
Departamento do Aparelho Locomotor 



Doenças e síndromes do quadril 

 OA de quadril 

 Osteonecrose da cabeça femoral 

 Quadril reumatoide 

 Espondilite anquilosante 

 Osteoporose transitória 

 Doença de Paget 

 Síndrome dolorosa do grande trocânter 

 Osteopretrose do quadril 

 Displasia do desenvolvimento do quadril 

 Condromatose sinovial do quadril 

 Síndrome do piriforme 

 Síndrome do corredor ou Síndrome da fricção da banda íliotibial 

 Síndrome do impacto femoroacetabular 



Epidemiologia - Localização 

• Queixa comum 

• 5-10% pessoas que praticam esporte 

• 14% em pessoas com mais de 60 anos 

 

Localização 
Dor anterior 
Dor medial 
Dor posterior 
Dor lateral 



Dor anterior 

• Dor óssea 

• Dor extra-articular 

• Dor intra-articular 
• Artrite (osteoartrite, espondilite anquilosante 

• Osteonecrose 
• Lúpus sistêmico 

• HIV 

• Etilismo 

• Tabagismo 

• Corticosteroides 

• Trauma de repetição 



Dor anterior óssea 

• Fratura oculta 
• Idoso 

• Queda  

• Dor importante 

• Radiografia normal 

• Fazer RM 

• Fratura de estresse 
• Tensão 

• Borda lateral do colo femoral > maior risco de fratura completa! 

• compressão 



Dor anterior extra-articular 

• Bursite iliopectínea e tendinopatia do psoas 
• Maior Bursa do organismo 
• Relação com o púbis, com tendão do ilipsoas e cápsula articular coxofemoral 
• Dor à flexo-extensão 
• Quadril travado/ estalido: Snapping Hip 
• Diagnóstico diferencial contratura do m. iliopsoas 

• Compressão L2L3 
• Dor inguinal anterior 
• Fraqueza em flexores do quadril 
• Fraqueza em extensão de joelho 
• Lombalgia 
• Teste de Lassegue reverso positivo 

 



Dor anterior extra-articular 

• Lesão da aponeurose abdominal /Sports hernia 
• Dor na parede abdominal/ anterior 
• Exercícios com acionamento de core: movimentos rotacionais > fraqueza e até 

descolamento da fáscia do retoabdominal ( continuidade com adutor longo) 
• pubalgia 

• Impacto fêmoro-acetabular 
• Deformidade na transição colo-cabeça (CAM) 
• Borda acetubular mais proeminente 
ou pelve mais anteriorizada 
• Denegeração labrum 
• Dor inguinal 

 



Impacto fêmoro-acetabular 

• Exame físico 
• Dor trocantérica (mecância) ou sobre o glúteo médio 

• Estalo doloroso 

• Testde de Faduri positivo ( flexão/adução/rotação interna) 

• Raramente abaixo do joelho 

• Raramente bilateral 

• Raramente posterior 

• Sintomas mecânicos 

• Raramente a palpação 



Impacto fêmoro-acetabular 
 
• Dor na região inguinal 
• Insidiosa 
• Prática esportiva 
• Mudar de 

direção/movimentos 
rotacionais/ girar na cama/ 
trabalhar sentado 

• Dor anterior, lateral e 
trocantérica 



Dor intra-articular -  OA de quadril 

• Doença articular degenerativa, crônica e evolução lenta 

• Dor e incapacidade em 13% da população adulta. 

• Comum após 60 anos, acomete ambos os sexos 

• Afeta a cartilagem articular, o osso subcondral, os ligamentos, 

a cápsula, a membrana sinovial e os músculos periarticulares. 

• Diagnóstico diferencial: Quadril reumatoide, Necrose 

avascular da cabeça do fêmur (NAV) e Bursites  



OA de quadril 
 Fatores de risco para forma secundária – obesidade, distúrbios 

hormonais como acromegalia, traumas repetitivos, 
conformação articular alterada. 

 Na cartilagem articular – degeneração com fibrilação, fissuras, 
ulcerações e adelgaçamento completo  levando a redução do 
espaço articular. 

 OA primária – predisposição genética; > 45 anos. 

 OA secundária (indivíduos mais jovens) – traumas, infecções, 
doenças congênitas, de desenvolvimento e crescimento, 
metabólicas e neurológicas.  



OA de quadril - Patologia 



OA de quadril – Quadro Clínico 

 Dor inguinal que irradia para o joelho, claudicação, 
rigidez articular, aumento da fadiga 

 Diminuição da mobilidade (afeta primeiramente a 
extensão, a rotação interna e a abdução) 

 Dor progressiva, inicialmente aos esforços e depois ao 
repouso. 

 O membro torna-se deformado em flexão, adução e 
rotação externa. 

 

 

 



OA de quadril – Quadro Clínico 

 Exame físico: 
• Marcha – claudicação com rotação externa do 

membro e encurtamento. 

• Deformidade em flexão, oculta pela postura 
compensatória (demonstrada pela manobra de 
Thomas que anula a hiperlordose). 

• Sinal de Trendelenburg pode estar presente; os 
testes de Patrick e Ely ajudam a determinar o grau 
de acometimento. 

• Limitação generalizada da amplitude dos 
movimentos, principalmente de rotação interna e 
abdução. 

 
Teste de Trendelenburg  





Displasia do desenvolvimento do quadril 

• Causa mais comum de osteoartrose no adulto  

• Casos leves – assintomáticos  

• Casos moderados e graves – deformidades ósseas, de 
partes moles, encurtamentos musculares, obliquidade 
pélvica e lordose lombar 

 

http://www.inovarfisio.com.br/wp-content/uploads/2013/10/displasia.jpg


Dor intra-articular - Osteonecrose da cabeça femoral 

• Jovens, 80% homens, entre a 4a e 5a década de vida, em tto 
para HIV + dislipidemia 

• Causas comprovadas: doença de Gaucher, drepanocitose, gota, 
fênomenos disbáricos, uso de corticoides, abuso de álcool, 
irradiação e fraturas/luxações do quadril. 

• Corticoide: o risco aumenta 4-6X a cada 10mg 
acrescentados diariamente. 

• Álcool: consumo de 400ml de álcool/sem aumenta 
10X o risco 

• Paciente com LES apresentam maior risco  

• Causas possíveis: pancreatite, dislipidemia, DM, uso de 
anovulatórios, gravidez, coagulopatias, colites, etc 

 



ON cabeça de fêmur – Quadro clínico 

 Bilateralidade em cerca de 80% dos casos, porém inicialmente o 

acometimento é assimétrico, o lado assintomático pode manter-se estável 

por um grande período de tempo. 

 

 Quadril com alteração de imagem + assintomático – “quadril silente”. 

 

 Dor, similar a uma distensão na coxa ou dor incaracterística no quadril ou 

coluna lombar. Inicialmente é intermitente e ocasionalmente irradia para 

joelhos. O aparecimento é quase sempre progressivo, mas pode ser 

abrupto. 

 

 Exame físico – restrição da mobilidade (inicialmente pela dor; na evolução 

por lesão de cartilgem /deformidade cabeça fêmur e perda de espaço 

articular. 

 



ON - Diagnóstico 

 Imagem: 

     Radiografia:  

Estágios iniciais – pontos mais densos ou 

hiperdensidade difusa.  

Fase intermediária – orla com aspecto ovalado ou 

um círculo que delimita a borda inferior da lesão 

(“corda de varal”) e “sinal da 

crescente”(radioluscência subcondral) 

Fase avançada – a articulação toma o aspecto de sela 

de montar ou dobradiça, ocorre achatamento da 

cabeça femoral ou até mesmo subluxação 



ON - Diagnóstico 

 Imagem: 

     Radiografia 

 

RNM: padrão ouro para diagnóstico precoce e 

diferencial e estadiamento da doença 



Dor lateral 
• Síndromes trocantéricas 

• Síndrome dolorosa do grande trocânter (SDGT) 
• Dor de compressão lateral: Sensibilidade sobre a bursa do grande trocânter, 

que se acompanha de processo inflamatório e, eventualmente, calcificação da 
bursa, acompanhada ou não de processo degenerativo dos músculos glúteos 
mínimos  
 

• Atletas/ sexo feminino 40-60 anos 
• multifatorial 

• Quadril largo 
• Perda de força muscular 
• Uso de salto alto 
• Overuse em atletas 
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Síndrome da dor peritrocantérica – SDGT 

• Clínica: Dor na região trocantérica com irradiação para 
joelho e face lateral da coxa, e nunca atinge os pés. O 
paciente não consegue deitar-se sobre o lado 

• Causa mais comum: desequilíbrio muscular 
 

• Exame físico: sensibilidade localizada no trocânter 
maior, em sua porção lateral e posterior. Dor a rotação 
externa. Claudicação tipo trendenlenburg 

 

 RaioX quadril: afastar doença articular, fraturas e 
mostrar calcificações e saliências ósseas 

 RNM :  se dúvida diagnóstica  

 

 



Dor posterior - Síndrome do piriforme 
• Compressão não discogênica, extra-pélvica do nervo ciático. 

• Dor e disestesia da região glútea, quadril ou posterior da coxa 
e/ou dor radicular. 

• Sintomas e sinais mais sugestivos 

• Trauma glúteo ou exercício repetido de impacto 

• Dor na região sacroíliaca 

• Dor ao inclinar ou abaixar 

• Massa palpável no músculo piriforme 

• Parestesia na área de distribuição do nervo 

• Dor a rotação interna, flexão e adução (FADIR) 

 

 

 



Síndrome do corredor  
Trato iliotibial 

• Epidemiologia: Comumente ocorre em corredores de 
longa distância, ciclistas e jogadores de futebol, 
principalmente no sexo feminino e obesas. 

• Clínica: dor ou hipersensibilidade na face lateral do 
joelho. Manobra de Ober 

• RNM (obrigatório no diagnóstico – deve englobar todo 
o trato iliotibial) - hipersinal em T2 no recesso sinovial 
lateral 



Doença de Paget (osteíte deformante) 
 Doença óssea hipermetabólica que acomete um (monostótica) ou mais 

(poliostótica) ossos. Há áreas de reabsorção óssea aumentada mediada 
por osteoclastos, seguida de reparo ósseo osteoblástico desorganizado.  

 Maior frequência acima dos 80 anos; sexo masculino. 

 Ancestrais europeus (tendência familiar hereditária). 

 Locais mais frequentes: coluna vertebral, crânio e pelve. 

 Evolui lentamente de forma progressiva. 

 Sintomas podem ser leves ou ausentes, pode haver dores lombares e 
ósseas, assim como diminuição da audição ou surdez. 

 



Doença de Paget (osteíte deformante) 
 Quadril: acomete principalmente acetábulo, com pequena incidência em fêmur isoladamente. 

Acometimento uni ou bilateral, com varismo do colo e fêmur proximal. Fraturas de estresse podem 
ocorrer do lado convexo da diáfise.  

 O osso pode ser osteoporótico ou denso ou com aspecto em mosaico em áreas proximais. 

 Diagnóstico: aumento de fosfatase alcalina sérica, hidroxiprolina urinária e hipercaptação na 
cintilografia óssea (pontos quentes). 
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