
O que é displasia 
da anca?

Como começou a página na 
internet “hip dysplasia” e o Instituto 
Internacional Displasia do Quadril? 

Nossa história 
começou 
quando uma 
mãe enfrentando 
problemas com 
o seu filho teve a 
ideia e os recursos 
para ajudar outras 
mães a enfrentar 
problemas 

semelhantes. Um parágrafo escrito por Cara 
Whitney atesta bem a essência do que estamos 
tentando atingir:”Uma ocasião quando eu 
questionava a sistematização para a cura 
da displasia do quadril descobri que não 
havia nenhuma sistematização. Não havia 
classificações, nem porcentagens. O único 
ponto em que todos concordavam era “...Não 
sabemos...””, diz ela. “necessitamos de um centro 
para a aprendizagem, a criação e a troca de 
informações sobre alguma coisa que é curável 
mas que poderia ser melhor tratada, com 
maior eficiência, com menos tempo usando 
suspensórios e evitando cirurgias. Criando uma 
sistematização que até mesmo aqueles médicos 
com menor experiência pudessem utilizar 
(evitando o “eu não sei...”). 
A possibilidade de desenvolver um suspensório 
universal e de uma página de Internet, que 
fosse informativa tanto para os médicos como 
para os familiares buscando as respostas que eu 
também estava procurando, é muito atraente”. 
O “International Hip Dysplasia Institute” (IHDI) 
é um esforço conjunto sem fins lucrativos 
para melhorar a saúde e a qualidade de vida 
daqueles indivíduos afetados pela displasia 
do quadril. O IHDI é mantido e apoiado pelo 
“Arnold Palmer Hospital Foundation” de 
Orlando, Florida, sendo o maior apoiador Dan 
Whitney (“Larry the Cable Guy”) e a senhora 
sua esposa, Cara. Com este esforço conjunto, 
agregamos recursos de muitos e notáveis 
centros mundiais para promover a prevenção, 
o diagnóstico e o tratamento da displasia do 
quadril. 

Quando você visita hipdysplasia.org estará em uma 
página da web voltada para o propósito único de 
responder suas dúvidas e questões sobre displasia 
do quadril. Trata-se de um local da web desenvolvido 
de forma que você encontre em um só lugar as 
respostas que você precisa. È uma página de Internet 
que é constantemente atualizada para manter nossos 
visitantes com as mais precisas a atuais informações. 
Estes são alguns exemplos: 
• Informação para os pais
• Encontre um especialista
• Dicas práticas durante o tratamento
• Convivendo com a displasia do quadril
• Questões a discutir com seu médico

Fatos sobre a displasia do quadril
•  Quais são os sinais e sintomas da displasia do 
quadril ?
• Quais são os métodos de tratamento da displasia do 
quadril ?
• O que ocorre se o tratamento falhar ?

Aprenda mais sobre nós:
• Nossa Missão
• Nossos Afiliados
• O Conselho Médico
• O Conselho Médico Internacional
• Pesquisas Fomentadas e Ensaios Clínicos 

Para responder suas questões vá para

hipdysplasia.org 

•Adelaide, AUSTRALIA 
•Toronto, CANADA 
•Southampton, ENGLAND 
•Mexico City, MEXICO 
•Boston, UNITED STATES 
•Orlando, UNITED STATES 
•San Diego, UNITED STATES 

O “International Hip Dysplasia Institute” (Instituto 
Internacional para a Displasia do Quadril) depende 
completamente da generosidade daqueles que 
acreditam na missão de reduzir o impacto da displasia 
do quadril por meio de suporte familiar, prevenção, 
legislação, educação, pesquisa e tratamento da 
displasia do quadril ao redor do mundo. Para maiores 
informações sobre a maneira como você pode 
contribuir caritativamente, por favor visite a nossa 
página “hipdysplasia.org”. As crianças e seus familiares 
ao redor mundo agradecem imensamente o seu apoio. 
Muito Obrigado !  
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Porque visitar nossa pagina web? Afiliados do IHDI:

HIP DYSPLASIA
International

Institute



Displasia do quadril é o termo médico para 
instabilidade, ou frouxidão, na articulação 
coxo-femoral (quadril) que afeta milhares de 
crianças todos os anos. Esta condição clínica 
vai desde uma leve instabilidade até a luxação 
completa da articulação. Aproximadamente 
um em cada 20 recém-nascidos de termo 
apresenta algum grau de instabilidade do 
quadril e dois a três por 1000 necessitarão de 
tratamento ortopédico.

A instabilidade do quadril é uma condição 
clínica “silenciosa” na infância mas que 
frequentemente causa no adulto perda 
funcional e artrose do quadril. Apesar da 
frequência e do potencial para a perda 
funcional por toda a vida, ocorre pouca 
preocupação com esta condição clínica fora 
do ambiente médico. O diagnóstico precoce 
e um tratamento relativamente simples são 
a melhor solução, mas alguns casos não são 
detectados ou são de difícil tratamento com as 
técnicas de que dispomos hoje em dia. 
Ainda mais, muitas crianças ao redor do 
mundo não têm acesso ao diagnóstico precoce 
e ao tratamento ideal.

Por favor, visite hipdysplasia.org para maiores 
informações.

Os médicos usam diferentes termos para a 
displasia do quadril dependendo da gravidade 
e do tempo de ocorrência da afecção. Os 
termos incluem:
• Displasia do quadril
• Displasia acetabular
• Luxação do quadril
• Luxação Congênita do Quadril (LCQ)
• Displasia do Desenvolvimento do Quadril 

(DDQ)
• Luxação no Desenvolvimento do Quadril 

(LDQ)

O que é displasia do quadril ?
A denominação Displasia do Desenvolvimento, 
ou DDQ, geralmente é a preferida na infância,  
pois a afecção pode ocorrer também após o 
nascimento. Inclusive o termo congênito implica 
em um defeito ou malformação em que algo está 
faltando ou malformado nos tecidos normais. No 
caso da DDQ, a articulação da criança é normal 
com a exceção da instabilidade articular. Quando 
a cabeça do fêmur está completamente fora da 
cavidade articular, caracteriza a luxação. O quadril 
é uma articulação composta  por uma “esfera 
e uma concavidade” mantidas na posição por 
ligamentos. A esfera (“bola”) é a cabeça do fêmur 
(cabeça femoral) e a concavidade é denominada 
acetábulo. 

Em algumas crianças os ligamentos da articulação 
do quadril estão afrouxados e a esfera não fica 
dentro da concavidade. Algumas vezes a condição 
patológica é bem leve e resolve espontaneamente. 
Outras vezes a esfera se apresenta deslocada 
parcial ou totalmente da concavidade.

A displasia do quadril é diagnosticada clinicamente no exame 
rotineiro do recém-nascido no berçário. Um “clique” (um ruído) 
na articulação pode ser um sinal da luxação do quadril, mas 
isto também poderá ser um achado normal em alguns recém-
nascidos porque os ligamentos presentes no interior das 

articulação poderão produzir “ruídos” em determinadas posições. 
Entretanto, mesmo com uma avaliação clínica cuidadosa a luxação 

completa do quadril poderá ser de difícil detecção no recém-
nascido. Inclusive temos casos clínicos documentados em 

que a avaliação do quadril foi considerada normal no 
recém-nascido mas a luxação da articulação surgiu 

após alguns meses de vida da criança. Por isto é muito 
importante o exame clínico repetido dos quadris 

dos bebes durante todo o primeiro ano de vida 
da criança. O exame ultrassonográfico na criança 
menor ou, até mesmo a radiografia na criança 
maior, poderá ser necessário quando a displasia 
do quadril for suspeitada. Estes exames poderão 
ser necessários para a comprovação diagnóstica 

ou para termos certeza de que a articulação é 
normal .
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Como a displasia do quadril é diagnosticada ?
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