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Introdução: As más-formações congênitas definem-se como alterações estruturais, funcionais ou metabólicas e estão 

presentes desde o desenvolvimento embrionário até o nascimento. A Deficiência congênita do fêmur desencadeia 

comprometimentos como restrição nos movimentos do quadril, limitação articular e contraturas nos tendões e músculos. 

A criança encontra-se com um quadril em abdução, flexão e rotação externa e a discrepância entre os membros causa 

grande alteração na deambulação. A Hemimelia Fibular e Tibial são malformações congênitas raras onde ocorre 

ausência parcial ou total do segmento, o membro é encurtado, há alterações na articulação do joelho, deformidades do 

tornozelo e malformações variadas no pé. Essas crianças possuem alterações biomecânicas relevantes que podem se 

agravar com o crescimento corporal. Objetivo: realizar avaliação fisioterapêutica em um voluntário com má formação 

congênita do membro inferior direito, a fim de conhecer seus aspectos motores e biomecânicos além de poder monitorar 

a evolução biomecânica e guiar os tratamentos e intervenções necessárias. Métodos: trata-se de um estudo 

observacional, de corte transversal e descritivo do tipo relato de caso, que contou com a participação de uma criança do 

sexo masculino, 8 anos, com diagnóstico clínico de ma formação congênita de fêmur, tíbia e fíbula. Após aprovação do 

comitê de ética (protocolo CAAE 44637515.0.0000.5495) e análise do Raio x convencional atual de membros inferiores, 

foi realizado exame físico, mensuração dos membros inferiores, goniometria e testes de força muscular e retração dos 

músculos dos membros inferiores, avaliação do controle postural utilizando uma plataforma de força BIOMEC 400 v1.1 

(EMG System do Brasil®), biofotogrametria computadorizada, eletromiografia de superfície (EMG System Brasil LTDA) 

nos músculos reto femural, isquiotibial e glúteo máximo do membro inferior direito e esquerdo. Os achados clínicos e 

escores encontrados nos instrumentos utilizados foram descritos em forma de pontuações, com valores absolutos e 

foram discutidos e comparados com a literatura. Resultados: Pode-se observar através da avaliação fisioterapêutica, 

alterações posturais relevantes com assimetrias entre os hemicorpos, discrepância entre os membros inferiores, déficit 

no controle postural e diminuição de força muscular no membro inferior direito, menor sinal eletromiográfico nos 

músculos avaliados do lado direito acarretando alteração biomecânica importante no participante avaliado. Conclusão: 

através da avaliação fisioterapêutica, foi possível identificar alterações posturais, déficit no controle postural e 

diminuição de força muscular no membro inferior direito, gerando um comprometimento biomecânico importante. Essas 



informações coletas durante as avaliações são essenciais para promover um melhor direcionamento no tratamento 

fisioterapêutico.
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