode fazer, 
mesmo muito tempo depois da cirurgia, pergunte para o seu médico. 
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• Alongamento ou encurtamento da perna (do Membro Inferior): é quase 
sempre causada pelo alongamento do membro operado e muitas vezes é 
um recurso utilizado pelo cirurgião para aumentar a estabilidade da 
prótese e assim prevenir o desencaixe ou luxação.  

 

      Por outro lado, quando existe um encurtamento muito grande antes da 
operação, às vezes não se consegue igualar o comprimento, por que pode 
causar a paralisia dos nervos (geralmente o nervo ciático). 

 

      Pequenas diferenças no comprimento dos membros são pouco 
sintomáticas e raramente são motivos de insatisfação do paciente. 

 
 

QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS RISCOS E COMPLICAÇÕES DA 
CIRURGIA? 
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•  Complicação nos Nervos da Perna (membro inferior):    
      Não é muito comum, mas em alguns casos (quando o paciente já 

tem encurtamento grande e desgaste por luxação congênita do 
quadril, por exemplo) ela pode acontecer.  

     O mais comum de acontecer é o nervo ciático deixar de funcionar 
adequadamente. 

     Neste caso o pé pode ficar dormente e o seu movimento para cima 
(dorsiflexão) pode ser afetado.  

 
     Em grande parte dos casos esta ocorrência é transitória e tende a 

voltar com o tempo, porém em algumas circunstâncias a deficiência 
pode ser permanente. 

     Outros nervos que, menos freqüentemente, podem paralisar (bem 
mais difícil de acontecer e na maior parte das vezes temporário) são 
os nervos, femoral ou o nervo femorocutâneo lateral da coxa, 
dependendo do tipo de abordagem ao quadril utilizada pelo 
médico. 
 

 
 

QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS RISCOS E COMPLICAÇÕES DA 
CIRURGIA? 

 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 



As Complicações que podem acontecer mais tardiamente (alguns anos após a 
operação) são: 

 

 

• A. Infecção: Por bactérias que estão em algum outro lugar do corpo (fonte de 
infecção ativa), como nos dentes e gengiva, pele e subcutâneo (abscessos), 
pulmões, urina entre outros. 

 

•  Por este motivo quaisquer focos de infecção quando percebidos pelo paciente 
devem ser imediatamente comunicados ao médico ou equipe que o operou.  

 

• Da mesma forma o paciente deve contatar o ortopedista sempre que for 
submetido à procedimentos invasivos, mesmo mais simples como a sondagem 
vesical, cirurgia periodôntica e endodôntica (gengiva ou canal), drenagem de 
abscessos etc. 

 
 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 



As Complicações que podem acontecer mais tardiamente (alguns anos após a 
operação) são: 

 

•  
B. O Desgaste acontece na junta da prótese. Se a sua junta natural (que você 
nasceu com ela) desgastou, a junta da prótese é claro que também pode 
desgastar, e por isto dizemos que os implantes tem um tempo de vida útil em 
serviço (a sobrevivência da prótese de quadril é por volta de 80% em 25 anos 
de seguimento).  

 

• É claro que o desgaste depende também do uso, e por isto as pessoas mais 
jovens usam mais a prótese (andam mais) e por isto gastam mais depressa. 

 

•  O desgaste provoca a formação de partículas que podem o atacar o osso e 
causar lesões (osteólise) ou soltura dos componentes da prótese. Se isto 
acontecer os implantes têm que ser trocados (Cirurgia de Revisão) 
 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 



• C. A soltura dos Implantes Protéticos pode ocorrer nos componentes 
femoral e acetabular, sejam eles cimentados ou não cimentados.  
 

     Seja de origem mecânica ou biológica, a soltura é uma das causas 
importantes de falha dos implantes protéticos, e que assim limita sua 
durabilidade.  

 
     Neste processo, ou o cimento ou o implante não cimentado se soltam do 

osso e assim passam a apresentar um movimento anormal dentro do osso.  
 
     Além da dor causada pela soltura, o atrito constante pelo movimento dos 

implantes podem causar maior destruição óssea e portanto os 
componentes precisam ser trocados, através da cirurgia de revisão de 
artroplastia. 
 

As Complicações que podem acontecer mais tardiamente (alguns anos após a 
operação) são: 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 



COMO É FEITA A RECUPERAÇÃO DEPOIS DA CIRURGIA? 

      Por causa dos diferentes tipos de abordagem, de implantes e de 
técnicas, o processo de reabilitação pode ser um pouco diferente 
de acordo com o entendimento do cirurgião.  

 
      Porém como princípio podemos dizer que uma reabilitação mais 

precoce, com exercícios e treino de marcha com auxilio de andador, 
muletas ou bengalas são bastante recomendados. 

 
     Estas medidas auxiliam na prevenção de complicações que 

acontecem quando o paciente fica muito tempo deitado e imóvel 
(como por exemplo, a trombose venosa profunda e complicações 
cardio-respiratórias). 

 
      Desta forma os pacientes devem ser tratados  através de 

protocolos que incluam várias sessões de fisioterapia durante a 
internação e depois da alta, realizando os exercícios de acordo com 
as instruções do fisioterapeuta da equipe. 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 



É NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO MÉDICO ROTINEIRO EM 
PACIENTES COM PRÓTESE DE QUADRIL? 

 
 
        Lembre-se que quando você é submetido a uma cirurgia de 
prótese de quadril você tem que ser examinado rotineiramente, 
mesmo que você se sinta bem e ache que não tem nada errado 
com a prótese, para que quaisquer problemas nos implantes ou no 
osso possam ser encontrados mais cedo e assim tratados também 
precocemente para evitar complicações maiores mais tarde. 

 
        Alguns médicos acreditam ser necessário o acompanhamento 
anual, outros a cada 2 anos. 

 
            De qualquer forma a cada um ou dois anos, você deve procurar 

o médico que o operou e submeter-se a uma avaliação cínica e 
radiográfica, para que possa ser avaliada a funcionalidade da 
prótese, o posicionamento dos implantes, quaisquer sinais de 
desgaste, soltura, destruição óssea ou infecção. 
 

Fonte: Sociedade Brasileira do Quadril – informação aos pacientes 



 
Vídeos sobre Artroplastia total do quadril  

 
 

• http://www.youtube.com/watch?v=y17mjd65
PO8   

 

• http://www.youtube.com/watch?v=znziBoU7
7Ao&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=y17mjd65PO8
http://www.youtube.com/watch?v=y17mjd65PO8
http://www.youtube.com/watch?v=y17mjd65PO8
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http://www.youtube.com/watch?v=znziBoU77Ao&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=znziBoU77Ao&feature=related


Pontos a serem lembrados ao se lidar com o 
Quadril 

• 1)-  A causa mais comum de dor no quadril no adulto é a dor referida da 
coluna, por exemplo, por um prolapso do disco intervertebral. 

 

            Os movimentos do quadril não ficam comprometidos e há quase 
invariavelmente sinais da patologia primária, por exemplo, diminuição da 
elevação do membro inferior em extensão (teste da elevação da perna 
reta). 

 

• 2)-  No idoso, a dor do quadril com incapacidade de sustentar peso 
frequentemente se deve a uma fratura do colo femoral ou dos ramos 
púbicos.  O velho cai ao solo porque fratura o colo femoral ! 

 

             Em um número apreciável de casos, não há histórico de trauma, e o 
exame radiográfico é essencial para esclarecer o problema. 



Pontos a serem lembrados ao se lidar com o 
Quadril 

 

 

• 3)- A contratura em flexão do quadril pode resultar de espasmo do psoas 
secundário à inflamação ou pus na região de sua bainha na pelve. 

            

            Isto é visto, por exemplo, na apendicite, no abscesso do apêndice ou            

       em outras doenças inflamatórias pélvicas. 

            É essencial o exame do abdome. 
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6- Patologias do quadril: tendinite do m. glúteo médio, bursite trocantérica,  

     distensão ou contusão do m. quadríceps, distensão dos mm. Posteriores da 
coxa, fasciite necrotizante, artrose do quadril. 

7- Artroplastia total de substituíção do quadril (Vídeos sobre Artroplastia total 
do quadril ) 

8- Pontos a serem lembrados ao se lidar com o Quadril 

9)- Radiologia musculoesquelética 

10)- Medscape – Artigos de cirurgia ortopédica sobre quadril 

11)- Estudo de casos semiológicos do quadaril 

12)- Apresentação de casos clínicos 

QUADRIL 
Assuntos do módulo 17 



RADIOLOGIA 
MUSCULOESQUELETICA 

 

http://www.info-radiologie.ch/index-portugues.php  
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Radiologia Convencional ou Radiografia Simples ou 
Raio X Simples Musculoesqauelético 

• Radiografia da coluna cervical 

• Radiografia da coluna torácica 

• Radiografia da coluna lombar 

• Radiografia de tórax 

• Radiografia do ombro 

• Radiografia do cotovelo 

• Radiografia do antebraço 

• Radiografia do punho 

• Radiografia da mão 

• Radiografia do abdômen 

• Radiografia da bacia (pelve) 

• Radiografia do quadril 

 

 
Fonte:  info-radiologie.ch 

• Radiografia do joelho 
• Radiografia do tornozelo 
• Radiografia do pé 
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RM Musculoesquelética 

• Ressonância Magnética de ombro 

• Ressonância Magnética do cotovelo 

• Ressonância Magnética do quadril 

• Ressonância Magnética da coxa 

• Ressonância Magnética  do joelho 

• Ressonância Magnética do tornozelo 

 

• TC Musculoesquelética 
• Tomografia Computadorizada do Tornozelo e do Pé 

 

Fonte:  info-radiologie.ch 
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Musée du Louvre 





Artigos de Cirurgia Ortopédica  
Medscape 

http://emedicine.medscape.com/orthopedic_surgery  

Para ver assuntos de quadril procurar em:  HIP 

http://emedicine.medscape.com/orthopedic_surgery


Após qualquer exame, o paciente deve ser 
advertido quanto à possibilidade de 

exacerbação de sintomas em consequência da 
avaliação física com os testes especiais. 



ESTUDO  DE  CASOS  SEMIOLÓGICOS 
Quadril 

• Um menino de 7 anos é trazido pelos pais para avaliação. 

       Ele anda mancando durante as últimas 5 semanas sem regularidade, a 
claudicação torna-se mais acentuada quando ele está cansado. 

      Além disso, ele queixa-se de dor no joelho esquerdo. 

       Descreva seu plano de avaliação para este paciente. 

      (doença de Legg-Perthes-Calvé  versus  deslizamento da epífise da cabeça 
do fêmur) 

 

• Um homem de 55 anos queixa-se de dor no quadril e lombalgia. Ele 
apresenta ciatalgia com dor na virilha. A dor é particularmente intensa 
quando ele anda. O seu trabalho atual é sedentário, mas ele foi muito 
ativo durante toda  sua vida. 

      Descreva seu plano de ação para este paciente. 

      (síndrome do piriforme  versus  espondilose lombar) 

 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



ESTUDO  DE  CASOS  SEMIOLÓGICOS 
Quadril 

• Um menino de 14 anos estava bem até cair de uma cadeira sobre as 
nádegas. Pareceu que ele não havia se machucado, mas uma semana mais 
tarde seus pais o trouxeram para avaliação por causa de uma claudicação 
e de dor na coxa e no joelho direitos. 

      Trata-se de um adolescente magro e alto que prefere andar com o pé 
direito rodado externamente. 

       Descreva seu plano de avaliação para este paciente. 

       (deslizamento da epífise da cabeça do fêmur  versus  bursite isquiática) 

 

• Um rapaz de 18 anos estava surfando e foi derrubado por uma onda, 
tendo machucado o quadril. O quadril está rodado internamente e 
encurtado. 

      Ele apresenta ciatalgia. Descreva seu plano de avaliação para este 
paciente. (luxação posterior do quadril  versus  fratura trocantérica) 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



 

 

 

        APRESENTAÇÃO DE CASOS  CLÍNICOS               

                             DE  QUADIL 



 
Impacto fêmuro-acetabular e 

 osteoartrose do quadril 
  

História clínica: paciente do sexo masculino, de 27 anos, com dor no 
quadril direito há 3 anos.  
 
Paciente pratica surfe, natação e corrida.  
 
Informações clínicas: manobras positivas para lesão do lábio do acetábulo 
no exame físico. Discopatia degenerativa lombar e condromalácia patelar 
no joelho direito  
 
Hipótese diagnóstica: lesão labral.  
 
Exame solicitado: ressonância magnética do quadril direito Paciente encaminhado pelo Dr. 
Carlos Eduardo Algaves de Oliveira 
Diagnóstico radiológico pelo  Dr. Milton Miszputen 

 

mailto:ceaso@hotmail.com


 
 

Ressonância magnética do quadril direito. 
 
 
 
 
 

• Cortes coronais (anterior 
para posterior), sequência 
T1 (a, b) 
 
(a) Abaulamento asférico 
do contorno ântero-lateral 
da junção colo-cabeça do 
fêmur, ou bump (do inglês, 
protuberância) (seta 
branca). 
 
Esclerose óssea subcondral 
no teto do acetábulo. 
 
Osteófito marginal na 
região medial da cabeça 
femural (seta cinza). 

 



• (b) Alteração de 
sinal 
arrendondada na 
margem do 
acetábulo (seta 
branca). 
 
Osteófito marginal 
na região medial 
da cabeça femural 
(seta cinza). 
 
Linha de sinal 
intermediário na 
base do lábio do 
acetábulo. 

 

 
 

Ressonância magnética do quadril direito. 
 
 
 
 
 



• Cortes coronais 
(anterior para 
posterior), sequência 
STIR (c, d) 
 

• (c) Redução das 
dimensões da porção 
ântero-lateral do lábio 
do acetábulo, com 
irregularidade de seus 
contornos (seta 
branca). 
 
Cisto ósseo 
subcondral na 
margem do 
acetábulo. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ressonância magnética do quadril direito. 
 
 
 
 
 



• d) Destacamento 
parcial do lábio do 
acetábulo (seta 
branca). 
 
Abaulamento asférico 
do contorno ântero-
lateral da junção colo-
cabeça do fêmur (seta 
preta). 

 
 
 

Ressonância magnética do quadril direito. 
 
 
 
 
 



 

• Diagnóstico: sinais incipientes de osteoartrose do quadril (esclerose óssea e cisto 
ósseo subcondral no acetábulo, osteófito marginal na cabeça femural); impacto 
fêmuro-acetabular tipo cam (lesão labral e deformidade do contorno ósseo da 
transição cabeça-colo do fêmur).  
 

• Comentários: o paciente, apesar de jovem, apresenta alterações degenerativas no 
joelho e na coluna vertebral. Assim, é possível que o paciente já tivesse alterações 
degenerativas incipientes no quadril e que o impacto fêmuro-acetabular tivesse 
propiciado a progressão delas. Em pacientes sem história de doença articular, 
geralmente a osteoartrose é secundária ao impacto fêmuro-acetabular.  
 
 

• Recomendação de imagem: após a radiografia inicial, a realização de ressonância 
magnética ou artro-ressonância magnética poderá demostrar alterações na 
cartilagem articular e no lábio do acetábulo, além de poder fazer o diagnóstico 
diferencial de outras lesões articulares e extra-articulares. 
 
No caso apresentado, é possível que uma artro-ressonância magnética revelasse 
lesões na cartilagem articular e demonstrasse, de forma mais clara, a lesão labral.  
 
 

 
Impacto fêmuro-acetabular e 

 osteoartrose do quadril 
 



 

 

 

        APRESENTAÇÃO DE CASOS  CLÍNICOS               

                             DE  QUADIL 



Lesão do lábio do acetábulo 

•  
História clínica: paciente do sexo masculino, 41 anos, com 
dor no quadril esquerdo há 1 ano. 
 
Paciente militar com passado de exercícios físicos intensos, 
e prática recente de corrida de aventura e triathlon. Refere 
ter tido lesão na musculatura adutora à esquerda.  
 
Hipótese diagnóstica: lesão do lábio acetabular.  
 
Exame solicitado: artro-ressonância magnética do quadril 
esquerdo.  
 
Veja abaixo as imagens e suas descrições: 

    Diagnóstico radiológico pelo Dr. Minton Miszputen 

 



Ressonância magnética pré-contraste,  
corte coronal T1 

• Discreta irregularidade 
de contornos e 
alteração de sinal do 
osso subcondral do 
acetábulo, 
caracterizando 
sobrecarga crônica. 



Artro-ressonância magnética, cortes coronais 

• Lábio do acetábulo 
apresenta-se com 
dimensões reduzidas e 
contornos irregulares. 
Embebição do lábio 
pelo meio de 
contraste.  

• Obs.: notar a presença 
de contraste (em 
branco) no interior da 
articulação. 

 



• Pequena 
fragmentação na 
margem lateral do 
lábio do acetábulo. 

Artro-ressonância magnética, cortes coronais 



• Contraste se 
insinuando 
para a base do 
lábio do 
acetábulo, 
caracterizando 
desinserção 
parcial. 

Artro-ressonância magnética, cortes coronais 



 
• Diagnóstico: Lesão degenerativa do lábio do acetábulo, com 

redução de suas dimensões e destacamento parcial. Discretas 
alterações por sobrecarga no osso subcondral do acetábulo.  
 
Discussão: a ressonância convencional é suficiente para detectar a 
maioria das lesões no quadril em atletas, inclusive lesão do lábio do 
acetábulo, mas a artro-ressonância magnética pode demonstrar 
com mais clareza esse tipo de lesão e lesões associadas na 
cartilagem articular.  
 

     A artro-ressonância magnética consiste na realização de série 
convencionais de ressonância magnética e séries ponderadas em 
T1, com supressão de gordura, após injeção intra-articular de 
contraste (gadolíneo diluído). 

Lesão do lábio do acetábulo 



 

 

 

        APRESENTAÇÃO DE CASOS  CLÍNICOS               

                             DE  QUADIL 



 
Fratura por estresse do colo do fêmur  

 

•  
História clínica: paciente de 47 anos, do sexo feminino, com dor no quadril 
direito há 2 meses. 
 
Paciente refere corrida em esteira para perda de peso. Interrompeu a 
atividade após início da dor.  
 
Hipótese diagnóstica: controle de fratura por estresse  
 
Exame solicitado: ressonância magnética do quadril 

         

 

        Diagnóstico radiológico pelo Dr. Milton Miszputen 

 



Ressonância magnética do quadril 
Seqüência T1, corte coronal (a) 

• (a) Imagem de 
hipo-sinal junto à 
margem medial da 
cortical óssea da 
porção inferior do 
colo do fêmur. 
 
Discreta alteração 
de sinal na 
medular óssea 
adjacente. 



Seqüência T2 FS, cortes coronal e transversal 
(b, c) 

• (b, c) Linha de 
fratura na porção 
inferior do colo do 
fêmur, com 
significativo 
edema ósseo 
medular 
adjacente. 
 
A linha de fratura 
não atravessa 
toda a extensão 
do osso. 



Seqüência T2 FS, cortes coronal e transversal 
(b, c) 

• c) Discreto edema 
na região 
periosteal. 



Seqüência T1 FS com injeção de contraste 
(gadolíneo), corte transversal (d) 

• d) Realce ao 
contraste na área 
de edema ósseo 
medular. 



• Diagnóstico: fratura por estresse por compressão, incompleta, na 
região medial inferior do colo do fêmur.  
 
Comentários: o diagnóstico precoce da fratura por estresse do colo 
do fêmur é essencial para que o tratamento seja logo iniciado e 
para evitar complicações da fratura, relacionadas ao risco de 
necrose da cabeça do fêmur, por perda da sua vascularização. 
 
Como as radiografias podem atrasar no diagnóstico em até duas 
semanas, indica-se exame de cintilografia óssea ou ressonância 
magnética, preferentemente este. 
 
No caso apresentado, a ressonância magnética diagnosticou a lesão 
e determinou a sua extensão. A injeção de contraste, realizada 
devido ao protocolo padrão, não é necessária para se fazer este 
diagnóstico.  

 
Fratura por estresse do colo do fêmur  
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