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Introdução: No cenário de envelhecimento populacional, a osteoartrite destaca-se como a maior causa de inca-
pacidade no mundo e a principal causa de limitação física nos idosos. Consequentemente, para retorno às atividades 
rotineiras e melhora da qualidade de vida, alguns destes indivíduos necessitam de intervenção cirúrgica como a 
artroplastia total do quadril (ATQ). Sendo este um procedimento radical, e, portanto esses indivíduos necessitam de 
um processo de reabilitação pós-cirurgica6.  Neste contexto, o objetivo do estudo é investigar os diversos recursos 
de tratamento fisioterapêutico para reabilitação após ATQ. Método: Trata-se de uma revisão de literatura, com 
busca de ensaios clínicos randomizados e não randomizados, que utilizaram exercício físico associado ou não a 
outras terapias e publicados entre 2011 e 2016. A busca foi realizada por meio das bases de dados Scielo, Clinical 
Trials, PEDro e PubMed, com os descritores do medical subject heading terms (MeSH): Exercise and Hip Arthroplasty, 
Physiotherapy and Hip Arthroplasty, Physical Activity and Hip Arthroplasty e Therapeutic Exercise and Hip Arthroplasty. 
Para extração dos dados foram primeiramente avaliados os títulos e resumos de todos os artigos encontrados. Após 
leitura na íntegra, os artigos foram selecionados. Resultados: Um total de oito artigos foram incluídos na revisão. 
Os artigos mostraram que exercícios resistidos isométricos ou dinâmicos aumentam significativamente a força da 
musculatura de membros inferiores. Além disso, proporcionam melhora da qualidade de vida, diminuição da dor, 
aumento da amplitude de movimento (ADM), velocidade da marcha, funcionalidade ou atividade de vida diária (AVD) 
A utilização de exercícios ativos sem carga melhora a força muscular, funcionalidade, a capacidade de subir escadas 
e de caminhada, porém melhores resultados são obtidos quando os exercícios são realizados em ortostatismo. A 
drenagem linfática também foi utilizada, e mostrou ser eficaz para o ganho de ADM na fase aguda, além de prevenir 
ou diminuir o aparecimento de hematomas após a cirurgia. A Hidroterapia proporcionou bons resultados para ganhos 
de funcionalidade e melhora da qualidade de vida, porém apresenta maiores ganhos se realizada após o processo de 
cicatrização da ferida operatória. Um programa de caminhada apontou melhora da qualidade da marcha e aumento da 
ADM de extensão do quadril. A pesquisa mostrou também que exercícios supervisionados por fisioterapeutas propor-
cionam melhores resultados, comparados a exercícios orientados para serem realizados em casa. Conclusão: As 
diferentes modalidades terapêuticas utilizadas nos estudos parecem trazer benefícios para a qualidade de vida, dor, 
funcionalidade, mobilidade, ADM, AVD e força em idosos submetidos à ATQ. 
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