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Resumo: 

INTRODUÇÃO: As fraturas do acetábulo permanecem sendo um grande 

desafio para o fisioterapeuta, freqüentemente ocorre em pacientes 

politraumatizados com grandes leões associadas, podendo ocorrer em 

qualquer idade e produzir fraturas de qualquer variedade com tratamento 

complexo. OBJETIVO: Verificar as respostas funcionais do tratamento 

fisioterapêutico através dos recursos da Hidroterapia, Eletroterapia, 

Cinesioterapia em paciente com fratura da parede posterior do acetábulo e da 

asa do ilíaco. PACIENTE E MÉTODOS: Este estudo baseia-se em um caso 

clinico de um paciente da clínica escola de fisioterapia, do gênero masculino, 

com diagnóstico clínico-patológico de Fratura asa do ilíaco e parede posterior 

do acetábulo esquerdo com luxação posterior. Sendo realizado tratamento de 

artrocinemática, alongamento das musculaturas envolvidas, eletroterapia, 

treino de marcha. As variáveis utilizadas foram a Biofotometria e EVA. 

RESULTADOS: Verificou-se que houve aumento de trofismo e normalização 

da amplitude de movimento de flexão de coxo femoral e joelho. CONCLUSÃO: 

Desta forma, conclui-se que o tratamento fisioterapêutico proposto foi eficaz se 

tratando de arco de movimento, tônus e trofismo muscular neste paciente. 

Palavras-chave: Fisioterapia, Fratura, Hidroterapia, Cinesioterapia, 
Eletroterapia, Quadril. 



Artigo de Conclusão de Estágio I 

 

Efeitos de um Protocolo Fisioterapêutico no pós-operatório de Fratura 

da asa do ilíaco e  parede posterior do acetábulo com luxação: 

Estudo de Caso 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
 As fraturas do acetábulo permanecem sendo um grande desafio para o 

fisioterapeuta, seus principais problemas são: A anatomia complicada que 

proporcionam um encaixe profundo da cabeça do fêmur na sua fossa articular, 

ligamentos volumosos e resistentes que contribuem para a estabilidade do 

quadril (Hall et al, 2000). 

 A fratura ou fratura-luxação do acetábulo real produzida depende da 

magnitude da força causadora, freqüentemente ocasionada por acidentes 

automobilísticos, ou seja, trauma indireto via fêmur onde a força inicial é em 

uma ou mais articulações. A mesma também depende da resistência do osso, 

da posição da cabeça femoral no momento do impacto, onde está rodada 

internamente na fratura de parede posterior, levando a alteração do quadril 

(Rockwood et al, 1993). 

Letournel e Judet 1981 dividem as fraturas acetabulares em parede 

posterior, coluna posterior, parede anterior e coluna anterior, fraturas 

transversas, em forma de T, como também podem estar associadas. Dentre 

elas a mais comum é da parede posterior, representando 18% a 33% das 

fraturas acetabulares. Aparenta ser simples, porém seu prognóstico tem 

relação ao dano articular à cabeça femoral ou acetábulo, a apresentação de 

algumas complicações como: Necrose avascular, infecção, lesão nervosa do 

nervo ciático que pode ser lesionado no momento do traumatismo ou durante a 

cirurgia presente em até 40% dos tipos posteriores, assim como nervo femoral 

e glúteo superior. 

 Suas estruturas musculoesqueléticas estão comprometidas assim como 

os tecidos moles, a magnitude da área é uma comparação importante 

problematizando o funcionamento da cartilagem não sendo capaz de atenuar o 



estresse recebido. O tensor da fáscia lata e glúteo máximo são acometidos em 

sua ação, assim como os rotadores externos são estirados devido a rotação 

interna do quadril (Ruedi & Murphy,2002). 

 A fisioterapia pode auxiliar nestes casos na recuperação e na 

manutenção do tônus e trofismo muscular, assim como na manutenção do arco 

de movimento e recuperação funcional (SANZ, 2006). 

O objetivo do presente estudo é avaliar as repercussões de um 

protocolo de fisioterapia no pós-operatório de Fratura da asa do ilíaco e parede 

posterior do acetábulo com luxação. 

 

PACIENTE E MÉTODOS 

 

Paciente 

 

  Esse estudo baseia-se no relato de caso, do paciente W.P. gênero 

masculino, cor parda, 24 anos, auxiliar de serviços gerais (monitor), tendo no 

ambiente de trabalho grande locomoção, subindo e descendo escadas com 

transporte de cargas, residente na cidade de Campos dos Goytacazes. Procurou 

a clínica-escola de Fisioterapia do ISE/CENSA, com diagnóstico de fratura na 

asa do ilíaco e parede posterior do acetábulo esquerdo com luxação posterior, 

apresentou como queixa principal “Dificuldade na locomoção”. Segundo o relato 

do paciente ele sofreu um acidente automobilístico, devido uma colisão frontal 

entre uma van e um carro no dia 27 de maio de 2007, permaneceu em coma por 

quatro dias no Hospital Ferreira Machado, realizando uma cirurgia. Por uma 

luxação do quadril esquerdo, com tração contínua. Ficou internado em um 

período de 17 dias em repouso com o uso do fixador por 1 mês e 2 

semanas.Paciente nega ter tido algum tipo de trauma músculo 

esquelético,sofrido alguma cirurgia antes do acidente,alguma doença metabólica 

e cardio-pulmonar. 

Ao exame físico funcional, o paciente apresentava cicatriz posterior do 

trocanter esquerdo e outra lateral e medial da perna esquerda. No joelho 

esquerdo uma sinovite residual com derrame +/4, hipotonia acentuada e 



hipotrofia na coxa esquerda, hipomobilidade posterior esquerda acentuada, 

hipomobilidade médio-lateral e anterior esquerda, encurtamento miofascial de 

isquiotibiais e flexores de quadril do membro esquerdo. O exame 

complementar foi um RX e TC de quadril esquerdo. 

 

Período e Local de Tratamento 

 

As sessões de fisioterapia foram realizadas na Clínica-Escola de 

fisioterapia do ISE-CENSA, com periodicidade de quatro vezes por semana, 

sendo duas vezes para traumato ortopedia e duas vezes para hidroterapia com 

duração de quarenta e cinco minutos cada sessão. Período de tratamento 

começou em 22/08/2007, porém o paciente ainda permanece em nossos 

cuidados. 

 

Instrumentação Utilizada e Variáveis Analisadas 

 

• Biofotometria-Câmera Still Digital, marca Sony de 6.0 

megapixels, modelo Cyber-Shot DSC-W 50, software Corel 

Draw 10. 

• Corrente Russa – Aparelho de eletroestimulação neuromuscular 

da marca Ibramed-Geração 2000, Neurodyn Higt Volt. 

• Perimetria - A análise foi realizada por meio de uma fita métrica 

e um lápis dermográfico, onde foram marcados pontos com 

intervalo de cinco centímetros da região da perna. Esta análise 

foi feita, a fim de verificar quantificamente o trofismo. Foi 

realizada três perimetrias, a primeira foi no dia 30 de agosto de 

2007, a segunda no dia 02 outubro de 2007 e por último foi 

realizada no dia 30 de outubro de 2007.  

 

 



Tratamento 

 
 

O objetivo do tratamento foi normalizar a artrocinemática, restabelecer 

tônus e trofismo muscular, liberar cadeias musculares encurtadas, reeducação 

da marcha. 

Desta forma, a intervenção fisioterápica proposta pelos acadêmicos e 

supervisores para o alcance desse objetivo ficou definida em: 

 

Primeira Fase 

 

1. Princípio de Kaltenborn: flexão, abdução, adução, extensão; 

2. Liberação miofascial de isquiotibiais e quadríceps;  

3. Alongamento de adutores, abdutores, rotadores internos, rotadores 

externos e isquiotibiais 2 vezes de  1 minuto; 

4. Corrente Russa-Freqüência de 50HZ, tempo de 15 minutos,rise 3 

segundos e tempo On 10 segundos,decay 2 segundos,tempo off 5 

segundos,modo sincronizado .Eletrodos posicionados nos ventres musculares do 

reto femoral, vasto medial, vasto lateral, bíceps femoral, semimenbranoso; 

5. Treino de marcha na barra paralela; 

6. Elevação e depressão da pelve no plano frontal 3 vezes de 20 

repetições. 

 

Tratamento proposto na Hidroterapia pelos acadêmicos e supervisores 

foi realizado os objetivos e o plano de tratamento. 

 

 1- Caminhada frontal simples, durante 1 minuto; 

 2- Caminhada de costas simples, durante 1 minuto; 

 3- Caminhada lateral simples, durante 1 minuto; 

 4- Caminhada frontal colocando o calcanhar no joelho oposto, durante 1 

minuto; 

 5- Alongamento de flexores e extensores de coxofemoral,série  3 x 20 

segundos; 



 6- Alongamento de abdutores e adutores de coxofemoral, série 2 x 20 

segundos; 

 7- Alongamento de rotadores internos e externos de coxofemoral, série 2 x 

20 segundos; 

 8- Alongamento de dorso flexor e flexor plantar com uso de estepe, série 3 

x 20 segundos; 

 9- Fortalecimento de abdutores, série 3 x 15 repetições; 

 10- Fortalecimento do quadrado lombar e tríceps sural no estepe, série 3 x 

15 repetições; 

 11- Agachamento em estepe, série 3 x 15 repetições;  

 12- Subida e descida do estepe, frontal e lateral, série 3 x 15 repetições; 

 13- Bicicleta com flutuador, série 3 x 15 repetições; 

 14- Propriocepção com flutuador em disco de membro inferior esquerdo, 1 

minuto. 

 

 Segunda Fase 

  

 1- Liberação do psoas; 

 2- Alongamento do psoas 2 vezes de 1 minuto; 

 3- Liberação miofascial de isquiotibiais; 

 4- Alongamento de isquiotibiais e reto femoral 2 vezes de 1 minuto; 

 5- Alongamento de abdutores,adutores 2 vezes de 1 minuto; 

 6- Alongamento de rotadores internos e externos 2 vezes de 1 minuto; 

 7- Fortalecimento do quadrado lombar; 

 8- Técnica de Mulligan-mobilização póstero-anterior do joelho para ganho 

de flexão e mobilização transversa para flexão de quadril; 

 9- Corrente Russa-Freqüência de 50HZ, tempo de 15 minutos,rise 3 

segundos e tempo On 7 segundos, decay 2 segundos,tempo off 1 segundo,modo 

recíproco.Canais ímpares no bíceps femoral e semimenbranoso e canais pares 

no reto,vasto medial e vasto lateral.O paciente realizará cinesioterapia associada 

a EENM; 

 10- Agachamento na barra de Ling 3 séries de 10 repetições; 

 11- Treinamento da marcha na rampa e na escada. 

 



Resultados 

 

 Ao longo desse tratamento proposto, a qual foi realizada 36 sessões até 

o término desse estudo observaram-se um aumento no arco de movimento, um 

aumento de tônus e trofismos muscular do membro inferior esquerdo, quadro 

álgico diminuído. A verificação do ganho muscular é mostrada na perimetria e o 

grau de amplitude de movimento é visto na biofotometria. 

 

Quadro 1-Análise do grau de flexão da perna e do joelho esquerdo 

pela biofotometria. 

 

Tabela 2-Comparação do nível da dor através da EVA. 

 

 AVALIAÇÃO REAVALIAÇÃO 

EVA 3,5 cm 3,5 cm 

 

 Nesta análise do nível de dor do paciente, os resultados foram 

os mesmos, porém o paciente apresentou quadro álgico apenas até 

a quarta sessão.  

 

 

 

 1ª REAVALIAÇÃO 2ª REAVALIAÇÃO 

Flexão de perna 23° 57° 

Flexão de joelho 106° 107° 



Tabela 3 - Análise do trofismo muscular através da perimetria. 

 

Circunferência da 
perna esquerda  

15 cm  20 cm  25 cm  30 cm  35 cm  40 cm  45 cm  

1ª Perimetria 43 cm 41 cm  37 cm 35 cm 36 cm 34 cm 32,5 cm 

2ª Perimetria 44,3 cm 43,5 cm 40 cm 35,5 cm 34,6 cm 35 cm 32 cm 

3ª Perimetria  47,1 cm 45,6 cm 44,1 cm 41,8 cm 37,2 cm  34,3 cm  35 cm  
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                 Figura 1-Análise da evolução da EVA durante o tratamento. 

 



     

Perimetria MI-Esquerdo

0
10
20
30
40
50

15 20 25 30 35 40 45

cm

C
ir

cu
nf

er
ên

ci
a 

da
 

pe
rn

a 
em

  c
m

1ª Perimetria
2 ª perimetria

 

Figura 2-Perimetria da região da coxa durante o início do tratamento, 

comparando com trinta e dois dias após.  

 

Perimetria MI-Esquerdo

0

20

40

60

15 20 25 30 35 40 45

cm

C
ir

cu
n

fe
rê

n
ci

a 
d

a 
p

er
n

a 
em

 c
m

2ª Perimetria

3ª perimetria

 

Figura 3 - Perimetria da região da coxa do trigésimo segundo dia de 

tratamento, comparando a vinte e sete dias após.  

  

A evolução do tratamento pode ser observada tanto na figura 2 quanto 

na figura 3, onde demonstra a perimetria no início e durante o tratamento do 

membro inferior esquerdo. 
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Figura 4 - Análise comparativa da evolução do trofismo no tratamento. 

 

 

Biofotometria 

 

 

• Flexão de perna-Direita 

 

        
Figura 5 - Primeira reavaliação       Figura 6 - Segunda reavaliação 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Flexão de perna-Esquerda 

 

 

       
Figura 7 - Primeira Reavaliação   Figura 8- Segunda reavaliação 

 

• Flexão de joelho-Direito 

 

    
Figura 9 - Primeira reavaliação        Figura 10-Segunda reavaliação 

 

• Flexão de joelho-Esquerdo 

 

 

      
Figura 11 - Primeira reavaliação        Figura 12 - Segunda reavaliação 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 13-Análise da evolução da ADM durante o tratamento. 

 

DISCUSSÃO 

 
 De acordo com os dados apresentados nos resultados do presente 

estudo, houve uma melhora significativa no quadro geral do paciente, ou seja, 

houve uma tendência à normalização da artrocinemática do quadril esquerdo, 

alongamento das musculaturas envolvidas levando ao ganho de tônus e 

trofismo muscular, possibilitando uma maior amplitude de movimento de flexão 

de coxo femoral e de joelho. Dados importantes coletados durante o tratamento 

do paciente devem ser levados em consideração, como o desmame da órtese, 

onde possuía um prognóstico de dois meses para deambular sem apoio de 

órtese funcional, porém o mesmo chegou ao setor sem o auxílio da órtese com 

vinte e oito dias de início de início do seu tratamento, possuindo ainda 

hipotonia, hipotrofia e hipomobilidade da coxa. 

 

Para Kisner & Colby (2005), a imobilização prolongada, mobilidade 

restrita, doenças do tecido conectivo ou neuromusculares, processos 

patológicos nos tecidos devido a trauma, deformidades ósseas congênitas e 

adquiridas podem levar a encurtamento adaptativo dos tecidos moles ao redor 

de uma articulação, alterando a força muscular e perda subseqüente da 

amplitude de movimento devido à flexibilidade muscular diminuída e alteração 

comprimento-tensão do mesmo. Para que haja amplitude de movimento normal 

é necessário haver mobilidade e flexibilidade dos tecidos moles que circundam 

 
Evolução da ADM-Flexão de perna 

esquerda

0
10
20
30
40
50
60

1ª reavaliação 2ª reavaliação 

G
ra

us
 



a articulação, ou seja, músculos, tecido conectivo, pele e mobilidade articular. 

Nestes casos é necessário que se recupere o trofismo muscular. 

 

Fatores que contribuem para hipertrofia segundo Kisner & Colby (2005) 

são: 

• Aumento na quantidade de proteínas na fibra muscular; 

• Aumento da densidade de leitos capilares; 

• Mudanças bioquímicas na fibra muscular; 

• Aumento do número de fibras muscular, onde tem se mostrado que a 

fonte primária de hipertrofia está nas fibras do tipo II; 

• Recrutamento de um número maior de unidades motoras. 

 

 Kaltenborn em 1958 introduziu os movimentos ósseos translatóricos na 

forma de tração e de deslizamento, testando a folga de uma articulação ou 

mobilizando uma articulação movimentando o osso paralelamente ou em 

ângulo reto, objetivando reduzir as forças de compressão a nível articular, 

refinar e orientar o movimento, garantir uma mecânica normal da articulação 

durante o tratamento normalizando o rolamento-deslizamento da articulação, 

tratar todas as combinações de movimentos, aumentar a mobilidade e aliviar a 

dor. 

 

O exercício aquático ajuda na reabilitação de várias patologias, 

proporcionando um meio excelente para produzir ótimas progressões de 

exercícios, pois oferece maior resistência que o ar, como também apóia 

estruturas instáveis ou em restabelecimento devido à pressão hidrostática. Os 

pacientes sentem-se mais leves, movimentam-se mais facilmente e sentem 

menos peso na articulação devido à flutuação. (NORM & HANSON, 1998). 

 

O aquecimento prepara os músculos envolvidos para serem alongados 

sem causar fadiga ou reduzir os estoques de energia. Diminuem as 

possibilidades de lesões prevenindo dores musculares. A seguinte o 

alongamento desenvolvido aumenta a amplitude de movimento de uma 

articulação limitada, que leva ao encurtamento dos músculos existindo 



desequilíbrio muscular. Já os exercícios ativos ajudam a manter a flexibilidade 

promovendo o relaxamento muscular e aumenta a circulação periférica 

melhorando ainda a coordenação e as habilidades motoras do paciente, 

diminui edema devido  a pressão hidrostática. (NORM & HANSON, 1998). 

 

A fratura pode tornar mecanismo instável não suportando o peso 

corporal. Em imersão na água, as forças gravitacionais podem ser parcial ou 

completamente fraturadas, de modo que somente as forças de torque muscular 

estarão presentes no local da fratura permitindo atividades de amplitude de 

movimento, exercícios leves de força e até mesmo treino da marcha. (RUOTI 

R.; et al, 2000). 

 

Segundo NELSON e Col 2003, principal efeito direto da corrente ocorre 

em nível celular, mas também ocorre (indiretamente) em níveis teciduais, 

segmentares e sistêmicos; Pode ser usada efetivamente para ganho de força 

muscular, aumento de amplitude de movimento articular, redução de edema 

crônico, contanto que a estimulação motora e a contração muscular resultantes 

sejam suficientemente fortes; Na falta de movimentos voluntários, a eletro 

neuroestimulação pode ativar de forma os músculos para mover a articulação 

de forma passiva em toda a excursão do movimento articular; Para usar 

efetivamente a eletro neuroestimulação com o intuito de alongar ativamente os 

tecidos moles que limitam o movimento articular, são necessários longos 

períodos de estimulação todos os dias da semana. 

 

Quando o movimento voluntário é suficiente para mobilizar 

parcialmente a articulação, a NMES pode ser utilizada para facilitar a excursão 

total, fornecendo também uma forma de feedback que reforça o recrutamento 

motor necessário para completar a amplitude de movimento;Quando os 

pacientes apresentam um controle motor inadequado de um músculo, esse 

déficit pode manisfestar-se na forma de uma diminuição da força ou na 

incapacidade de recrutar as fibras do músculo como um todo; A maioria dos 

pacientes que passaram por um trauma ortopédico ou cirurgia apresenta uma 

capacidade diminuída de recrutamento de um ou mais pools de motoneurônios, 

características da diminuição de força muscular voluntária (NELSON, 2003). 



 

Quando utilizada em níveis motores num programa de tratamento, o 

termo mais comumente usado para descrever os resultados é fortalecimento; 

no entanto, o provável mecanismo por meio do qual a força muscular foi obtida 

é do aumento do recrutamento, ou a reeducação, do pool motoneural, isso 

explica os grandes ganhos de força muscular conseguidos nas primeiras duas 

ou três semanas de um programa de tratamento pós-traumático ou pós-

cirurgico. Quando os pacientes atingem o platô de força após a reabilitação 

aguda, pode-se inferir e, alguns casos, testar a ativação total dos pools 

neuronais existentes. Nesse ponto torna-se necessário um programa de 

aumento de força mais agressivo, planejado para aumentar realmente a carga 

de trabalho dos elementos contráteis do músculo, para que o processo de 

ganho de força continue (ROGER 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Através desse estudo pode-se concluir que com o tratamento 

fisioterapêutico proposto foi bastante eficiente uma vez que está conseguindo 

devolver a funcionalidade ao paciente em curto espaço de tempo, atingindo os 

objetivos traçados antes do tempo determinado, o que permitiu grande avanço 

em seu tratamento, melhorando a qualidade de vida e devolvendo habilidades 

para realização das atividades de vida diária. A integração das técnicas foi o 

ponto chave na solução do problema apresentado. 
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