


Você sente muita dor ao andar e mesmo 
parado? 
Converse com seu médico para saber se há indi-
cação para a cirurgia de artoplastia da articulação 
coxofemoral denominada também de articula-
ção quadril com a utilização de uma prótese. 

1.

Existem muitos fatores fundamentais e essen-
ciais que devem ser considerados nessa deci-
são – estes procedimento cirúrgicos  foram ela-
borados, com o objetivo principal de  diminuir a 
sua dor e lhe propiciar uma melhor qualidade 
de vida. 

O Guia do Paciente para Artroplastia do Qua-
dril Baumer foi elaborado para te melhor 
orientar nessa jornada. Com um conteúdo 
específico para você, nosso guia não substi-
tui nenhuma informação, discussão e conse-
lho que você terá de seu médico.

Uma articulação do quadril saudável permi-
te que a perna se mova livremente, apoian-
do a parte superior do corpo e absorvendo o 
impacto resultante de exercício físicos e das 
atividades de vida diária. 

A articulação do quadril é uma é composta 
pela cabeça do fêmur (bola) que se articula 
com a pelve (bacia) que é composta por três 
ossos; Ilíaco, Pubes e o Isquío que vão formar 
uma estrutura denominada de acetábulo, 
de maneira a formar uma articulação do tipo 
‘bola soquete’. Este tipo de articulação propi-
cia uma amplo movimento do membro infe-
rior com um menor desgaste de energia. 

O que é uma prótese de Quadril?  Toda próte-
se por definição é uma peça que substitui uma 
parte ou um segmento do corpo. Para melhor 
entender gostamos de exemplificar uma pró-
tese com a “dentadura”, a mais conhecida,  que 
é uma peça que substitui os dentes porém 
nunca serão os dentes originais.

A cirurgia de artroplastia do quadril esta indi-
cada quando ha o comprometimento das es-
truturas, que passam a propiciar dor articular, 
limitação dos movimentos e a consequente di-
minuição da qualidade de vida. Existem várias 
doenças que levam ao desgaste articular sendo 
a mais frequentes a osteoratrose,  as doenças 
reomáticas, a necrose óssea, doenças da infân-
cia,  doenças infecciosas e até mesmo as doen-
ças oncológicas. 

A artroplastia do quadril consiste em remover 
as partes lesadas e substitui-las por um implan-
te, uma peça, que geralmente pode ser confec-
cionado me metal.



2.
Após tomar a decisão conjunta com o seu mé-
dico de seguir em frente com a cirurgia de ar-
troplastia da articulação do quadril, algumas 
tarefas deverão ser finalizadas antes dela – na 
maioria dos casos, a cirurgia será marcada 
com antecedência e assim você terá tempo 
para se preparar e fazer os planejamentos pre-
paratórios. 

Seu médico irá realizar um exame físico ge-
ral, além de analisar os medicamentos de 
uso diário, solicitara avaliações clinicas com 
especialistas, quer seja; um médico clinico, 
cardiologista, geriatra, reumatologista, vas-
cular e por ultimo a avaliação com o aneste-
sista. 

Além disso, o médico poderá sugerir a ava-
liação de um endocrinologista, ou nutricio-
nista , para diminuir o peso e assim os riscos 
durante a cirurgia, e mesmo no período pós 
operatório objetivando diminuir o stress so-
bre os implantes que serão colocados. Po-
derá solicitar que pare de fumar, caso fume, 
ou até mesmo que diminua o pare de ingerir 
bebida alcoolica, pois estes fatores podem  
atrasar o processo de cicatrização da sua fe-
rida operatória.

Seja sempre aberto e direto com o seu médi-
co para que a cirurgia e o pós-cirúrgico seja 
o mais tranquilo possível e que você tenha 
uma melhor recuperação, pois sua mobilida-
de e função serão restritas quando você voltar 
para casa.

3.
O seu pós-cirúrgico deverá ser moderado, 
pois é normal e até esperado que você sin-
ta alguma dor – que poderá ser tratada com 
medicação. O dia mais dolorido deverá ser o 
primeiro dia, que se diminuirá nos próximos 
dias. Siga todas as instruções e tomes os me-
dicamentos prescritos por seu médico. 

Logo você começará a sua reabilitação, de 
preferência sob a assistência de um fisiote-
rapeuta, ao menos no período imediato após 
a cirurgia. Cada serviço tem o seu método 
e protocolo de reabilitação, que de maneira 
geral consiste em – inicialmente de sentar-
-se e levantar da cama sem ajuda, andar com 
um dispositivo auxiliar.

Seguir todos as indicações médicas e dos 
fisioterapeutas são fundamentais para ter 
adaptação adequada e eficiente– mesmo 
que você demore para atingir as metas esti-
madas, esses objetivos devem ser atingidos 
para você recuperar sua força muscular e 
seus movimentos.

Dicas para melhorar sua recuperação 
em casa:

• Se sente e levante de cadeiras usando os 
dois braços, para evitar estresse adicional 
nas articulações. Cadeiras que o quadril fi-
que na altura dos joelhos, possuam acento 
que resistam ao seu peso.
• Não deambular com chinelos de dedo 
tipo “havaianas”, sempre um calçado firme, 
confortável e que não escorregue.
• Não deambular calçando apenas meias 
ou pantufas.
• Retire do chão todo tipo de tapetes, tape-
tinhos, etc. Estruturas que possam escorre-
gar, tropicar e cair.
• O vaso sanitário também é melhor mais 
elevado. Nos primeiros três meses é mais 
indicado a utilização da cadeira higiênica.
• Tome banho sentado em um assento ou 
banco lhe dá maior segurança e conforto.
• Evite fazer atividades domésticas que 
tome muito esforço como varrer, aspirar, 
limpar...
• Tome bastante água e siga a dieta de 
seu médico à risca pois é normal sofrer de 
constipação após a cirurgia 



Caso perceba algum sintoma fora do que 
foi avisado ser normal por seu médico, ligue 
para o mesmo imediatamente ou procure o 
pronto atendimento do hospital que foi rea-
lizada a cirurgia. Sintomas de infecção, falta 
de ar, e dor constante não são esperados e 
devem ser tratados imediatamente. 

Voltar para a casa depois de uma cirurgia de 
artroplastia do quadril não deve ser difícil, e 
sim trabalhosa. É uma recuperação que re-
quer tempo, esforço e paciência para que 
tudo ocorra dentro do esperado. Ao retomar 
atividades normais, lembre-se que elas de-
vem ser inseridas novamente em sua vida 
gradativamente – permaneça ativo com mo-
deração. Sua melhora também será gradual, 
conforme o decorrer tempo. Converse com 
seu médico e seu fisioterapeuta sobre quais 
atividades você poderá voltar a fazer primeiro 
(dirigir, tomar banho, tarefas domésticas, tra-
balhar...) e planeje sua recuperação de acordo 
com suas prioridades. Manter a comunicação 
aberta, direta e constante com eles é funda-
mental para uma recuperação excelente. 

• Use roupas largas ou nada que toque a in-
cisão para evitar pressão
• Cuidado: a dor diminuirá rapidamente e 
você poderá se surpreender com a rapidez 
com que poderá se levantar e se mover no-
vamente, mas tenha cautela sempre
• Adquira o hábito de se exercitar, de acor-
do com as instruções de seu fisioterapeuta, 
entre atividades rotineiras
• Siga as recomendações medicas de pro-
filaxia da trombose venosa profunda que 
apresenta um alto índice como complica-
ção neste tipo de cirurgia.

4.
Checklist de preparação da cirurgia:

• Coloque tiras antiderrapantes 
na banheira e/ou chuveiro

• Arrume seus produtos do ba-
nheiro mais próximo possível 
para evitar movimentos durante 
o banho

• Evite andar em pisos molhados

• Coloque objetos que usa com 
frequência de fácil alcance para 
evitar movimentos desnecessá-
rios

• Separe uma bolsa ou sacola 
para adicionar em seu andador 
para que carregue seus objetos 
junto com você

• Evite ficar em lugares de acesso 
e piso irregular

• Se sua casa tem muitas escadas, 
considere movendo sua cama 
para o andar térreo

• Use roupas confortáveis que 
sejam fáceis para se trocar.

• Organize os móveis de sua casa 
para facilitar seu deslocamento 
e recuperação

• Use cadeiras e/ou assentos fir-
mes e altos 

• Retire objetos que você possa 
tropeçar, como tapetes e fios

• Eleve sua cama e providencie 
um assento sanitário elevado

• Ao subir ou descer da cama 
sempre ascenda a luz para evitar 
queda.


