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  O Impacto Femoroacetabular (IFA) é uma das principais causas de 

osteoartrose do quadril em pacientes jovens e ativos, sendo caracterizada pelo contato 

anormal entre acetábulo e fêmur. Este contato anormal ocorre devido a alteração morfológica 

(do formato) do quadril, iniciando a doença degenerativa do quadril. 

 O IFA afeta principalmente adultos ativos na segunda e terceira décadas da vida que 

apresentam dor no quadril e região inguinal, sem história de trauma. É característico o sinal em 

“C”, onde o paciente demonstra a localização da dor em torno do quadril. A dor é exacerbada 

com atividade física e quando os pacientes permanecem sentados por longos períodos de 

tempo. Há restrição da mobilidade do quadril, principalmente em flexão e rotação interna. A 

persistência dos sintomas e a presença de lesões labrais ou condrais podem ser indicações de 

tratamento cirúrgico por artroscopia. 

 A fisioterapia desempenha um papel fundamental na recuperação de pacientes 

submetidos a correção artroscópica do IFA. O objetivo central da reabilitação é o retorno do 

paciente as funções normais e possibilidade de retorno a práticas esportivas. 

 Antes do procedimento cirúrgico é realizada uma avaliação fisioterapêutica com 

objetivo de orientar o paciente sobre como será conduzido o tratamento após a cirurgia e 

realizar medidas específicas (amplitude de movimento, força, postura e funcionalidade) que 

servirão de guia na recuperação. Neste momento são apresentados aos pacientes os cuidados 

necessários, como será realizada a fisioterapia e como serão realizados os exercícios.  

 A reabilitação pós-operatória do IFA pode ser dividida em quatro fases:  

ξ fase 1: reabilitação imediata (1º ao 15º dia de pós-operatório) 

ξ fase 2: retorno às atividades de vida diária (15º ao 30º dia de pós-operatório) 

ξ fase 3: reforço muscular específico e treino proprioceptivo (2º ao 4º mês) 

ξ fase 4: preparo final para o retorno ao esporte (4º ao 6º mês) 

 A fase 1 inicia na sala de recuperação, onde o paciente inicia a utilização do aparelho 

de movimentação passiva contínua. Nesta fase o paciente inicia a movimentação ativa do 
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membro operado. O treino de marcha durante esta fase inicial deve ser associado ao uso de 

muletas, utilizando apoio imediato conforme tolerância. A fisioterapia na clínica deve iniciar 

imediatamente após a saída do paciente do hospital, com frequência de três vezes na semana. 

Alguns cuidados são fundamentais na fase inicial da reabilitação como evitar excesso de 

atividades de impacto como caminhada e evitar posições mantidas por longos períodos como a 

posição sentada.  

 A fase 2 tem como foco principal tornar o paciente apto a realizar todas as atividades 

de vida diária que realizava antes da cirurgia como: caminhar normalmente, subir e descer 

escadas, dirigir e trabalhar. Os objetivos desta fase são: recuperação completa da ADM do 

quadril operado; obtenção de controle neuromuscular do membro operado; início do trabalho 

proprioceptivo; progressão da estabilização lombo-pélvica; e restabelecimento da marcha 

normal. O uso de bicicleta ergométrica inicia nesta fase. A bicicleta utilizada deve ser a vertical, 

evitando assim a hiperflexão do quadril operado. O treino de equilíbrio também inicia neste 

momento. 

 A fase 3 tem como objetivo principal o reforço da musculatura do quadril e membro 

inferior, associado ao trabalho estabilizatório da região lombo-pélvica e o controle 

proprioceptivo. Neste momento podem ter início atividades como caminhada em esteira de 

maneira gradual e progressiva. O reforço muscular específico progride com a utilização de 

faixas elásticas, caneleiras ou aparelhos de musculação. A utilização de aparelhos como as 

máquinas flexoras e extensoras do joelho, e máquinas adutoras e abdutoras com carga 

progressiva pode ser realizada.  

 Muitos pacientes que não apresentam motivação esportiva não realizam a fase final de 

tratamento (fase 4). Os objetivos nesta fase final são: progredir com o reforço muscular e 

trabalho de hipertrofia direcionado para a prática esportiva específica do paciente; 

condicionamento cardiovascular; e controle da progressão de impacto sobre quadril.  

 Exercícios que envolvem corridas, mudanças de direção, saltos e giros são utilizados 

para preparação para o esporte. O retorno gradual às atividades esportivas é fator de sucesso 

nesta fase do tratamento. 


