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01. Introdução 

Freqüentemente, q articulação do quadril é confundida com a do 

ombro, por também ser triaxial e ser o elo de ligação proximal com o seu 

membro, o inferior. Algumas diferenças, no entanto, tornam essas 

articulações bem diferentes em alguns aspectos. Podemos citar como 

exemplo o fato de o ombro ser uma articulação que prima a mobilidade. 

Já o quadril promove sustentação de nosso peso.  

Como podemos ver na figura abaixo, percebemos que o quadril é 

formado por três ossos, o ilíaco, o ísquio e o púbis, cada um possuindo 

funções, estruturas e músculos próprios, o que torna essa articulação 

bastante complexa e fundamental para a regulação de nossa postura. Tais 

ossos articulam-se a nível da sífise púbica. 
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O dimorfismo sexual é nítido quando relaciona-se a pelve masculina 

com a feminina, como podemos ver na figura abaixo. 

 

                    Pelve masculina                                    Pelve feminina 

02. Músculos da Articulação do 

Quadril 

A articulação do quadril é envolvida por músculos poderosos e 

bem equilibrados que não somente movimentam os membros, como 

também ajudam a manter a posição do tronco. Os vinte e dois músculos 

que atuam sobre a articulação do quadril podem ser classificados como 

se segue: 

 
MÚSCULOS 

3 flexores Psoas, ilíaco, reto femoral 
1 flexor-adutor Pectíneo 
4 adutores Grácil, adutor longo, adutor breve e adutor magno 
3 extensores Bíceps femoral (porção longa), semimembranáceo, 

semitendíneo. Eles tem o dobro da ação dos flexores. 
1 extensor rotador externo Glúteo máximo 
1 abdutor Glúteo médio 
1 flexor-abdutor-rotador 
externo 

Sartório 

2 rotadores internos Tensor da fáscia lata, glúteo mínimo 
6 rotadores externos Piriforme, obturador externo, obturador interno, gêmeo 

superior, gêmeo inferior, quadrado da coxa. 
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03. Movimentos Globais do Quadril 

Em primeiro lugar, tais movimentos serão observados supondo-se o 

ilíaco fixo e que é o fêmur que se desloca em relação a ele. 

1. O movimento que aproxima as faces anteriores da coxa do tronco 

se chama FLEXÃO. 

2. A flexão passiva é um pouco mais ampla do que a ativa, já que os 

músculos flexores se deixam relaxar e comprimir. 

3. A amplitude da flexão é maior quanto mais fletido estiver o 

joelho e mais limitada quanto mais estendido estiver o joelho, por causa 

da tensão dos músculos isquiotibiais. 

4. A flexão do quadril ocasiona, freqüentemente, uma retroversão 

da pelve. 

5. Movimento que aproxima as faces posteriores da coxa e do 

tronco se chama EXTENSÃO. 

6. Em geral, a extensão é muito limitada, muitas vezes confundida 

e/ou aumentada por uma lordose lombar. 

7. Na "grande arabesque" e acrescentada à extensão uma rotação 

externa do quadril, uma anteversão e uma rotação da pelve sobre a 

coxofemoral oposta para dar impressão de uma extensão. 

8. A amplitude da extensão é maior quanto mais estendido estiver o 

joelho e mais limitada quanto mais fletido estiver o joelho. Por causa da 

tensão do músculo reto-femoral. 
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9. Movimento no qual a coxa se desloca medialmente se chama 

ADUÇÃO. 

10. A adução supõe um deslocamento prévio do outro membro 

inferior, para poder realizar-se em um plano puramente frontal, podendo 

ser efetuada com uma leve flexão e também podendo realizar-se com 

uma extensão. 

11. Movimento que aproxima as faces laterais da coxa e do tronco 

se chama ABDUÇAO. 

12. A abdução com posição de rotação neutra ou interna não 

ultrapassa os 40º, já que a parte superior do colo se choca contra o teto 

do acetábulo. 

13. Com uma rotação externa, vê-se que é a parte anterior ou 

inferior do colo que se encontra face ao acetábulo; a abdução pode, 

então, ser muito mais ampla.  

14. Observam-se também movimentos de rotação do quadril, que 

fazem girar o fêmur sobre seu eixo, como um parafuso: não se deve 

confundir com as rotações do joelho. 

15. ROTAÇÃO INTERNA: o pé orienta-se medialmente. é necessária 

uma boa rotação interna para executar a posição "sentado entre os 

joelhos" sem forçar a rotação externa do joelho. 

16. ROTAÇÃO EXTERNA: o pé orienta-se lateralmente; é solicitada 

pelos bailarinos clássicos para o "en dehors" é necessária uma boa rotação 

externa para realizar a posição de lótus sem danificar os joelhos e os 

tornozelos a rotação externa, realizada a partir da posição de quadril 
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fletido, é mais ampla, já que nesse caso o ligamento iliofemoral se 

encontra relaxado. 

17. Mais freqüente é que se somem vários movimentos de quadril e 

que se realizem em direções mistas, como por exemplo: abdução + 

rotação externa, ou flexão + abdução. 

18. Se o fêmur é o ponto fixo e o ilíaco se desloca sobre ele, pode-se 

descrever os movimentos do ilíaco. Para isso, observam-se os 

deslocamentos da espinha ilíaca ântero-superior. Esta pode ser levada: 

19. Para frente, ANTEROVERSÃO (que se prolonga na coluna lombar 

por uma tendência à lordose. 

20. Para trás, retroversão (que se prolonga na região lombar por 

uma tendência ao endireitamento da lordose. 

21. Lateralmente: INCLINAÇÃO LATERAL EXTERNA 

22. Medialmente: INCLINAÇÃO LATERAL INTERNA 

23. Ambos os movimentos (inclinação lateral interna e externa) 

tendem a levar a região lombar a uma inclinação lateral. 

24. Em ROTAÇÃO INTERNA e em ROTAÇÃO EXTERNA. 

04. A Importância da Pelve 

Como já mencionado, a pelve possui várias funções únicas, 

principalmente relacionada a postura, vejamos agora quais são elas: 

 Proteção das vísceras; 

 Estabilização do tronco; 
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 A pelve com os membros inferiores ajuda na marcha; 

 A pelve e o tronco mantém o centro de gravidade que é 

o centro de equilíbrio de todas as forças; 

 Qualquer movimento feito com a pelve em rotação o 

que se movimenta primeiro é o sacro (L5 S1) o movimento vai 

sempre iniciar e terminar no centro articular; 

 Participa do movimento de enrolamento e 

endireitamento, juntamente com o tronco e a cabeça;. 

05. Equilíbrio e Controle Postural 

Durante o ciclo normal da marcha, o quadril move-se em uma 

amplitude de movimento de 40 graus (10 graus de extensão na fase 

terminal do apoio para 30 graus de flexão no meio do balanço e contato 

inicial). Ocorre também alguma inclinação pélvica lateral e rotação 

(aproximadamente 8 graus) que requerem abdução/adução e rotação 

interna/externa do quadril. A perda de algum desses movimentos afetará 

a homogeneidade do padrão da marcha. 

05.1 Controle muscular durante a marcha 

(1) Flexores do quadril controlam a extensão do quadril no final da 

fase de apoio, e então contraem-se concentricamente para iniciar o 

balanço. Com a perda da função flexora percebe-se um desvio súbito 

posterior do tronco para iniciar o balanço. As contraturas nos flexores de 

quadril impedem a extensão completa durante a segunda metade do 
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apoio; o passo é encurtado. A pessoa aumenta a lordose lombar ou anda 

com o tronco curvado para frente. 

(2) Extensores do quadril controlam o momento flexor no contato 

inicial do pé, então o glúteo máximo inicia a extensão do quadril. Com a 

perda da função extensora, ocorre um desvio súbito posterior do tronco 

durante o contato do pé, para transferir o centro de gravidade do tronco 

posteriormente ao quadril. Com contraturas no glúteo máximo, ocorre 

certa diminuição no balanço terminal à medida que o fêmur vai para 

frente, ou a pessoa pode compensar rodando a pelve mais para frente. O 

membro inferior pode rodar para fora devido ao componente de rotação 

externa do músculo, ou colocar uma maior tensão sobre o trato iliotibial 

através de sua inserção, levando à irritação no joelho lateralmente com 

atividades excessivas. (3) Os abdutores do quadril controlam a inclinação 

pélvica lateral durante o balanço da perna oposta. Com a perda de função, 

ocorre desvio lateral do tronco sobre o lado fraco durante o apoio, 

quando a perna oposta oscila. Esse desvio lateral também ocorre em um 

quadril doloroso, já que ele minimiza o toque na articulação do quadril 

durante a sustentação de peso. O tensor da fáscia lata também funciona 

como um abdutor e pode ficar retraído e afetar a marcha com uma 

utilização imprópria. 

05.2 Desequilíbrios nos músculos do quadril e seus efeitos 

Os músculos funcionam através do hábito. Uma má mecânica 

devido a um comprimento inadequado ou excessivo e desequilíbrio de 

forças provoca dor no quadril, joelho ou coluna. Desenvolvem-se 
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síndromes de uso excessivo, sobrecargas em tecidos moles e dor articular 

em resposta a sobrecargas anormais contínuas. 

a. Trato iliotibial (IT) retraído com um tensor da fáscia lata (TFL) 

retraído ou um glúteo máximo retraído 

Freqüentemente estão associados com disfunções posturais de uma 

postura com inclinação pélvica anterior, postura desleixada ou dorso 

plano. 

(1) Postura de inclinação pélvica anterior, desequilíbrios da 

musculatura do quadril 

- TFL e trato IT retraído 

- Limitação geral na rotação externa do quadril 

- Porção posterior do glúteo médio e piriforme fraca e alongada 

- Rotação medial do fêmur excessiva durante a primeira metade do 

apoio com sobrecargas maiores sobre as estruturas medias do joelho. 

- Compensações associadas no membro inferior incluindo rotação 

medial do fêmur, geno valgo, torção lateral da tíbia, pé chato, e hálux 

valgo. 

(2) Postura desleixada, desequilíbrios na musculatura do quadril 

- Reto femoral e isquiotibiais retraídos 

- Limitação geral dos rotadores do quadril 

- Iliopsoas fraco e alongado 

- Porção posterior do glúteo médio fraca e retraída 
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- Glúteo máximo fraco e mal desenvolvido 

- Compensações associadas no membro inferior incluindo extensão 

do quadril, às vezes rotação medial do fêmur, geno recurvato, geno varo, 

pé valgo. 

(3) Dorso plano; desequilíbrios 

- Retração no reto femoral, trato IT, e glúteo máximo 

- Variações das duas posturas acima. 

b. Uso excessivo dos músculos flexores do quadril biarticulares 

(TFL, reto femoral e sartório) em vez do iliopsoas 

Pode provocar má mecânica do quadril ou dor no joelho devido ao 

excesso de uso desses músculos à medida que cruzam o joelho. 

c. Uso excessivo do TFL em vez do glúteo médio 

Leva a dor lateral no joelho devido à tensão no trato IT, ou rotação 

medial do fêmur com sobrecargas na parte medial do joelho devido ao 

aumento do efeito de arco. 

d. Uso excessivo dos músculos isquiotibias em vez do glúteo 

máximo. 

O glúteo máximo torna-se retraído e a amplitude de flexão do 

quadril diminui; ocorre compensação com flexão excessiva da coluna 

lombar sempre que se flete a coxa. A retração no glúteo máximo também 

provoca aumento da tensão no trato IT com dor associada no joelho 

lateral. O excesso de uso dos músculos isquiotibiais provoca retração 

muscular assim como desequilíbrios musculares com o músculo 
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quadríceps femoral no joelho. Os isquiotibiais dominam a função 

estabilizadora tracionando posteriormente a tíbia para estender o joelho 

em atividades em cadeia fechada. Isso altera a mecânica do joelho e pode 

levar a síndrome de uso excessivo nos tendões dos isquiotibiais ou dor 

anterior no joelho devido a desequilíbrios na tração do quadríceps. 

e. Músculos laterais do tronco para abdutores do quadril. 

Isso resulta em mobilidade excessiva do tronco e aumento na 

sobrecarga na coluna lombar. 

06. Conscientização Postural 

Existem muitos fatores que se inter-relacionam para controlar a 

postura do corpo. As contrações musculares para ajustar uma posição são 

geradas em resposta à entrada sensorial por mecanismos reflexos 

complexos. Os receptores sensoriais que retransmitem as alterações na 

posição do corpo estão situados em vários tecidos dentro do corpo e são 

relacionados para resposta necessária na atividade postural normal. 

1. Receptores cutâneos, particularmente os de toque e pressão, 

respondem ao contato entre o corpo e outra superfície. São 

particularmente importantes nos pés, respondendo a variações de 

pressão e textura de superfícies em partes diferentes dos pés. 

2. Os receptores articulares reagem a alterações na posição da 

articulação. As terminações do tipo 1, que são receptores de adaptação 

lenta nas estruturas capsulares, parecem ser importantes no sentido 

posicional estático e, portanto, no controle da postura. 
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3. Os órgãos neurotendinosos de Golgi respondem ao estiramento 

passivo dos tendões. 

4. Olhos - os estímulos aferentes dos olhos passam para o cérebro 

para se integrarem com a informação recebida de outras fontes. 

5. Labirintos dos ouvidos (canais semicirculares) - impulsos 

aferentes relativos à posição da cabeça são retransmitidos para o cérebro. 

6. Fusos musculares - anteriormente, se pensava que os fusos 

musculares desempenhavam um papel importante no controle postural, 

mas agora parece provável que eles não estão envolvidos na apreciação 

da posição dos membros e estão mais relacionados com a monitorização 

da extensão da contração muscular. 

Em certo tempo, pensava-se que não havia relaxamento completo 

de todas as unidades motoras em um músculo e que sempre havia uma 

atividade rotacional de algumas unidades motoras que resulta no "tono 

muscular". Contudo, agora foi demonstrado por estudos eletromiográficos 

que um músculo pode ficar completamente relaxado sem nenhuma 

atividade motora. No entanto, um músculo normal tem resistência à 

deformação, conferida por suas propriedades elásticas e viscosas e isso 

pode dar o chamado "tono", que é diferente da textura de um músculo 

flácido. 

É importante compreender que uma pessoa pode ser diferente em 

um dos sentidos que contribuem para o controle da postura e ainda ser 

capaz de manter uma postura normal. Isso requer a adaptação dos outros 

http://www.josegoes.com.br/
www.fisio100limites.xpg.com.br


Professor Ms.: José Góes 

http://www.josegoes.com.br 

  Página 
13 

 
  

www.fisio100limites.xpg.com.br 

sentidos para compensar a perda. A eficiência dessa compensação varia 

de um indivíduo para outro. 

A perda de uma parte do corpo, por exemplo, um braço ou perna, 

requer uma alteração na postura, para trazer a linha de gravidade para 

dentro da base de sustentação. 
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