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FISIOTERAPIA NA OSTEOARTROSE DE QUADRIL 
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 A osteoartrose (OA) é definida pela Sociedade Brasileira de 
Reumatologia (2003) como uma afecção dolorosa das articulações que ocorre por 
insuficiência da cartilagem, ocasionada por um desequilíbrio entre a formação e a 
destruição dos seus principais elementos, dando origem a zonas de fibrilação e 
fissuras cartilaginosas. O quadril aparece como a segunda articulação mais acometida 
pela OA, precedido apenas pela articulação do joelho. 

 A OA afeta principalmente os indivíduos acima de 50 anos. Segundo 
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), está ocorrendo um envelhecimento 
crescente da população mundial, sendo que a estimativa é de que, em 2050, haverá 
cerca de 400 milhões de idosos com mais de 80 anos. Este fenômeno traz consigo o 
aumento das doenças decorrentes do processo de envelhecimento, como os 
desgastes articulares. Por isso, faz-se extremamente necessário discutir esta 
patologia, bem como as formas de tratamento. 

 O sintoma mais comum de OA do quadril é a dor, localizada na região 
inguinal, muitas vezes com irradiação para o joelho. Comumente, há dor associada de 
tecidos moles periarticulares, como músculos da região glútea e da região lateral do 
quadril, além do desenvolvimento de bursite trocantérica e dor lombar secundária à 
OA de quadril.  

 Como consequências funcionais importantes, o indivíduo com OA de 
quadril apresenta redução significativa da amplitude de movimento articular, 
desequilíbrios musculares, alterações posturais, redução de força muscular e 
deficiência de equilíbrio. Alguns autores afirmam que há presença de diminuição da 
força em todos os grupos musculares que envolvem a articulação com OA. 

 A OA de quadril pode ser tratada cirurgicamente quando as atividades 
de vida diária já estão severamente comprometidas. Nesse caso, a cirurgia 
frequentemente realizada é a artroplastia total de quadril. Entretanto, muitos casos 
podem ser tratados de forma conservadora, principalmente quando o diagnóstico de 
OA é realizado precocemente.  

 A fisioterapia é fundamental para os pacientes que realizam tratamento 
conservador. Nos últimos anos, muitos estudos vêm evidenciando a eficácia de 
programas de tratamento que visam à redução da dor e à restauração do equilíbrio 
muscular. Exercícios de reforço muscular são o ponto-chave do tratamento, visto que 
há presença de fraqueza muscular em torno do quadril. O fortalecimento muscular 
estruturado e adequado à cada paciente é capaz de reduzir cargas articulares 
compressivas, reduzindo a dor. Além disso, medidas analgésicas, como o uso da 
laserterapia, e tratamento da dor miofascial, são importantes de serem incorporados 
ao tratamento quando necessário.  

 


