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PRÓTESE DE QUADRIL 
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A artroplastia total de quadril, ou prótese de quadril, é um procedimento cirúrgico 
que tem como objetivo substituir a articulação do quadril por implantes artificiais 
(próteses). 

Inicialmente, a indicação desta cirurgia estava restrita a pacientes mais idosos, no 
entanto, o aperfeiçoamento da técnica cirúrgica e a evolução dos implantes fizeram 
ampliar o universo dos pacientes mais jovens que puderam se beneficiar com esse 
procedimento. A principal indicação para a cirurgia é a osteoartrite do quadril. Esta 
patologia é causada pelo desgaste da cartilagem do quadril, ocasionando dor na virilha, 
coxa e nádegas, podendo também haver dor referida no joelho, diminuindo a capacidade 
funcional (dificuldade para realizar atividades da vida diária) do indivíduo. Além disso, a 
prótese de quadril pode ser utilizada no tratamento de algumas fraturas de colo do fêmur.  

A cirurgia tem como objetivo principal aliviar a dor, restaurar a amplitude de 
movimento e melhorar a qualidade de vida. No procedimento é realizada uma incisão 
lateral no quadril, e podem ser utilizadas diferentes técnicas cirúrgicas, além de diferentes 
tipos de fixação e materiais das próteses. A decisão sobre a técnica cirúrgica e material a 
serem utilizados depende de uma avaliação do cirurgião e dos riscos e benefícios 
envolvidos. O melhor momento para realizar a cirurgia também deve ser analisado e 
discutido junto ao ortopedista.  

Muitas vezes o paciente terá dificuldades para entender as orientações no período 
precoce após a cirurgia. Deste modo, o processo de recuperação ideal inicia-se antes da 
cirurgia, com informações sobre as etapas de reabilitação, seus cuidados e objetivos.  

A fisioterapia no pós-operatório tem como objetivo diminuir a dor, restaurar a 
capacidade funcional e melhorar a força e o controle muscular, retornando aos níveis 
prévios ou ainda melhores que no pré-operatório. Sempre que possível o período de 
hospitalização é curto, e a recuperação é acelerada. O paciente inicia seu protocolo de 
reabilitação junto à equipe de fisioterapia já no dia seguinte à cirurgia, caminhando com 
auxílio de andador ou muletas. Precauções de luxações são orientadas precocemente 
pelo fisioterapeuta, além de dicas úteis no pós-operatório imediato como o uso de 
elevação do assento do vaso sanitário e diferentes maneiras para levantar ou sentar, 
facilitando assim a recuperação. O paciente também irá reaprender movimentos como 
caminhar, evitando compensações em outras partes do corpo, como coluna e joelhos, 
visando prevenir problemas futuros nestas estruturas.  

A artroplastia total de quadril é feita para durar o maior tempo possível, mas 
muitos fatores podem influenciar na durabilidade da prótese. Quanto mais peso a prótese 
carregar e quanto mais impacto sofrer, mais rápido se desgastará. Por este motivo, após 
a cirurgia é indicado ao paciente manter o peso adequado e realizar exercícios de baixo 
impacto, como caminhadas, bicicleta e hidroginástica, entre outros. 

À medida que o desgaste se acentua, ao longo dos anos, pode ser necessária 
uma cirurgia de revisão para a troca da prótese ou de parte dela em algum momento. 
Nunca deixe de comparecer aos seus retornos pós-operatórios e realizar o 
acompanhamento com seu médico e fisioterapeuta.  


