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Resumo 
A pesquisa refere-se ao estudo da liberação miofascial associado à estabilização segmentar 
vertebral no tratamento de atletas corredores de rua com diagnostico síndrome do impacto 
femoroacetabular.  O termo síndrome do impacto femoroacetabular refere-se a uma 
alteração do formato e do funcionamento biomecânico do quadril. O tratamento é feito por 
meio da fisioterapia e age de maneira conservadora. As sessões devem ser iniciadas assim 
que a lesão for detectada, visando o alívio da dor e inflamação com recursos de 
Eletrotermofoterapia, além da diminuição de espasmo muscular protetor com terapia 
manual, correção biomecânica com fortalecimento muscular e treino sensório-motor. Trata-
se de uma revisão literária de bibliografias. Portanto este estudo demonstrou que a 
importância da liberação miofascial associado à estabilização segmentar Vertebral no 
tratamento de atletas corredores de rua com diagnostico síndrome do impacto 
femoroacetabular,  o  que  promove  não somente analgesia, pois faz-se necessário promover 
estabilidade. Sugere-se que novos estudos sejam realizados a partir da temática do presente 
estudo com o objetivo de fornecer tratamento individualizado aos atletas corredores de rua 
com diagnostico síndrome do impacto femoroacetabular. 
 
Palavras-chave: Quadril, atletas e reabilitação.   

 

1. Introdução 

A corrida de rua esta se tornando um dos esportes mais praticada dos últimos anos. 

Estima-se que aproximadamente 5% da população sejam de prática desportiva, isso mostra 

que o esporte tem se evidenciado indivíduos a buscar regularmente a prática de corridas, pois 

a mesma trás  para saúde, melhorando a qualidade de vida do praticante, diminuindo a taxa de 

mortalidade por sua vez, reduz riscos de danos cardiovasculares, diabetes e aumento de massa 

muscular e óssea, sua pratica tem custo baixo e relativamente fácil de praticar1. 

A corrida de rua é um esporte de baixo custo e de fácil adaptação para todas as classes 

sociais, o que o torna mais popular. Por vezes a inexperiência e a falta de orientação podem 

levar a lesões ou ao sobre treinamento, dificultando a melhora do desempenho de seus 

praticantes2. 

Tem-se observado um aumento significativo nas lesões em corredores, assim como no 

número de estudos que se preocupam com a prevalência de lesões em corredores. As 

principais lesões de quadril estão relacionadas com a forma que os atletas realizam as provas, 
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a maioria dos corredores de rua não se preparam para ato da corrida, sendo que é de suma 

importância realizar manobras de liberação e alongamentos das cadeias musculares antes de 

quaisquer competição3. 

O termo síndrome do impacto femoroacetabular refere-se a uma alteração do formato 

e do funcionamento biomecânico do quadril.  Nesta situação, ocorre contato ou deslizamento 

anormal entre o fêmur e o acetábulo. Esta patologia tem sido cada vez mais diagnosticada e 

estudada. É mais comum principalmente em corredores e praticantes de esportes que 

envolvem flexão e rotação dos quadris4. 

O tratamento é feito por meio da fisioterapia e age de maneira conservadora. As 

sessões devem ser iniciadas assim que a lesão for detectada, visando o alívio da dor e 

inflamação com recursos de Eletrotermofoterapia, além da diminuição de espasmo muscular 

protetor com terapia manual, correção biomecânica com fortalecimento muscular e treino 

sensório-motor. As atividades físicas devem ser diminuídas e os movimentos que causam dor 

devem ser evitados. A cirurgia artroscópica só deve ser realizada para os casos em que o 

tratamento conservador não apresente melhora5. 

Neste contexto, esta revisão foi desenvolvida com objetivo de mostrar a liberação 

miofascial associado à estabilização segmentar Vertebral no tratamento de atletas corredores 

de rua com diagnostico síndrome do impacto femoroacetabular, contribuindo para 

proporcionar um maior conhecimento para os profissionais que pertencem à área de 

fisioterapia e também para àqueles que utilizarem esta revisão como fonte de estudo.  

 
2. Fundamentação teórica 
 

2.1 Anatomia do quadril 

O quadril une a coluna vertebral aos dois fêmures. Contém funções primárias e 

secundárias6: 

 Funções primárias: sustenta o peso do corpo nas posições sentadas e de pé; oferece 

fixação para os fortes músculos da locomoção e postura; 

 Funções  secundárias: conter  e  proteger  as  vísceras  pélvicas  e  as  vísceras 

abdominais inferiores; proporcionar sustentação para as vísceras abdominopélvicas  e  

para  o  útero  grávido; proporcionar  fixação  para  uma  série  de estruturas  como  

corpos eréteis (corpos  cavernosos  e  o  corpo  esponjoso), músculos e membranas 

entre outros. 
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2.1.1 Pelve 

A pelve é subdividida em pelves maior e menor. A pelve maior, superior à abertura 

superior da pelve, protege as vísceras abdominais inferiores (íleo e colo sigmoide). A pelve 

menor oferece a estrutura óssea para os compartimentos da cavidade pélvica e do períneo, 

separados pelo diafragma da pelve. O períneo refere-se à região que inclui o ânus e os órgãos 

genitais externos, se estendendo do cóccix até o púbis e abaixo do diafragma pélvico7. 

 

2.1.2 Fêmur 

O  fêmur  é  o  osso  mais  longo  e  mais  pesado  do  nosso  corpo  e  seu 

comprimento corresponde a um quarto da altura da pessoa. O fêmur é formado por duas 

extremidades, uma proximal ou superior e a outra distal ou inferior, e um corpo que  se  

chama  diáfise  e  está  localizada  entre  as  regiões  glúteas,  abdominal  e perineal na parte 

proximal e a região do joelho na  parte distal. A cabeça do fêmur, na região proximal, 

arredondada articula – se com oacetábulo do osso do quadril e na região distal articula-se com 

a tíbia e a patela8. 

O fêmur é classificado de osso longo, que se localiza na coxa e apresenta duas 

epífises, uma proximal, outra distal e um corpo. O  fêmur está articulado na região proximal  

com  o  osso  do  quadril  e  na  região  distal  com  a  tíbia  que  com  esse afastamento  da  

articulação  quadril  faz  com  que  os  fêmures  se  dirigem  inferior, medial e anteriormente9. 

 

2.1.3 Músculos  

Dângelo e Fattini (2008)11, afirmam que existem vários músculos que atuam na 

estabilização do quadril. Os músculos do quadril podem ser divididos em: 

 Posteriores: são  o  glúteo  máximo,  bíceps  da  coxa,  semitendinoso  e  o  

semimembranoso (chamados  em  conjunto  de  isquitibiais).  Todos  estes  músculos  

são  rotadores  externos  do quadril,  mais  o  glúteo  máximo  realiza  também  a  

extensão  do  quadril.  Há  um  grupo  de músculos  profundamente  localizados  que  

são  rotadores  externos  do  quadril:  piriforme, quadrado da coxa, gêmeo superior, 

gêmeo inferior, obturador interno e obturador externo;  

 Anteriores: inclui o reto  da coxa, sartório, tensor da fáscia lata, iliopsoas e pectíneo. O 

tensor da fáscia lata tem uma localização ântero lateral, realiza a flexão, abdução e 

rotação interna do quadril. O pectíneo tem uma  localização ântero medial e realiza a 

adução e a  flexão do quadril. O reto da coxa e o sartório realizam a flexão,  rotação  

externa e abdução do quadril bem como a flexão e rotação medial do joelho. O 
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ilipsoas é  constituído de duas partes, ilíaco e  psoas  maior,  e  realiza  a  flexão  e  

rotação  extern a  do  quadril.  O  pectíneo  faz  a  adução  e flexão do quadril. 

 Laterais:  os  músculos  laterais  consistem  em  glúteo  médio,  glúteo  mínimo,  tensor  

da  fáscia lata  e  o  piriforme.  O  glúteo  médio  é  o  maior  dos  músculos  laterais  

do  quadril  e  realiza  a abdução  do  quadril,  sua  porção  anterior  flexiona  e  roda  

medialmente o  quadril,  enquanto  a porção posterior estende e roda lateralmente o 

quadril. O piriforme faz a rotação externa do quadril.  O  glúteo  mínimo  pertence  a  

terceira  camada  dos  músculos  na  região  glútea,  ele abduz, roda medialmente e 

flexiona o quadril. 

 Mediais: são os músculos da adução do quadril, adutor longo, adutor curto, grácil e 

pectíneo. A principal ação anatômica deste grupo muscular é  a adução do quadril (em 

certas posições diferentes os adutores podem produzir flexão, extensão ou rotação do 

quadril). Nos ossos  do quadril  identificam-se  três  articulações:  a  sinfisiana  

referente  á  união  das sínfises, a sacrilíaca, união entre o osso sacro e os ilíacos, e a 

coxo femoral. 

 

2.1.4 Os ligamentos do quadril 

Os ligamentos do quadril dividem se em ligamento iliofemoral, pubofemoral, 

isquiofemoral. O ligamento ilifemoral cobre a articulação do  quadril  anteriormente  e  

superiormente,  sendo  o  principal  estabilizador  do  quadril  na posição  ortostática.  Tem  

origem  na  espinha  ilíaca  ântero  inferior  e  se  insere  na  linha intertrocantérica  anterior.  

O  ligamento  pubofemoral  é  anterior  e  inferior  á  articulação  do quadril, passa 

transversamente de sua inserção no corpo do púbis e estende se á  parte inferior da  linha  

intertrocantérica,  unindo-se  se  a  posição  medial  do  ligamento  iliofemoral.  O ligamento  

isquiofemoral  encontra  se  embaixo  e  atrás  da  cápsula,  encontra  se  fixo  ao acetábulo, 

estendendo se horizontalmente através do colo do fêmur e funde se ao ligamento 

iliofemoral12.  

De acordo com Santos et al., (2007)13  todos  os  ligamentos  tornam -se  folgados 

quando o quadril é  estendido; e na posição em pé, o ligamento iliofemoral, particularmente á 

faixa inferior, impede movimento posterior da pelve sobre o fêmur. Os ligamentos anteriores, 

especialmente o ligamento pubofemoral, limita a rotação interna. 
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2.2 Corrida de rua 

Acredita-se que as corridas pedestres tenham surgido na Inglaterra. As  corridas  

pedestres  modernas  têm  origem  nos  mensageiros,  gregos  e  romanos inicialmente, depois 

na Grã-Bretanha, por volta do ano 1000 e no restante da Europa e na Turquia a partir do 

século XV. No final do século XVIII,  com a melhoria das condições  das  estradas  as  

notícias  deixaram  de  ser  transportadas  a  pé  e  os mensageiros se tornaram corredores14. 

Os  primeiros  corredores  seriam  os  “footman”,  empregados  que,  no  século XVI, 

iam, a pé, na frente e ao lado das carruagens, para conduzir os cavalos de modo a evitar 

grandes buracos e troncos caídos e para segurá-las em caso de oscilações perigosas e que 

perderam suas funções com as melhorias nas estradas15. 

Um  importante  marco  para  as  corridas  aconteceu  em  10  de  abril  de  1896,  a  

Maratona  dos Jogos  Olímpicos  de  Atenas.  No  mesmo  ano,  também,  aconteceu  a  

primeira  Maratona Francesa com 40 km e a corrida de 25 milhas (pouco mais de 40km) 

realizada pelo New York knikerbocker Athletic Club. Desde então, muitas outras maratonas e 

corridas foram surgindo em todo o mundo, inclusive no Brasil, como a, talvez, mais famosa 

corrida em nosso país, a Corrida de São Silvestrre, que teve sua primeira edição em 31 de 

dezembro de 192516.  

Até  os  dias  atuais  as  corridas  de  rua  sofreram  muitas  alterações,  como  as  

maratonas,  por exemplo, que inicialmente eram de 40km e hoje correspondem a 42,195m. 

Segundo a Confederação Brasileira de Atletismo  –  CBAT (2015), a corrida  de rua, tanto 

para homens quanto para mulheres,  se caracteriza como um segmento do atletismo, cujas 

medidas padrão  são  de  10km,  15km,  20km,  21,095m  (meia  maratona),  25km,  30km,  

42,198m (maratona) e 100km17.  

É  fato que a corrida de rua é um dos esportes que mais cresceram nas últimas décadas, 

tanto pelo número de pessoas que aderiram a prática, quanto pelo aumento do número de 

eventos relacionados  a  mesma.  Dessa  forma,  se  tornou  mais  fácil  a  participação  de  

amadores juntamente a atletas de elite nas corridas, fazendo com que a modalidade crescesse 

de forma extraordinária18. 

 

2.3 Síndrome do Impacto femoroacetabular 

O impacto femoroacetabular é caracterizado pelo contato anormal entre a borda 

acetabular e a junção cérvico-cefálica do fêmur. O impacto femoroacetabular pode ocorrer em 

amplitudes fisiológicas do quadril, em uma articulação com alteração morfológica, ou em 

amplitudes que excedam àquelas consideradas fisiológicas em uma articulação normal19.  
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Dois tipos distintos de impacto femoroacetabular tem sido descritos: o impacto tipo 

CAME (abreviatura originária da redução da palavra em inglês camshaft, que significa eixo 

de comando ou cilindro com formato irregular), que está relacionado com a retificação da 

região entre o colo e a cabeça femoral; e o impacto tipo Pincer, que resulta da alteração focal 

ou global da cobertura acetabular20.  

Existem evidências de que o impacto femoroacetabular sintomático levará ao dano 

intra-articular e que sua progressão promoverá lesões do labrum e da cartilagem acetabular, 

tornando-o responsável pelo surgimento precoce da doença degenerativa do quadril. Por isso, 

é considerado uma das principais causas de osteoartrite do quadril em pacientes jovens e 

ativos21.  

Esta alteração morfológica promove reduções na mobilidade do quadril, na capacidade 

de produção de força muscular e na funcionalidade dos pacientes. A principal alteração de 

mobilidade está associada à perda dos movimentos de rotação interna e flexão do quadril. A 

capacidade de produção de força diminui na maior parte dos grupos musculares que atuam no 

quadril, exceto nos rotadores internos e nos extensores de quadril. Essas reduções na força e 

na mobilidade parecem prejudicar as atividades de vida diária (AVDs) dos pacientes com 

IFA, já que alterações têm sido encontradas em atividades simples como sentar, agachar e 

caminhar19. 

2.4 Os exames de imagem 

O médico pode solicitar exames de imagem para ajudar a determinar se você tem 

impacto femoroacetabular21: 

 Raios X - estes fornecem boas imagens do osso e irão mostrar se o seu quadril tem 

ossos de formato normal ou em forma do IFA. Os exames de raios X também podem 

mostrar sinais de artrose e outras anormalidades. 

 Tomografia computadorizada (TC) - As tomografias computadorizadas são mais 

detalhadas do que um simples raio-x e podem ajudar o médico a ver a forma exata do 

quadril anormal. A tomografias computadorizadas é um ótimo exame para o 

planejamento do tratamento cirúrgico. 

 Ressonância Nuclear Magnética (RNM) - A ressonância nuclear magnética é excelente 

para demonstrar os tecidos moles, que são: cartilagem, ligamentos, músculos e 

tendões. Eles irão ajudar o médico a encontrar os danos da cartilagem articular e do 

labrum. Infelizmente, mesmo a RNM sendo o melhor exame disponível, algumas 
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lesões de labrum e muitas de cartilagem podem passar desapercebidas. Principalmente 

as lesõe pequenas. A injeção de liquido de contraste na articulação para realizar a 

RNM melhora a eficiência do exame, mas é realizado em casos selecionados. Prefiro 

solicitar a Artro-Ressonância apenas nos casos que não identificamos a causa da dor 

do paciente, para evitar dor/desconforto do exame e possíveis riscos de infecção. 

 Teste Terapêutico Anestésico - Em algumas situações é difícil ter certeza se os 

sintomas são originados da articulação do quadril, nesses casos pode se fazer um teste 

diagnóstico com anestésico. O seu médico pode também injetar um medicamento 

anestésico dentro da articulação do quadril. Se o medicamento proporcionar um alívio 

temporário da dor, confirma que os sintomas tem origem intra articular vindo da parte 

interna da articulação do quadril. 

 Exame com movimento analisado por computador - Mais recentemente existem 

análises computadorizadas de exames de tomografia do paciente em movimento. É um 

método muito útil para ajudar no diagnóstico quando o impacto femoroacetabular não 

é tão claro. (confira aqui esse tipo de exame). Está análise ajuda muito ao médico 

entender o quadril do paciente em movimento! 

 

2.5 Tratamento  

Conforme Pileggi et al., (2010)16 é desnecessário qualquer intervenção cirúrgica, 

sendo  o tratamento realizado com uso de analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais. A 

fisioterapia é indicada com a modalidade para aliviar a dor e desalinhamento do quadril. O 

objetivo central da reabilitação é o retorno do paciente as funções normais e possibilidade de 

retorno a práticas esportivas. No entanto, são poucas, na literatura, as evidências específicas 

sobre o melhor método de ganho de amplitude de movimento (ADM), força muscular e 

retorno ao esporte. 

 
3. Metodologia 

Trata-se de uma revisão literária de bibliografias publicadas nas bases de dados 

Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (Lilacs). Foram utilizados os descritores: Quadril, atletas e reabilitação.   

Foram incluídos estudos que demonstrassem resultados da liberação miofascial 

associado à estabilização segmentar Vertebral no tratamento de atletas corredores de rua com 

diagnostico síndrome do impacto femoroacetabular, no idioma português ou que 

contribuíssem para o objetivo do presente estudo, publicados entre 2007 a 2017 consultados 
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no período de janeiro a março de 2017. Foram excluídos os estudos que não atendiam ao 

período do estudo e publicações que não tratavam de pesquisa científica. Não foram 

restringidos tipos de estudos, se observacional ou experimental. 

E para atender aos objetivos da pesquisa, foram selecionados cerca de 50 artigos para 

compor o trabalho, sendo que 27 foram incluídos por cumprirem as exigências dos fatores de 

inclusão, sendo avaliados ainda quanto à qualidade metodológica e científica. A análise 

iniciou pela leitura de todos os títulos e resumos dos artigos para excluir aqueles que não 

tratavam do tema em questão e após esta etapa foram obtidos os artigos para a leitura 

completa para a análise dos principais resultados encontrados e conclusões dos autores. 

 

4. Resultados e Discussão 

Segundo o estudo de Feitoza e Martins Júnior (2007)21,  em corredores, a incidência de 

lesões está relacionada à realização de movimentos de repetição, levando a lesões 

condicionadas por traumatismos de  repetição das estruturas osteotendinosas dos membros 

inferiores e da coluna vertebral, levando a fraturas por estresse, além de lesões dos tecidos 

moles. As lesões  que  atingem  os corredores, de um modo geral, são consideradas lesões por 

sobrecarga, ou seja, provenientes de microtraumas acumulativos durante um determinado 

período de tempo.  

Os fatores associados às lesões na corrida são, geralmente, atribuídos às  

características pessoais  do  indivíduo,  aos  fatores  anatômicos  e  biomecânicos  e  aos  erros  

de  treinamento, como a distância semanal e a experiência de corrida. Porém, estes  fatores  de  

risco  ainda  se  mostram  incertos  na  literatura,  dificultando  a  criação  de estratégias de 

prevenção de lesões nas corridas (FREDERICSON  et al., 2007)22. 

De acordo Souza (2011)23 o entendimento dos fatores associados a maior ocorrência 

de lesões é de grande importância  para  que  possíveis  medidas  sejam  realizadas  com  

maiorefetividade. As  lesões  podem  trazer  conseqüências  psicológicas  e sociais  e 

possivelmente uma imagem desfavorável à realização de atividades físicas. Por essa razão, as 

pesquisas que buscam identificarfatores associados à ocorrência de lesões devem ser 

desenvolvidas para que o tratamento seja realizado de maneira segura. Essa recomendação 

tem  especial significado, uma vez que a popularidade das corridas de rua tem aumentado, 

expondo, dessa maneira, maior número de indivíduos. 

Segundo Cashman et al., (2014)24 não é incomum encontrar pacientes com Impacto 

Femoroacetabular que apresentam queixa principal de dor na região póstero-lateral do quadril. 

Tais pacientes geralmente apresentam ausência ou mínima redução dos sintomas de dor após 
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a realização de infiltrações intraarticulares com anestésicos. Nesses casos, levanta-se a 

hipótese que a origem da dor possa ser miofascial, proveniente dos músculos Glúteos e 

Rotadores Laterais Profundos. Em uma recente série de casos, verificaram que a realização de 

um programa de reabilitação conservador composto por técnicas de liberação miofascial e 

estabilização segmentar dando ênfase para o complexo póstero-lateral do quadril foi efetivo 

para melhorar a capacidade funcional e a dor de pacientes com Impacto Femoroacetabular. 

Souza (2011)23 expõe em seu estudo que alguns exercícios específicos podem 

melhorar um pouco a amplitude de movimento  em seu quadril e fortalecer os músculos que 

suportam a articulação no paciente com a síndrome do impacto femoroacetabular. Isso pode 

aliviar algum estresse no labrum lesionado ou cartilagem. Entretanto, em um quadril com 

formato alterado essa é uma solução apenas temporária. Na presença da síndrome, forçar um 

alongamento de quadril de forma demasiada irá certamente causar mais dano a articulação, 

pois existe uma incongruência óssea que impede o movimento completo. Os músculos e 

tendões doloridos e encurtados são apenas uma consequência do problema de base. Diante 

disto o autor relata a importância de se trabalhar não só analgesia que pode ser realizado por 

meio da liberação miofascial, mais uma estabilização segmentar para se trabalhar o problema 

de base. 

Conforme Mota et al., (2009)25 a liberação miofascial é uma técnica utilizada por 

fisioterapeutas com a finalidade de analgesia nos tecidos moles em indivíduos com 

diagnóstico da síndrome do impacto femoroacetabular, pois esse método (Rolfing) baseia-se 

na mobilização digital profunda do tecido conjuntivo, em especifico das fáscias, que 

constituem o tecido fino e elástico e existente em camadas contínuas por parte do corpo. Faz 

visto que os músculos se libertem de padrões habituais de tensão crônica reforçando os 

músculos que sofrem estresse diminuindo o quadro álgico e melhora da mobilidade. Ainda de 

acordo com o autor as fáscias são tecidos que agrupam com uma rede tridimensional em 

membros superiores e inferiores, o tecido fascial . 

Machado (2011)17 descreve que a liberação miofascial é uma técnica antiga e eficaz de 

tratamento dos chamados tecidos moles. Ela atua especificamente nas fáscias, sendo um 

tecido de sustentação que envolve os tecidos musculares, formado por elastina e colágeno, 

que protege e coordena o movimento dos músculos, evitando atrito. Em abordagem a técnica 

se resume um alongamento que ocorre nas fáscias. Durante a aplicação encontra-se uma área 

de tensão, utilizando a digito pressão nas regiões que mais apresentam pontos de gatilho. 

Dessa forma quando liberados esses nódulos promovem relaxamento muscular, liberação das 

fáscias e flexibilidade. 
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A grande discussão é se o melhor tratamento para pacientes com Impacto 

Femoroacetabular é o conservador ou cirúrgico. No tratamento conservador, a Fisioterapia 

desempenha um papel fundamental por meio de exercícios para correção biomecânica, 

tentando “afastar” o colo femoral do PINCER. Estes exercícios de fortalecimento muscular, 

equilíbrio e propriocepção podem ser associados a recursos de Eletrotermofototerapia para 

diminuição da dor e inflamação. Entretanto, quando o paciente não responde bem ao 

tratamento conservador, ainda há a opção cirúrgica através de artroscopia do quadril para 

correção da deformidade óssea e lesão do labrum. Vale lembrar que os pacientes também 

necessitarão de Fisioterapia pós-operatória por 3 ou 4 meses15. 

Junior e Lopes (2013)26, descrevem em seu estudo de revisão bibliográfica que o 

tratamento conservador em pacientes com a síndrome do impacto femoroacetabular  é 

baseado em recursos analgésicos e fortalecimento da musculatura do joelho e do quadril 

(principalmente abdutores e rotadores externos). Entre diversas técnicas de analgesia os 

autores expõem que a liberação miofascial é indicada pois um dos mecanismos mais 

profundos e longos de qualquer liberação é a resposta de relaxamento. A tensão muscular é o 

principal sintoma da resposta do estresse, a liberação é uma técnica indicada para diminui-la. 

A liberação da tensão com frequência trás alivio da algia e uma sensação de bem estar. 

Entretanto faz-se necessário promover estabilidade, que segundo os autores pode ser 

adquirido por meio da estabilização segmentar. 

Onde corroborando com o estudo acima Andrade et al., (2011)27, expõe que a 

estabilização segmentar tem como objetivo proporcionar melhor suporte à coluna lombar e 

promover maior estabilidade funcional da região lombo-pélvica. O  termo estabilização 

refere-se ao controle mecânico articular, onde os músculos agem como limitadores e 

controladores do movimento e prevenindo danos a ligamentos e cápsulas, bem como reduzir a 

incidência de lesões e desconfortos nessa região. 

 
5. Conclusão 

Com o termino dessa pesquisa conclui-se que não é incomum encontrar pacientes com 

Impacto Femoroacetabular que apresentam queixa principal de dor, pois o quadril encontra-se 

com formato alterado. Portanto destaca-se a importância da liberação miofascial com a 

finalidade de analgesia nos tecidos moles. Faz visto que os músculos se libertem de padrões 

habituais de tensão crônica reforçando os músculos que sofrem estresse diminuindo o quadro 

álgico e melhora da mobilidade. Além da estabilização segmentar com o objetivo de 
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proporcionar melhor suporte à coluna lombar e promover maior estabilidade funcional da 

região lombo-pélvica. 

Portanto este estudo demonstrou que a importância da liberação miofascial associado à 

estabilização segmentar Vertebral no tratamento de atletas corredores de rua com diagnostico 

síndrome do impacto femoroacetabular,  o  que  promove  não somente analgesia, pois faz-se 

necessário promover estabilidade. Sugere-se que novos estudos sejam realizados a partir da 

temática do presente estudo com o objetivo de fornecer tratamento individualizado aos atletas 

corredores de rua com diagnostico síndrome do impacto femoroacetabular. 
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