
Orientações ao paciente:

PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA 
DE QUADRIL E JOELHO



INTRODUÇÃO

Esta cartilha é destinada a todos os pacientes submetidos à 
cirurgia de quadril e joelho com o objetivo de orientar e auxiliar 
quanto aos cuidados a serem tomados no pós-operatório, bem 
como o esclarecimento de dúvidas frequentes.
A reabilitação é um processo que deve ser iniciado 
precocemente e o sucesso da cirurgia depende de medidas que 
envolvem o paciente, a família e o ambiente.

O QUE É O QUADRIL?
É uma articulação formada por um conjunto de ossos, músculos 
e ligamentos que unem a pelve (bacia) ao fêmur (coxa) 
permitindo estabilidade articular, o que possibilita a posição de 
pé e o caminhar. Quando todas essas  estruturas  funcionam  
corretamente,  o  movimento  no  quadril  é feito sem que você 
perceba e principalmente, sem dor. 
Quando há degeneração dos tecidos que compõem as 
articulações, ou fratura óssea, ocorre o aparecimento de dor, 
deformação e limitação dos movimentos.  
A cirurgia de quadril está indicada nos casos de dor grave e 
incapacitante, que não apresentou melhora com o tratamento 
clínico estabelecido. Já nos casos de fratura a cirurgia é 
necessária para que as pessoas possam retornar às atividades 
realizadas antes do trauma.

O QUE É O JOELHO?
É uma articulação formada por um conjunto de ossos, músculos 
e ligamentos que possibilita a sustentação do peso do corpo 
garantindo os movimentos necessários para o caminhar estável 
e harmônico.

O QUE SE DEVE ESPERAR DA CIRURGIA?
• Alívio da dor.
• Correção das deformidades.
• Restabelecimento da qualidade do movimento do quadril e 
joelho.
• Retorno às atividades diárias como sentar, andar, subir e 
descer escadas.



A REABILITAÇÃO
Após a cirurgia é preciso realizar �sioterapia para que a perna 
operada restabeleça a força adequada, �exibilidade e 
coordenação motora necessárias para realizar as tarefas do dia a 
dia naturalmente.
A reabilitação é um processo que deve se iniciar o mais precoce 
possível. Os cuidados são realizados assim que o paciente sai do 
centro cirúrgico e as sessões de �sioterapia devem ser iniciadas 
assim que possível.
Os �sioterapeutas, após discussão com o médico, vão decidir 
qual é o melhor momento para o retorno às atividades. Não relize 
atividades sem a liberação da equipe que fará o 
acompanhamento após a cirurgia.

ORIENTAÇÕES A SEREM SEGUIDAS APÓS 
A CIRURGIA 
DURANTE A INTERNAÇÃO:
• Em caso de dor, chame a equipe de enfermagem.
• O curativo será realizado pelo seu médico ou por quem for 
determinado por ele.
• O banho será realizado no leito até quando houver liberação 
para que você vá ao chuveiro.
• Não levante para urinar ou evacuar, peça ajuda ao enfermeiro.

CUIDADOS PARA EVITAR COMPLICAÇÕES 
CIRÚRGICAS DEITADO:

 QUADRIL
• Mantenha sempre um rolinho entre as pernas.
• Cuidado com o dreno para não arrancá-lo ou obstruí-lo.
• Não gire/rode o corpo para pegar objetos. Mantenha os 
objetos que são usados com mais frequência, perto de você.
• Não �que com o pé virado para dentro. Mantenha seus pés em 
linha reta apontados para cima.



JOELHO
Não coloque almofadas ou rolos de pano embaixo do joelho – 
mantenha sua perna esticada evitando assim possíveis 
complicações.

PARA LEVANTAR:
• Desça da cama sempre pelo lado operado. Apoie nos 
cotovelos para levantar. Obs.: Para o joelho não é necessário 
descer pelo lado operado.
• Gire/rode o corpo colocando primeiro a perna operada para 
fora da cama.
• Arraste as nádegas até que os dois pés toquem o chão. 
Mantenha a perna operada sempre esticada.
• Utilize o andador para ajudá-lo a �car de pé. Faça força com 
os braços. Não apoie a perna operada no chão até que o médico 
ou �sioterapeuta liberem essa atividade.
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PARA SENTAR:
• Não sente com o corpo inclinado para frente.
• Não sente em cadeiras baixas. Utilize um travesseiro duro 
para aumentar o assento.
• Mantenha a perna operada esticada.

JOELHOS

 

 

PARA CAMINHAR:
• Coloque o andador à frente.
• Apoie o peso do corpo nos braços.
• Leve a perna operada primeiro e só depois a outra perna.
• O peso que você vai colocar na perna operada depende do 
tipo de cirurgia e será orientada pelo �sioterapeuta ou pelo 
médico. Não faça sem orientação.
• Só caminhe sozinho se tiver segurança para realizar. Caso se 
sinta inseguro ou esteja com medo peça ajuda de um 
acompanhante.



SUBIR E DESCER ESCADAS:
• Você pode utilizar uma muleta para essa atividade. A 
muleta/bengala deve �car no lado contralateral (oposto) ao 
corrimão. 
• Apoie no corrimão e faça força com os braços.
• Ao descer, colocar primeiro a perna operada. Lembre-se de não 
apoiar todo o seu peso.
• Ao subir, colocar primeiro a perna não operada. Lembre-se de 
não apoiar todo o seu peso.

NA ALTA HOSPITALAR:
No dia da alta hospitalar, esperamos que esteja sem dor e 
consiga andar com a ajuda do andador. Haverá orientações 
sobre todos os movimentos que não poderão ser realizados até 
a liberação do ortopedista e/ou �sioterapeuta. 
É muito importante se programar para que a �sioterapia não 
seja interrompida após a alta hospitalar. As sessões podem ser 
realizadas em seu domicílio ou em clínicas especializadas.

ENTRAR EM UM AUTOMÓVEL:
• Recline o banco do carona.
• Fique de costas para o assento e sente com o corpo inclinado 
para trás.
• Mantenha a perna operada separada e esticada.
• Gire e ao mesmo tempo coloque a perna operada para dentro 
do veículo.



ORIENTAÇÕES NO DOMICÍLIO:
• Evite escadas, se possível. Tente se acomodar em um local de 
fácil acesso para suas atividades de rotina.
• Mantenha o trajeto do quarto bem iluminado e organize seus 
móveis de maneira que possa circular com o andador.
• Retire tapetes e coloque os objetos de maior uso 
(medicamentos, telefone, controle remoto) perto de você.
• Não deixe objetos espalhados pelo chão, pois há o risco de 
tropeçar e cair.
• É recomendado tomar banho sentado com auxílio da cadeira 
de banho ou de pé com auxílio do andador ou barras �xas.
• Solicite ajuda para lavar e enxugar as pernas e pés. Ao se vestir 
sozinho comece pelo lado operado.
• Cuidado com o chão escorregadio ou molhado.
• Cuidado com os animais de estimação.

 

PROCURE UM HOSPITAL EM CASO DE:

• Ferida operatória muito vermelha e quente.
• Saída de pus na ferida operatória.
• Perna e/ou batata da perna operada muito 
inchada e dolorosa.
• Falta de ar ao repouso.
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(31) 3280-4000
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