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Papel da fisioterapia nessas duas importantíssimas modalidades da 

Avaliação Fisioterápica 
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01. Introdução 

O quadril é uma articulação sinovial, esferóide, que possui três 

graus de liberdade. Na sua posição de repouso apresenta goniometria 

para flexão e abdução de 30° e ligeira rotação externa. Sua proximação 

máxima ocorre  em extensão, rotação interna e abdução.    

02. Avaliação Fisioterápica 

Durante a inspeção são observados a postura, para se observar se 

há ou não obliqüidade pélvica, observa-se também a simetria de 

sustentação do peso, o equilíbrio, as posições dos membros, a cor e 

textura da pele, e possíveis anormalidades nos contornos ósseos. 

Na palapação o fisioterapeuta deve observar todas as estruturas 

ósseas e os pontos dolorosos, bem como espasmos, temperatura e outros 

sinais e sintomas. 
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03. Goniometria 

Como sabemos a goniomteria é usada para medir os ângulos 

formatos pelo movimento da articulação e o instrumento utilizado é o 

goniômetro. 
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Através da goniometria podemos determinar ou não a presença de 

disfunção, estabelecer diagnósticos e objetivos de tratamento, direcionar 

a fabricação de próteses e órteses, avaliar a melhora ou recuperação 

funcional, modificar o tratamento e realizar pesquisas que envolvam a 

recuperação de limitações articulares. 

Segundo Marques, 2003, a goniometria de quadril obedece aos 

seguintes parâmetros: 

Movimento Flexão/Extensão Adução Abdução Rot. Int Rot. Ext 

Ângulo 0-135°* 0-15° 0-45° 0-45° 0-45° 

  * de 0-10° para hiperextensão. 

 

A. Flexão/Extensão                               B. Hiperextensão  

 

C. Abdução                                             D. Adução  
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      E. Rotação Interna                              F. Rotação Externa 

04. Anatomia Palpatória 

 

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


Professor Ms.: José Góes 

http://www.josegoes.com.br 

  
Página 6 

 
  

www.fisio100limites.xpg.com.br 

 

 

 

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


Professor Ms.: José Góes 

http://www.josegoes.com.br 

  
Página 7 

 
  

www.fisio100limites.xpg.com.br 

 

 Referências: 

 JOÃO, Silvia Maria Amado – Avaliação Fisioterapêutica de Quadril – 

Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 

Ocupacional; 

 MARQUES AP – ângulos Articulares dos Membros Inferiores. In 

Manual de Goniometria, 2ªEd. São Paulo: Manole, 2003, pp. 34-39; 

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

