
 
 

 
R. Furriel Luiz Antônio Vargas, 250 – 6º andar -Bela Vista, Porto Alegre - RS, 90470-130 

Fone: 51 3388.1022 Fax: 51 3388.1003 - www.physiquefisio.com.br 

 

 
SÍNDROME QUADRIL-LOMBAR 

A relação da dor lombar e do Impacto Femoroacetabular (IFA) 
 

Autor: Fisioterapeuta Anna Torresan 
 
 

O termo “síndrome quadril-lombar” foi introduzido na década de 80 e vem sendo 

utilizado para descrever pacientes com quadro de dor lombar e osteoartrite de quadril. A 

prevalência da síndrome não é clara, mas sabe-se que existe frequentemente mais de uma 

condição contribuindo para a dor do paciente, particularmente na área do quadril e da lombar. 

Essa sobreposição de sintomas cria um atraso no diagnóstico e tratamento. O conceito 

biomecânico da relação entre o quadril e a lombar descreve a influência das patologias de 

quadril no alinhamento da coluna e nas forças geradas nas articulações dessa região.  

Durante a última década, tem sido proposto que o impacto femoroacetabular (IFA) está 

relacionado com alterações biomecânicas do quadril que predispõem à osteoartrite precoce 

desta articulação. Estas alterações biomecânicas modificam também o funcionamento da pelve 

e da coluna vertebral, principalmente da região lombar. A alteração do posicionamento pélvico 

e lombar em pacientes com diagnóstico de IFA parece ser um dos principais mecanismos que 

explicam a origem da dor lombar, sendo essa uma das queixas mais comuns nesse quadro. 

Apesar da alta incidência e efeitos incapacitantes nas atividades de vida diária, sua causa 

mecânica exata não é claramente compreendida.  

Estudos recentes indicam a importância de identificar fatores contribuintes para o 

desenvolvimento da dor lombar, sejam eles no local ou mais distantes da região que apresenta 

os sintomas.  Pesquisas sugerem que a diminuição da amplitude de movimento do quadril pode 

contribuir para o desenvolvimento de dor lombar pois impõe aumento de sobrecarga nos 

tecidos da região lombar e sacroilíaca. O exame de mobilidade do quadril, alinhamento pélvico 

e do membro inferior tem sido parte importante da avaliação fisioterapêutica desses pacientes 

e podem contribuir para uma resolução mais eficiente do quadro de dor. Exercícios de reforço 

e controle neuromuscular prescritos e executados corretamente podem auxiliar na melhora da 

dor em casos onde o fator causador dos sintomas dolorosos ainda não foi claramente definido. 


