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Resumo 
 
Introdução: A articulação do quadril é composta por uma esfera (cabeça do fêmur – osso da coxa) e 
uma cavidade (acetábulo – osso da bacia), onde a esfera deve se encaixar. Faixas de tecido formam 
a cápsula articular do quadril, conectam a esfera ao acetábulo e fornecem a estabilidade à 
articulação. A artroplastia total do quadril (ATQ) é uma das cirurgias ortopédicas mais realizadas do 
mundo. Seus benefícios e suas indicações são amplamente descritas na literatura. A ATQ tem como 
principal complicação a instabilidade da prótese. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi mostrar a 
atuação da fisioterapia na reabilitação da artroplastia total de quadril.  Método: A pesquisa foi 
caracterizada como Revisão Bibliográfica, no qual foram encontrados 50 artigos nas bases de dados 
eletrônicos como: Scielo, Bireme,  PeDRO e sites de universidades datados entre os anos de 2000 a 
2016., mas apenas 27 foram utilizados no trabalho. Os uni termos utilizados para busca de material 
bibliográfico foram: Fisioterapia, reabilitação e artroplastia total de quadril. Resultado e Discussão: A 
substituição articular total leva a alterações no comportamento motor devido a grande expectativa e o 
sofrimento de dor por longo prazo, limitação progressiva da amplitude de movimento e a diminuição 
da força devido ao uso diminuído da extremidade. Quanto ao tratamento fisioterapêutico, este deve 
ser realizado no período pré e pós-operatório, visando o alívio da dor, prevenção de deformidades e 
fraqueza muscular e, consequentemente, a limitação da amplitude de movimento articular, não 
deixando que esses fatores se tornem limitantes da deambulação. Conclusão: A atuação do 
fisioterapeuta é de muita importância na reabilitação deste indivíduo com ATQ, pois proporciona 
melhora da funcionalidade acelerando sua independência. 
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1.Introdução 

Artroplastia total de quadril (ATQ) é uma cirurgia que substitui a articulação do 

quadril “doente” por uma articulação artificial (prótese), compondo um novo quadril 

seguro e confortável1. As próteses podem ser feitas de diferentes materiais: como 

metal, cerâmica, titânio, polietileno2. 

A degeneração progressiva das articulações vem se tornando cada vez mais 

comum devido ao aumento constante da vida média da população. As várias 

																																																													
1	Pós-Graduando	em	Fisioterapia	em	Ortopedia	e	Traumatologia.		
²	 Fisioterapeuta, Especialista em Fisioterapia Cardiorrespiratória. 
3	Fisioterapeuta,	Especialista	em	Fisioterapia	Traumato-Ortopedia	e	Terapia	Intensiva.	



	 3	

patologias que levam a esta degeneração culminam com a perda da cartilagem 

hialina das superfícies que se articulam3. 

Coxartrose é a indicação mais comum da ATQ. Outras comuns são artrite 

reumatoide, fraturas e necrose da cabeça do fêmur4. O principal objetivo da 

artroplastia de quadril é restabelecer os movimentos da articulação e aliviar a dor5. 

Complicações dessa cirurgia envolvem infecções, tromboembolismos, anemias, 

entre outras. As infecções são as mais temíveis, prevalentes e estudadas6.  

Prevenir as complicações no pós-operatório pressupõe o acompanhamento de 

um profissional de saúde para realização de exercícios e início da deambulação pós-

operatória, pois esses cuidados não somente previnem complicações como 

aumentam a força muscular, melhoram a segurança e eficiência da deambulação, 

contribuindo com ganhos funcionais e gerando confiança e condições emocionais 

positivas7. 

Após o implante da prótese a fisioterapia torna-se excencial para estes 

pacientes, objetivando a mobilização precoce, o treino de marcha e outros métodos 

de tratamento para manter, preservar ou restaurar possíveis déficits. O objetivo 

desse trabalho foi mostrar a atuação da fisioterapia na reabilitação da artroplastia 

total de quadril. 

 

2. Fundamentação teórica 
2.1 Quadril 

A articulação do quadril é composta por uma esfera (cabeça do fêmur – osso 

da coxa) e uma cavidade (acetábulo – osso da bacia), onde a esfera deve se 

encaixar. Faixas de tecido formam a cápsula articular do quadril, conectam a esfera 

ao acetábulo e fornecem a estabilidade à articulação8. 

A articulação do quadril é comparada ao ombro por serem ambas triaxiais, 

capazes de funcionar nos três planos e também no elo proximal de seu membro. As 

duas articulações se unem por meio da pelve óssea e da coluna vertebral nas 

articulações sacroilíacas e lombossacrais9. 
 

2.2 Artroplastia total do quadril 
A artroplastia total do quadril (ATQ) é uma das cirurgias ortopédicas mais 

realizadas do mundo. Seus benefícios e suas indicações são amplamente descritas 

na literatura. A ATQ tem como principal complicação a instabilidade da prótese. Nas 
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ATQs primárias sua frequência varia entre 1 a 3%(10).Nos Estados Unidos, são mais 

de 168.000 ATQ e 30.000 trocas de implantes por ano. No Brasil não há estatísticas 

disponíveis sobre o número de artroplastias realizadas, mas estima-se que em 2026 

serão realizadas 572.000 ATQ11. 

A prevalência de complicações da ATQ tem diminuído ao longo dos anos com 

consequente aumento da longevidade da mesma, devido aos avanços do desenho 

dos implantes, materiais, técnica cirúrgica e anestésica. Entretanto, o mau 

posicionamento dos componentes que leva ao desgaste excessivo, instabilidade e 

discrepância do comprimento dos membros permanece como preocupação 

importante. Assim, o planejamento pré-operatório é de fundamental importância na 

realização da ATQ, pois possibilita a obtenção de resultados reprodutíveis e diminui 

a incidência das várias complicações3. Após esses procedimentos cirúrgicos há uma 

melhora expressiva da dor, rigidez, função e qualidade de vida. Aproximadamente 

90% dos pacientes com ATQ relatam controle álgico satisfatório12. 

A substituição articular total leva a alterações no comportamento motor devido 

a grande expectativa e o sofrimento de dor por longo prazo, limitação progressiva da 

amplitude de movimento e a diminuição da força devido ao uso diminuído da 

extremidade. No pós-operatório o comportamento motor pelo mau uso muscular, em 

geral será ainda mais reforçado pelo substancial traumatismo do osso e tecidos 

moles durante a cirurgia e pela apreensão do paciente, com isso, o primeiro e talvez 

mais importante objetivo fisioterapêutico após a cirurgia consiste em eliminar o 

comportamento motor anormal13. 

O procedimento de troca da articulação tem impacto direto sob a 

funcionalidade desses sujeitos, considerando que a ausência de reabilitação pela 

fisioterapia interfere diretamente neste fator, dificultando a realização das atividades 

da vida diária, reduzindo as funções dependentes da articulação do quadril14. 

Quanto ao tratamento fisioterapêutico, este deve ser realizado no período pré 

e pós-operatório, visando o alívio da dor, prevenção de deformidades e fraqueza 

muscular e, consequentemente, a limitação da amplitude de movimento articular, 

não deixando que esses fatores se tornem limitantes da deambulação15. 

 

2.3 Fisioterapia 
A fisioterapia é uma ciência desenvolvida para a prevenção, cura e 

reabilitação da estrutura e da mecânica do corpo humano. Sua origem remete a 
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própria origem do homem. Povos pré-históricos utilizavam água, luz, calor e 

eletricidade (através de peixes elétricos) para terem o alívio de dores provenientes 

de lesões ou fraturas. Na antiguidade também utilizavam exercícios e massagens 

como tratamento para suas dores. Estes elementos citados acabaram por constituir 

os princípios básicos da ciência fisioterápica16. 

Com o passar do tempo e avanços tecnológicos a ciência fisioterápica passou 

a oferecer uma extensa gama de recursos, sendo estes relacionados a estudos, 

avaliações, prevenções e tratamentos de distúrbios do movimento humano17. 

A fisioterapia Traumato-Ortopédica atua na investigação, prevenção e 

tratamento das doenças dos ossos, músculos, articulações e ligamentos. Estando 

inserida no processo de reabilitação de fraturas, entorses ligamentares, amputações, 

lesões musculares, LER/DORT, distúrbios mecânicos da coluna vertebral, pós-

cirurgias, dentre outras, utilizando recursos, objetivando alívio de quadro álgico, 

eliminação de processo inflamatório, melhora na circulação sanguínea, 

fortalecimento muscular, recuperação de movimentos, equilíbrio, propriocepção e 

reeducação postural18.  

Sabemos que independentemente da lesão ortopédica que levou a ATQ e o 

tipo de material da confecção da prótese usada, faz-se necessário a intervenção 

fisioterapêutica precoce, uma vez que o processo da não intervenção pode acarretar 

sérios problemas às demais partes do corpo gerando agravos à sua saúde.  

 
 Método 

A pesquisa foi caracterizada como Revisão de literatura, visando evidenciar a 

atuação da fisioterapia na reabilitação do paciente com artroplastia total de quadril. 

O período estabelecido para a coleta de dados foi de novembro de 2016 a julho de 

2017. Os uni-termos utilizados para busca de material bibliográfico foram: 

Fisioterapia, reabilitação e artroplastia total de quadril.  

Foi excluído o material bibliográfico que não continham conteúdos relevantes 

para pesquisa como os que relatavam tratamentos medicamentosos e pesquisas 

inferiores ao ano 2000. Foram inclusas as referências que relatavam a utilização de 

técnicas fisioterapêuticas utilizadas em pacientes pré e pós operatório de artroplastia 

total de quadril 

Foram encontrados 50 artigos, sendo selecionados 27 para elaboração do 

estudo, Foram revisados artigos encontrados em bases de dados eletrônicos como: 
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Scielo, Bireme,  PeDRO e sites de universidades datados entre os anos de 2000 a 

2016. 

 
Resultado e Discussão 
 

  A artroplastia do quadril possui como objetivos principais aliviar a dor e 

restabelecer a capacidade funcional dos pacientes acometidos pelas diversas 

patologias do quadril. Seu uso tornou-se generalizado no início da década de 60 

com John Charnley, na Inglaterra, quando este introduziu a artroplastia total 

cimentada de baixo torque friccional3. 

É necessário compreender bem o mecanismo das artroplastias totais de 

quadril, pois nem sempre os tratamentos seguem a mesma linha de conduta, o que 

implicará em modificações e adaptações de acordo com cada paciente e 

complicação que por ventura tenha apresentado13. 

Em uma revisão sistemática acerca da fisioterapia no pós-operatório de 

artroplastia de quadril, os autores chegaram à conclusão de que a eficácia da 

fisioterapia realizada de forma acelerada no hospital a fim de reduzir o tempo de 

internação e os custos hospitalares é contraditória, mas apresenta melhora na 

mobilidade, transferência e qualidade de vida em relação aos protocolos padrão19. 

Segundo o estudo de Keggi, Kennon e Keggi20, a função do membro operado 

e da propriocepção do paciente só são melhoradas igualmente quando não há 

grande perda de massa óssea ou então a reconstituição óssea é bem realizada. 

Além desses fatores, os músculos precisam estar fortalecidos por igual e 

fisiologicamente aptos para a realização dos movimentos funcionais, ficando a cargo 

da fisioterapia realizar essa tarefa, proporcionando ao paciente a amplitude de 

movimento que possibilite movimentos funcionais. 

Em um estudo que comparou o equilíbrio estático e a marcha entre indivíduoa 

submetidos a ATQ e de indivíduos saudáveis, foi observado que a população com 

ATQ, quando comparada com indivíduos saudáveis, apresentava pior equilíbrio 

estático e marcha na 16º semana21. 

 Em outro estudo que randomizou participantes com ATQ e artroplastia total 

de joelho (ATJ) em grupo controle (exercícios convencionais) e grupo de intervenção 

(exercícios convencionais e de equilíbrio). Após alta hospitalar (7º a 10 º dia de PO) 

eles foram avaliados e iniciaram a intervenção em domicilio por cinco semanas. 
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Após esse período foram reavaliados tendo sido observado melhora para ambos os 

grupos, sendo que o GI foi significativamente melhor no Timed up and go (TUG) e 

na Escala de equilíbrio funcional de Berg( EEFB.) Não houve diferença entre os 

pacientes com ATQ e ATJ para as avaliações realizadas22. 

Para Koury, a reabilitação aquática também é uma opção de tratamento para 

artroplastia de quadril, significando uma opção segura e eficaz para pacientes que 

estejam incapacitados de realizar exercícios no solo com descarga de peso em 

razão de cirurgia recente. Os movimentos realizados se tornam mais fáceis na água 

e menos dolorosos, tornando a reabilitação mais rápida23. O paciente começa a 

andar com a ação da força da gravidade reduzida pela flutuabilidade da água, 

trabalhando sua marcha e atividades de equilíbrio24. 

Segundo o estudo de Levine.25, o uso do Pilates é uma boa forma de 

reabilitação da ATQ, podendo ser aplicado tanto no período pré-operatório quanto 

no pós-operatório de artroplastia de quadril e joelho. No pré-operatório, o método 

ajuda a aumentar força, mobilidade e amplitude de movimento da articulação 

acometida e das adjacentes, maximizando a função e a flexibilidade. Após 

artroplastia total de quadril ou joelho, o método foi utilizado com os mesmos 

objetivos do período pré-operatório. Segundo o estudo, o Pilates foi eficaz nessa 

população por permitir exercícios precoces e que respeitassem os limites de 

movimentação, como também auxiliar no aumento de resistência dos músculos 

adjacentes. Nos pacientes que foram submetidos à artroplastia total do quadril, os 

autores aconselham que a flexão de quadril seja limitada a 90º, a adução não 

ultrapasse a linha mediana e a rotação interna seja mínima. 

Virtuoso et al.26, realizou um estudo de relato de caso sobre assistência 

fisioterapêutica hospitalar no pré operatório de fixação de fratura transtrocantérica. 

Segundo o autor, o procedimento fisioterapêutico foi iniciado com o treino de marcha 

com descarga parcial de peso no 2º dia de pós-operatório com o uso do andador e 

no 3º dia com uso de muletas realizando a marcha de 3 pontos26.  Em um estudo 

realizado por Moraes et al.27, os pacientes submetidos a ATQ foram estimulados a 

dar carga parcial com muletas no 2° dia pós-operatório, tendo recebido alta 

hospitalar entre o 4° e 14° dia. Após a 4ª semana foram orientados a utilização 

apenas de bengala, conforme quadro álgico. 

Não existe um protocolo fixo para ser seguido na reabilitação da artroplastia 

total de quadril, pois nem sempre o fator de lesão é o mesmo. A idade, o biótipo e o 
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psicológico dos indivíduos devem ser levados em consideração e assim escolhida a 

técnica adequada para o sucesso da reabilitação. 
 

Conclusão 
A partir deste estudo de revisão bibliográfico, foi possível observar que 

existem varias técnicas fisioterapêuticas que podem ser usadas durante a 

reabilitação da artroplastia total de quadril. Cabe ao fisioterapeuta realizar uma 

avaliação minuciosa e em seguida selecionar a técnica para ser usada em sua 

abordagem inicial. Além disso, foi possível constatar que a atuação do fisioterapeuta 

é de muita importância na reabilitação deste indivíduo com ATQ, pois proporciona 

melhora da funcionalidade acelerando sua independência. Com as técnicas 

fisioterapêuticas, é possível adquirir equilíbrio, força, amplitude de movimento, 

aumento da percepção, segurança e confiança nas atividades de vida diária.  

Recomenda-se que mais estudos sejam realizados tendo como principal 

objetivo a solidificação dos benefícios da atuação da fisioterapia na artroplastia total 

de quadril. 
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