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Por favor, queira trazer este 

folheto à aula de instrução pré-

operatória e para o hospital no 

dia do procedimento. 
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Total Joint Replacement Handbook2

Você e o seu cirurgião decidiram fazer 
uma operação para substituir uma 
articulação. Este folheto dar-lhe-á a 
informação necessária para obter um 
bom resultado. Não só aprenderá 
mais sobre a artrite e substituição 
da articulação, mas também como 
se preparar para a cirurgia e o que 
pode antecipar durante o período de 
recuperação e de reabilitação. 

Boston

MASSACHUSETTSRHODE ISLAND

Swansea
479 Swansea Mall Drive 
Swansea, MA 02777
508-973-1560 • Fax: 508-973-1565
> Fisioterapia, Ortopedia, Equilíbrio

Fall River
235 Hanover Street 
Fall River, MA 02720
508-973-9470 • Fax: 508-973-9475
> Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Terapia da Mão, Terapia da 
Fala, Audiologia, Dispensa e 
Reparação de Aparelhos Auditivos, 
Equilíbrio, Ortopedia, Reabilitação 
Neurológica

 
263 Stanley Street 
Fall River, MA 02720
508-973-7445 • Fax: 508-973-7446
> Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Terapia da Mão, Ortopedia, 
Equilíbrio, Reabilitação Neurológica

Dartmouth
300B Faunce Corner Road 
North Dartmouth, MA 02747
508-973-9370 • Fax: 508-973-9235
> Fisioterapia (para homens e 

mulheres com disfunção do 
pavimento pélvico, distúrbios da 
dor pélvica, linfedema e outros 
problemas após o cancro da mama)

 
300C Faunce Corner Road 
North Dartmouth, MA 02747
508-973-9380 • Fax: 508-973-9395
> Fisioterapia, Ortopedia

 
Mashpee Building 
49 State Road 
Dartmouth, MA 02747
508-973-9230 • Fax: 508-973-9222
> Audiologia, Dispensa e Reparação 

de Aparelhos Auditivos

480 Hawthorn Street 
Dartmouth, MA 02747
508-973-9110 • Fax: 508-973-9111
> Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Terapia da Mão, Terapia da Fala, 
Coluna Funcional, Ortopedia, 
Equilíbrio, Reabilitação Neurológica

Schwartz Center for Children
1 Posa Place 
Dartmouth, MA 02747
508-994-2609 • Fax: 508-994-2738
> Fisioterapia Pediátrica, Terapia 

Ocupacional, Terapia da Fala

Wareham
1 Recovery Road,  
Wareham, MA 02571
508-273-1950 • Fax: 508-273-1955
> Fisioterapia, Ortopedia, Equilíbrio, 

Reabilitação Neurológica

 
Gleason YMCA 
33 Charge Pond Road 
Wareham, MA 02571
508-273-1950 • Fax: 508-273-1955
> Terapia Aquática

Portsmouth

Swansea

Fall River

Dartmouth

Wareham

Serviços de reabilitação 
ambulatória
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Introdução

Acetábulo 

O que é uma articulação?
Simplesmente falando, uma articulação é o sítio 
onde dois ossos se encontram.

Articulações Normais 
As articulações normais são suaves porque estão 
revestidas de cartilagem brilhante. Quando este 
revestimento de cartilagem se encontra em 
boa forma o movimento da articulação é suave, 
confortável e completo. 

Articulações Anormais
As articulações desgastam-se e, com o decorrer 
do tempo, o revestimento de cartilagem suave 
também se desgasta. Uma articulação desgastada 
tem um movimento áspero, doloroso e limitado. 

Tíbia Perónio

A Articulação do Joelho 

O joelho é uma articulação tipo 
dobradiça. 

A Articulação da Anca

A anca é uma articulação 
esferóide. 

Fémur

Patela 

Cabeça femoral 

	  	  
Patela (refletido)

Ranhura
Patelo-Femoral

Ligamento 
cruzado posterior

Ligamento 
colateral tibial

Menisco medial

Menisco lateral

Planalto tibial

 Tíbia

Perónio

Ligamento 
colateral fibular

Côndilo femoral 
distal

Ligamento 
cruzado anterior

Cavidade

Esfera

Fémur
Cartilagem lisa

Superfícies suaves 
de suporte de 
peso 

	  	   Osso 
expostoCartilagem 

em erosão 

Bicos de 
papagaio

Menisco em 
erosão

Cartilagem 
desgastada

Redução 
do espaço 
articular

Bicos de 
papagaio

Osso 
áspero 

Superfícies 
irregulares 
de suporte 
de peso 
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Greater Fall River 

Hanover Rehab      235 Hanover Street, Fall River, MA 02720

2a – 5a: das 7.00 às 18.30 / 6a: das 7.00 às 17.30

Linden Tree Family Health Center   2444 East Main Road, Portsmouth, RI 02871

2a, 4a, 5a: das 7.00 às 18:30 / 3a: das 8:30 às 17.00 / 6ª: das 8.00 às 12.00

Swansea Rehab     479 Swansea Mall Drive, Swansea, MA 02777

2a, 5a: das 9:30 às 19.00 / 3a, 4a: das 7:30 às 16:30 / 6a: das 7.30 às 16.00

Truesdale Outpatient Rehab    263 Stanley Street, Fall River, MA 02720

2a, 4a: das 7:30 às 19.00 / 3a, 5a: das 7:30 às 17:00 / 6a: das 8.00 às 17.00

Greater New Bedford

Centro de Cérebro & Coluna      480 Hawthorn Street, Dartmouth, MA 02747

2a, 4a: das 7.00 às 19.00 / 3a, 5a: das 7.00 às 19.30 / 6a: das 7.00 às 16.30

Faunce Corner Road — Physical Therapy  300 C Faunce Corner Road, Dartmouth, MA 02747

2a: das 8.00 às 19.00 / 3a-5a: das 7.00 às 19.00 / 6a: das 7.00 às 16.30 / Sáb: das 8.00 às 12.00 

Greater Wareham

Tobey Outpatient Rehab    1 Recovery Road, Wareham, MA 02571

2a, 4a: das 8.00 às 20.00 / 3a, 5a: 7.00 to 19.00 / 6a: das 7.00 às 17.30

Southcoast Visiting Nurse Association 

Greater Fall River, Greater New Bedford, Greater Taunton e East Bay Rhode Island Communities 
508-973-3200 Chamada gratuita 1-800-698-6877 

7 dias por semana

Programa Conjunto Total Serviço de 
Reabilitação Ambulatória de Southcoast 

Para marcar uma consulta, por favor ligue:

Telefone: 508-973-9450  
Chamada gratuita: 844-608-2598

Total de Locais de Reabilitação 
do Programa Conjunto
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Hip 
& Knee
Arthritis

medicamentos
prescritos

OTC
medicamentos

Exercício &
estilo de vida

Intra-articular
injeções

cirurgia

O que é a artrite? 
• A artrite é o uso e desgaste da articulação, ou 

“contagem de milhas.” 

• A palavra “artrite” significa literalmente 
inflamação da articulação. 

• As articulações inflamadas são dolorosas e têm 
um movimento limitado. 

• A artrite afeta quase todos nós e é de esperar 
com o envelhecimento. 

• A artrite pode surgir numa idade jovem. Nestes 
casos existe frequentemente uma predisposição 
genética, trauma ou excesso de peso. 

• A osteoartrite e a artrite reumatóide são as 
duas causas mais comuns do desgaste das 
articulações.

Como tratamos da artrite?

O Southcoast tem em vigor uma estratégia em 
equipe, multimodal para tratar a artrite da anca e do 
joelho. 

Quando o desgaste da articulação começa a causar 
sintomas, iniciamos cuidados não cirúrgicos. Estes 
abrangem: 

• Medicamentos para reduzir sintomas, tal como 
acetaminofeno (Tylenol) e ibuprofeno. 

• Modificação de atividades. 

• Perda de peso.

• Fisioterapia para manter a força e reduzir a 
rigidez.

• Injeções para reduzir a inflamação ou “lubricar” 
as articulações. 

Conforme a artrite progride, alguns pacientes 
beneficiam de pequenas cirurgias artroscópicas. Por 
fim, para articulações danificadas e dolorosas, existe 
a cirurgia para a substituição da articulação. 

Introdução
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Direitos e responsabilidades do paciente

Agradecemos todas as preocupações e elogios sobre o serviço que você ou o seu ente querido recebe 
enquanto nosso paciente. O Southcoast está empenhado em rever todas as preocupações dos pacientes e 
em comunicar as medidas tomadas para abordar e resolver tais preocupações. Para preocupações sobre os 
seus cuidados em Charlton, St. Luke’s or Tobey, contact:

Southcoast Health System
Patient Experience Department
101 Page Street
New Bedford, MA 02740 
Southcoast Hotline: 1-877-264-7244 (gratuito)
E-mail: info@southcoast.org
www.southcoast.org

Massachusetts Board of Registration in Medicine
200 Harvard Mill Sq., Suite 330
Wakefield, MA 01880
781-876-8200
www.massmedboard.org

Departamento de Saúde Pública de 
Massachusetts
Divisão de Qualidade dos Cuidados de Saúde, 
Unidade de Reclamações
99 Chauncy Street
Boston, MA 02111
800-462-5540
www.mass.gov/dph/dhcq/

A Comissão Mista
Divisão de Operações de Acreditação
Gabinete de Controlo de Qualidade
One Renaissance Boulevard
Oakbrook Terrace, IL 60181
Fax: 630-792-5636
www.jointcommission.org

Preocupações sobre a privacidade do seu 
registo médico
O Southcoast Privacy Officer pode ajudá-lo com 
preocupações sobre o acesso inapropriado ao seu 
registo médico. Por favor ligue para a Linha Direta 
de Conformidade e Privacidade através do número 
508-973-5040. 
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Na substituição duma articulação o revestimento de 
cartilagem que se encontra danificado é removido 
e substituído. Os novos componentes são feitos 
de metal, plástico e cerâmica. As necessidades 
exclusivas de cada paciente determinam qual o tipo 
de material a ser usado. 

No joelho, a cartilagem que se encontra danificada 
na superfície da articulação é removida e substituída 
por um revestimento artificial polido. Na anca, a bola 
danificada é removida e substituída e o encaixe leva 
um revestimento novo. 

As cirurgias para substituir a articulação do 
joelho ou da anca são duas das cirurgias mais 
frequentemente realizadas nos Estados Unidos. 
A substituição de articulações é hoje em dia 
uma cirurgia de rotina, altamente evoluída e 
frequentemente minimamente invasiva. A nível 
nacional a taxa de sucesso para a substituição do 
joelho é mais de 90% e a taxa de sucesso para a 
substituição total da anca é mais de 95%. 

A estadia média no hospital para pacientes 
que foram submetidos à substituição duma 
articulação é de menos de três dias. Dependendo 
do procedimento específico e do estado geral de 
saúde e energia de cada paciente, alguns pacientes 
podem ir para casa no dia da cirurgia ou no dia 
seguinte. Para conseguir atingir esta meta, uma 
grande parte da coordenação de cuidados começa 
antes da entrada no hospital. Numa aula pré-
operatória explicar-lhe-ão cada passo, desde o dia 
antes da operação até à recuperação. Você ficará 
a saber o que esperar e como deverá decorrer o 
processo clínico. Esta aula é obrigatória para todos 
os pacientes que sejam submetidos à substituição 
duma articulação. 

Quando devo submeter-me a este tipo de 
cirurgia? 
Baseado no seu historial médico, exame físico, 
radiografias e resposta a tratamento conservador, o 
seu cirurgião ortopédico dir-lhe-á se a substituição 
da articulação é uma opção indicada para si e qual o 
momento propício para a mesma. 

Informação Sobre a Artroplastia ou 
Substituição duma Articulação

Implante de joelho

Implante da anca

Componente femoral 

Componente tibial

Componente Acetabular (“Cavidade”)

Componente da cabeça femoral 
(“Esfera”)

Talo femoral

Manual de Substituição Total de Articulações

Direitos e responsabilidades do paciente

Carta de direitos do paciente
Como paciente do Southcoast Hospitals Group, os seus direitos incluem o direito de:

• Receber atendimento e tratamento num 
ambiente seguro e protegido e ter todos 
os pedidos razoáveis atendidos pronta e 
adequadamente dentro da capacidade do 
hospital.

• Receba um tratamento atencioso e respeitoso 
que apoie os seus valores e crenças. 
Aconselhamento pastoral está disponível 
mediante solicitação.

• Conheça o nome e a especialidade profissional 
de qualquer médico ou outra pessoa que esteja 
envolvido nos seus cuidados.

• Receba informações completas e atualizadas 
nos termos em que possa entender.

• Ter um membro da família, amigo ou outra 
pessoa consigo para apoio emocional durante 
a estadia, a menos que a presença de outra 
pessoa infrinja os direitos, segurança ou seja 
medica ou terapeuticamente contra-indicada.

• Espere confidencialidade da comunicação e das 
informações dos registos médicos sobre o seu 
diagnóstico, tratamento e cuidados.

• Reveja os seus registos médicos na presença do 
seu médico ou enfermeira, e receba uma cópia 
a uma taxa razoável.

• Esteja informado dos procedimentos, 
tratamentos, riscos, benefícios e alternativas, a 
fim de tomar decisões e dar o consentimento.

• Recuse tratamento e esteja informado sobre os 
riscos da sua decisão.

• Receba informações e saiba quais os seus 
direitos se escolher participar de pesquisas, 
estudos investigativos ou ensaios clínicos.

• Privacidade pessoal durante o tratamento e 
cuidados médicos.

• Recuse-se a ser examinado, observado ou 

tratado por estudantes ou qualquer outro 
pessoal hospitalar sem prejudicar o seu acesso a 
outros cuidados médicos.

• Tratamento imediato para salvar vidas numa 
emergência, sem discriminação com base no 
estatuto económico ou na fonte de pagamento.

• Receba uma explicação se tiver de ser 
transferido para outra instituição.

• Receba uma explicação da sua conta 
independentemente do pagador, e receba 
informações sobre assistência financeira e 
cuidados de saúde gratuitos.

• Ter informações completas, no momento da 
pré-admissão, sobre as práticas de maternidade 
do hospital.

• Nomeie um Procurador de Cuidados de Saúde 
como um substituto para a tomada de decisões 
para os seus cuidados de saúde, caso se torne 
incapaz de tomar ou comunicar as suas próprias 
decisões.

• Solicitar a assistência do Comité de Bioética 
caso enfrente uma preocupação ou conflito 
ético.

• Receber informações escritas precisas 
sobre anticonceção de emergência e ter a 
anticonceção de emergência à sua disposição 
se for uma mulher vítima de abuso sexual em 
idade fértil.

28
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O fumo de cigarros é reconhecido como uma 
das principais causas de doenças evitáveis. A 
maior parte das pessoas sabem que o fumo 
está ligado a doenças cardíacas e respiratórias, 
bem como a vários tipos de cancro. Contudo, 
muitas pessoas não sabem que o fumo 
tem sérios efeitos negativos para os ossos, 
músculos e articulações e que o fumo leva 
frequentemente a resultados menos desejáveis 
em casos de cirurgia ortopédica. 

Efeitos do Tabagismo 
• Aumento geral do risco cirúrgico

• Efeito negativo na consolidação óssea e
cicatrização das incisões

• Atraso no processo geral de recuperação

• Aumento da taxa de infeção, coágulos de
sangue e pneumonia

• Redução da eficácia de medimentos para
as dores

• Resultados fracos após cirurgia da
articulação

Os fumadores têm uma taxa de complicações 
mais elevada após a cirurgia do que os não 
fumadores. De facto, o fumar poderá ser o 
factor único mais importante em complicações 
pós-operatórias. 

Não fume pelo menos durante um a dois 
meses antes da cirurgia. Será um prazer 
para o seu médico ajudá-lo a deixar de 
fumar. 
Para ajuda no sentido de deixar de fumar, 
ligue para QuitWorks.

1-800-879-8678
Espanhol & Português: 1-800-833-5256

Sou demasiado velho(a) para esta cirurgia? 
A idade não é problema se você se encontra num 
estado de saúde razoável e deseja continuar a viver 
uma vida ativa e produtiva. Poder-lhe-á ser solicitado 
que consulte o seu médico de família a fim de obter 
uma opinião sobre o seu estado geral de saúde e 
aptidão para a cirurgia. 

Quanto tempo durará a nova substituição de 
articulação? 
Todos os implantes têm uma expectativa de vida 
limitada dependendo da idade, peso, nível de atividade 
e estado geral de saúde do indivíduo. A longevidade 
de uma substituição total de articulação varia de 
paciente para paciente. É importante lembrar-se de 
que um implante é um dispositivo mecânico sujeito 
a desgaste que com o tempo poderá resultar numa 
falha mecânica. Enquanto é importante seguir todas as 
recomendações do cirugião após a cirurgia para manter 
a sua nova articulação saudável, não existe maneira 
nenhuma de garantir que o seu implante durará um 
determinado período de tempo.

Quais são as possíveis complicações 
relacionadas com a substituição de uma 
articulação? 
Enquanto pouco comum, poderão ocorrer complicações 
durante e após a cirurgia. As complicações poderão 
incluir infeções, coágulos de sangue, quebra do 
implante, deslocação e desgaste prematuro. Estas 
complicações poderão tornar necessária a remoção do 
implante e possivelmente uma cirurgia de revisão. Outras 
complicações poderão incluir o comprimento desigual 
das pernas, lesão do nervo, pé caído, reações adversas à 
anestesia, trombose, ataque cardíaco e morte. 

Enquanto as substituições de articulações têm geralmente 
bom êxito quanto à redução de dores e à restauração 
da função, não se pode esperar que funcionem tão bem 
como a sua própria articulação antes da mesma ter ficado 
artrítica. Apesar da cirurgia de implante ser extremamente 
bem sucedida na maioria dos casos, alguns pacientes 
ainda sentem dor e rigidez. Nenhum implante durará para 
sempre; factores tais como as atividades pós-cirúrgicas e o 
peso do paciente poderão afetar a sua longevidade.

Informação Sobre a Artroplastia ou 
Substituição duma Articulação 

Cirurgia e Tabagismo 
(Consumo de Tabaco)
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Use esta lista de verificação de precauções de 
segurança para eliminar alguns dos perigos mais 
comuns em casa. Para sua comodidade, basta 
colocar esta lista no seu frigorífico para facilitar a 
visualização.

	 Retire os tapetes dos caminhos.

	 Levante sempre os pés quando anda.

	 Utilize um temporizador de cozinha, 
especialmente se sair da cozinha com o fogão/
forno ligado.

	 Mantenha todos os itens inflamáveis longe do 
fogão/forno, incluindo mangas e toalhas de 
camisa.

	 Coloque os artigos utilizados frequentemente 
ao alcance de fácil acesso, criando uma nova 
disposição das prateleiras e dos balcões. 

	 Leve o seu tempo para entrar ou sair da 
banheira ou do chuveiro.

	 Use uma cadeira antiderrapante de banheira ou 
duche. 

	 Mantenha telefones e números de emergência 
em todos os quartos da casa, e perto da sua 
cama.

	 Se mora sozinho, fique em contacto com um 
vizinho ou parente diariamente.

	 Use um organizador de comprimidos ou um 
diário para acompanhar os medicamentos do 
dia-a-dia.

	 Ligue para o seu médico se não se sentir 
bem ou se tiver alguma dúvida sobre 
medicamentos. 

	 Se usar uma bengala, não carregue itens; use a 
sua cesta ou bolsa anexa à bengala. 

	 Mantenha os cabos elétricos fora do caminho. 
Coloque-os debaixo de tapetes ou móveis ou 
ao longo de paredes ou rodapés. 

	 Nunca fique em cima de uma cadeira, caixa ou 
outro objeto instável. 

	 Mantenha as escadas organizadas. 

	 Demore o tempo que precisar a subir as 
escadas.

	 Cirurgia agendada para

	 Nome do treinador

	 Data e hora da aula de substituição da 
articulação

	 Data de início do exercício pré-operatório 

	 Data e local dos testes pré-operatórios 

	 Consulta com o médico autorizado 

	 Consulta com o médico dentista autorizado 

	 Preparação para a segurança doméstica 
concluída. 

	 Artigos pessoais para o hospital reunidos. 

	 A limpeza da pele começa 5 dias antes e 
termina na manhã da cirurgia. 

	 Nada de alimentos sólidos depois da meia-
noite. Se instruído pode beber líquidos 
transparentes até 2 horas antes do tempo da 
cirurgia. 

	 Descarregue a App Trusted Patient Coach e
preencha o registo.

Lista de verificação de 
segurança em casa

Lista de verificação para a 
cirurgia de substituição de 
articulações

Por favor, preencha esta secção.
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Cronologia da Substituição de uma Articulação 

Agendamento da Cirurgia
• A cirurgia de uma articulação é tipicamente

marcada com dois ou três meses de antecedência
a fim de lhe dar tempo, bem como à sua família
e a qualquer outra pessoa que o ajude, para os
preparativos necessários.

• Ser-lhe-á dada uma data, hora e local para assistir
a uma aula de instrução pré-operatória sobre a
substituição de articulações.

• Ser-lhe-á dada a data da cirurgia, assim como a
hora e local onde deve comparecer na secção de
Patient Admitting (inscrição de pacientes).

• Você receberá um telefonema do departamento
de Fisioterapia entre 24-36 horas após a sua
cirurgia ter sido agendada a fim de marcar
sessões de fisioterapia em regime externo.

• Estas sessões de fisioterapia em regime externo
começam geralmente duas (2) semanas depois
da alta do hospital mas é importante que sejam
agendadas com bastante antecedência a fim de
garantir disponibilidade assim que o paciente
esteja pronto a ingressar nas mesmas.

Informação Sobre a Artroplastia ou 
Substituição duma Articulação

INÍCIO

PRÉ-CIRURGIA

CIRURGIA

HOSPITAL

DOMICÍL IO

CONCLUSÃO Continuação de melhoras durante um ano 

Continuação da recuperação e terapia em casa 

Reabilitação e recuperação no hospital

Entrada no hospital

Aula 
pré-operatória

Você e o seu cirurgião decidem fazer a substituição da articulação

Testes 
pré-operatórios 

Plano 
de alta  

Visita ao
domicílio 
(quando necessária) 

Preparação da casa, 
lista de verificação

Cirurgia de substituição da articulação 

Websites Educativos
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Tendões: Bandas de tecido que ligam o músculo ao
osso.

Tíbia: O maior dos dois ossos da perna inferior.
Também conhecido como o osso da canela. O osso 
menor é a fíbula.

Artroplastia Total da Anca (THA): A bola artrítica
(cabeça femoral) do fémur é removida juntamente 
com a cartilagem danificada do encaixe do quadril 
(acetábulo). A cabeça femoral é substituída por uma 
bola de metal ou cerâmica que é fixada a uma haste 
metálica solidamente implantada dentro do fémur. 
A tomada da anca é substituída por um forro de 
plástico dentro de uma concha metálica.

Artroplastia Total do Joelho (TKA): As superfícies
danificadas do fémur, tíbia e patella são removidas 
pelo cirurgião e substituídas por forros artificiais 
adequados ao tamanho natural do joelho do 
próprio paciente. 

Xarelto: Um anticoagulante oral. Não são
necessários testes de sangue.

Existem numerosos sites que oferecem informações 
educativas sobre artrite e cirurgia de substituição 
das articulações. Fornecem definições de 
terminologia médica, pesquisa e notícias, assim 
como diagramas e cirurgias virtuais interativas. Pode 
ter interesse em verificar os seguintes sites. 

Arthritis Foundation — arthritis.org
A Arthritis Foundation oferece muitas informações 
sobre doenças, como a osteoartrite e a artrite 
reumatóide. O site também tem uma secção que 
descreve as opções de cirurgia de substituição de 
articulações. 

Health Finder — healthfinder.gov
Patrocinado pelo Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos dos Estados Unidos, este site 
tem informações sobre doenças como osteoartrite 
e artrite reumatóide, assim como links para outros 
grandes sites. 

American Academy of Orthopaedic Surgeons — 
orthoinfo.org
O site da American Academy of Orthopaedic 
Surgeons tem informações de pacientes e recursos 
sobre cirurgia de substituição de articulações em 
inglês, espanhol, chinês, japonês e português. 

Existe também uma série de vídeos de cirurgias 
de substituição total de articulações disponíveis no 
YouTube. 

Glossário
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Aula de Instrução Pré-operatória sobre 
Substituição de Articulações
Esta aula fornecer-lhe-á informação básica 
importante sobre a cirurgia de substituição de 
articulações e proporcionar-lhe-á uma oportunidade 
de conhecer os membros da equipa. Debruçar-nos-
emos sobre: 

• A importância do “orientador”
• O que esperar antes, durante e depois da

cirurgia

• Avaliação de saúde pré-operatória

• Testes pré-operatórios

• Exercícios pré-operatórios e nutrição

• Cuidados da pele pré-operatórios

• Segurança e preparação da casa

• Dieta pré-operatória

• O que trazer para o hospital

• Planeamento da alta

• O procedimento cirúrgico

• Sala de recuperação (PACU)

• Controlando as dores

• Prevenção de complicações

• Equipamento médico ao domicílio

Escolha um Orientador
Esperamos que você tenha escolhido um 
orientador. O orientador poderá ser o seu cônjuge, 
um(a) amigo(a), pessoa da família, um(a) vizinho(a) 
ou qualquer pessoa que lhe possa oferecer apoio 
durante o período de recuperação da sua cirurgia 
de substituição da articulação. O seu orientador 
poderá auxiliá-lo nas seguintes tarefas: 

• Preparação da sua casa

• Tomando os seus medicamentos

• Actividades do dia a dia

• Transporte para as consultas de seguimento

• Execução de recados

• Execução de exercícios em casa

• Escutando-o

Avaliação Médica Pré-operatória
O consultório do seu cirurgião ajuda-lo-á a marcar 
uma avaliação pré-operatória e a obter a devida 
autorização do seu médico. Você poderá necessitar 
de autorização médica antes da cirurgia. Qualquer 
problema dentário deverá ser completamente 
resolvido duas semanas antes da operação à 
articulação. Se tem qualquer dúvida em relação à 
sua saúde dentária deve contactar o seu dentista o 
mais urgentemente possível. 

Durante os testes pré-operatórios tirar-lhe-
ão sangue, uma amostra de mucosa nasal, 
um eletrocardiograma e possivelmente uma 
radiografia ao peito. Um membro da equipe de pré-
internamento entrevista-lo-á a fim de efectuar uma 
revisão dos seus medicamentos e do seu historial de 
saúde e cirurgias. Por favor, relate quaisquer alergias 
e sensibilidades alimentares. Durante a entrevista de 
pré-internamento determinarão se você precisa de 
mais alguma consulta ou exames antes da cirurgia.

Transfusão de Sangue
Apesar de ser pouco frequente durante ou após 
a cirurgia de substituição de uma articulação, 
ocasionalmente o paciente poderá precisar uma 
transfusão de sangue. No caso de ser necessária 
uma transfusão, o sangue será obtido num banco 
de sangue comunitário. O banco de sangue segue 
as directrizes universais na triagem do sangue e 
dos produtos derivados de sangue para garantir 
segurança. Se tem qualquer pergunta ou dúvida 
sobre transfusões de sangue, deve esclarecer as 
mesmas com o seu cirurgião antes da cirurgia. 

Preparando-se para
a Cirurgia
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Anticoagulantes: Os anticoagulantes são
anticoagulantes que podem ser prescritos para 
minimizar ou tratar coágulos sanguíneos.

Artrite: Desgaste ou quilometragem das
articulações. Existem dois tipos principais de artrite, 
a osteoartrose e a artrite reumatóide.

Artroplastia: Um procedimento cirúrgico em que
uma superfície articular artrítica é substituída ou 
modificada.

Aspirina: A aspirina é considerado como um
medicamento anti-inflamatório não esteróide 
(NSAID). É frequentemente usado para controlar a 
dor da artrite e para prevenir coágulos sanguíneos. 

Dispositivos auxiliares: Itens fornecidos por um
terapeuta ocupacional, que ajudam a manter as 
atividades da vida diária. Exemplos disso incluem 
um esticador, corno de sapato de cabo longo, 
auxílio de meia, calçadeira, esponja de cabo longo 
e atacadores elásticos.

Cimento ósseo: Cola especial frequentemente
usada para segurar com segurança o total de peças 
da articulação no osso.

Cartilagem: Um tecido macio e liso que cobre as
extremidades dos ossos e serve de almofada entre 
as superfícies das articulações.

Crioterapia: Usado para aliviar a dor e o inchaço
através do arrefecimento da incisão. 

Meias de compressão: Meias usadas para ajudar
a comprimir as veias da perna, melhorar o fluxo 
venoso e reduzir o inchaço das pernas. Isto ajuda a 
minimizar o potencial de coágulos de sangue.

Coumadin: Anticoagulante de ação lenta e oral.
Requer análises periódicas ao sangue.

Cabeça femoral: “Bola” da articulação da anca no
osso superior da coxa assente dentro do encaixe da 
anca.

Fémur: Osso grande e longo da coxa. Anestesia
geral: O sono profundo é induzido e mantido 
durante o procedimento com o recurso a 
medicamentos intravenosos e inalação de agentes 
anestésicos.

Tomada da anca: O “copo” ou acetábulo da pélvis
que segura a cabeça femoral. Juntos, a cabeça 
femoral e o acetábulo constituem a “articulação da 
anca”.

Artrite inflamatória: Doença sistémica crónica,
como artrite reumatóide ou gota, que pode causar 
inchaço e inflamação e danos ao revestimento 
articular (sinovium). 

Ligamentos: Faixas firmes de tecido que ligam os
ossos das articulações e estabilizam a articulação ao 
mesmo tempo que permitem o movimento.

Lovenox: Um anticoagulante de ação mais rápida e
injetável. Não são necessários testes de sangue.

Músculos: Fornecer o poder de movimento de
uma articulação através da sua ligação ao osso. Os 
músculos necessitam de reforço (terapia) após a 
cirurgia.

Osteoartrose (artrite degenerativa): O uso
normal ao longo dos anos pode fazer com que as 
superfícies cartilaginosas se rachem e se desgastem, 
deixando as superfícies ósseas esfregadas e 
produzindo dor. Esta é a forma mais comum de 
artrite e a razão mais comum para a substituição da 
articulação do joelho.

Patela: A rótula. Este osso serve como protetor
do espaço articular no joelho e é mecanicamente 
importante para a correta extensão do joelho.

Unidade de Cuidados Pós-Anestesia (PACU): A
sala de recuperação para onde é levado após a sua 
cirurgia para ser monitorizado ao acordar. 

Prótese: Outra palavra para as peças artificiais das
articulações. 

Artrite Reumatóide: Uma doença auto-imune
em que o sistema imunitário do corpo ataca 
erroneamente as articulações.

Anestesia espinhal: Um anestésico local
administrado na região lombar, produzindo uma 
ausência de dor, sensação e movimento nos 
membros inferiores durante um período de tempo 
limitado.

Glossário
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Exercícios Pré-operatórios
As preparações físicas que faz antes da cirurgia 
poderão afetar tanto os resultados da mesma como 
o tempo de recuperação. Você poderá adiantar a
sua recuperação fazendo exercícios de resistência
e amplitude de movimento antes da cirurgia. Os
exercícios pré-operatórios encontram-se na página
18 deste livrete. Evite qualquer exercício que lhe
cause dor. Estes exercícios devem ser realizados
em ambos os membros, tanto o que será sujeito à
cirurgia como no oposto.

Nutrição Pré-operatória
Um estado nutricional ótimo é uma consideração 
importante para o êxito de qualquer cirurgia. Um 
estilo de vida saudável resultará na perda de peso 
para muitos pacientes. Contudo, é aconselhável 
manter um peso constante no ultimo mês ou dois 
antes da cirurgia a fim de preservar a sua força para 
a mesma e para a subsequente reabilitação. Um 
membro da equipe fazer-lhe-á várias perguntas 
sobre a sua alimentaçã antes da cirurgia. É possível 
que o seu cirurgião lhe recomende que tome 
suplementos de proteína antes da cirurgia. 

Prevenção de Infeções
A infeção é rara, mas é uma complicação grave da 
cirurgia das articulações. A maioria das infeções vêm 
de certas bactérias da pele (como o Estafilococus) 
que podem entrar na incisão no momento da 
cirurgia. Existem vários regimes comprovados para 
reduzir este risco que o seu cirurgião e a sua equipa 
irão colocar em prática. Avise imediatamente o seu 
cirurgião se tiver algum tipo de ferida aberta ou 
infeção de qualquer tipo.

Em casos raros, uma infeção pode alastrar ao local 
da sua cirurgia a partir da bexiga (trato urinário). Não 
se esqueça de informar o seu cirurgião e médico 
se tiver, ou tiver tido, uma infeção na bexiga, ou 
qualquer problema com a micção.

Cuidados Pré-Operatórios com a Pele
A preparação da sua pele antes da cirurgia pode 
reduzir muito o risco de infeção no local da cirurgia.  
NÃO barbear o corpo com uma lâmina de 
barbear 72 horas antes da cirurgia. Verifique
as áreas de pele ao redor do local cirúrgico para 
manter a boa saúde da pele antes da cirurgia. Se 
notar quaisquer cortes pré-operatórios, arranhões, 
vermelhidão ou áreas abertas, avise imediatamente 
o seu cirurgião.

Para reduzir as bactérias da pele antes da cirurgia, 
todos os pacientes necessitam de se lavar com um 
sabonete especial chamado Clorexedina (CHG), que 
iremos distribuir. Nota: Se for alérgico à CHG, avise-
nos e não usará CHG.

Precisará de lavar todo o seu corpo com CHG 
cinco dias antes da cirurgia e na manhã da cirurgia,
usando o seguinte regime:

1. Lave todo o seu corpo e cabelo (incluindo a
barba) com o seu sabonete e champô normais.

2. Enxagúe bem por todo o corpo.

3. Afastando-se do fluxo de água, aplique CHG
por todo o corpo, tendo o cuidado de evitar os
olhos, a boca e o interior do reto/vagina.

4. Lave bem com CHG durante cinco minutos.

5. Preste especial atenção ao seu local de cirurgia.

6. Após cinco minutos, enxaguar bem.

7. Não use o seu sabonete normal depois de
enxaguar a CHG.

8. Seque com uma toalha limpa.

9. Não aplique loção, pós ou perfume.

10. Vista roupas limpas.

Aviso: A CHG não deve entrar em contacto 
com os olhos, boca, vagina e reto. Não usar 
CHG se for alérgico.

Preparando-se para a Cirurgia
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Após a substituição total das articulações é 
comum inicialmente ter inflamação no local 
da sua incisão cirúrgica. Mas, contacte o 
seu cirurgião, se notar:

• Aumento do inchaço

• Aumento da vermelhidão

• Aumento da drenagem

• Aumento da dor

• Febre recorrente acima de 101 graus

Ou, se suspeitar que tem um coágulo de 
sangue:

• Aumento do inchaço da perna

• Aumento da dor na perna

• Aumento da ternura dos bez

• Falta de ar

Por favor, contacte o seu cirurgião 

Dr. 

através de

Na rara circunstância de não poder 
contactar diretamente o seu médico, ligue 
para a Central de Atendimento Ortopédico 
através do número 508-973-2211 e peça-
lhe que contacte o seu médico ou o 
médico de banco.

Informações sobre a consulta 

Instruções de “Primeira Resposta” Total 
de Cuidados Conjuntos

Appendix
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Muitos de nós também transportamos as bactérias 
Estafilococos nas narinas (nariz), sem quaisquer 
sinais ou sintomas. Se é um portador, esta pode ser 
a origem de uma infeção cirúrgica. Para verificar 
isso, todos os pacientes terão uma cultura das 
narinas com um cotonete. Isto é rápido e sem 
dor, usando um cotonete de ponta de algodão. O 
tratamento para reduzir o Estafilococos nasal é usar 
uma pomada antibacteriana, chamada Mupirocina, 
em cada narina, duas vezes ao dia, durante os cinco 
dias que antecedem a cirurgia. 

Após a cultura nasal, será notificado se os 
resultados forem positivos. Os pacientes que forem 
notificados como positivos para estafilococos nasais 
terão uma prescrição dada para a Mupirocina. Use a 
Mupirocina como indicado, aplicando algumas em 
cada narina, duas vezes ao dia, durante cinco dias 
antes da cirurgia. 

Visita Pré-Operatória de Fisioterapia ao 
Domicílio
O seu cirurgião discutirá consigo os planos de alta 
e decidirá se é necessária uma visita pré-operatória 
de fisioterapia ao domicílio. Se determinado 
que isso será benéfico, a Southcoast Visiting 
Nurse Association entrará em contato consigo 
aproximadamente de uma a duas semanas antes da 
cirurgia para agendar uma avaliação ao domicílio 
pelo telefone ou uma visita ao domicílio Esta 
avaliação incluirá:

• Avaliação completa da sua situação de vida e
do seu ambiente doméstico.

• Ensinar precauções básicas de movimento e
recomendações de segurança doméstica.

• Rever o processo de Substituição Total das
Articulações e de alta para casa.

• Debater a importância de um “treinador” e da
participação na classe Articulação Total.

• Rever o programa de exercícios e as
necessidades de equipamento adaptativo.

• Estabelecer uma conexão consigo e com o seu
“treinador”.

Anestesia
Irá discutir as suas opções de anestesia com o seu 
cirurgião e anestesista. A anestesia local também 
referida como “coluna vertebral” e “bloqueios” é a 
nossa preferência pela cirurgia de substituição das 
articulações. Pesquisas demonstraram que pacientes 
que recebem anestesia espinhal têm menos 
complicações do que pacientes que recebem 
anestesia geral. No geral, os pacientes que recebem 
anestesia espinhal têm menos complicações do 
que pacientes que recebem anestesia geral. Se não 
for um candidato para anestesia coluna vertebral, 
a equipa de anestesia discutirá as várias opções 
consigo no dia da cirurgia.

Nada de comer depois da meia-noite
Nada de alimentos sólidos depois da meia-noite. 
Os pacientes que não são diabéticos e não têm 
problemas de esvaziamento do estômago podem
beber líquidos transparentes até 2 horas antes da 
cirurgia. Isto será discutido na sua visita de teste 
pré-admissão e incluído nas suas instruções pré-
operatórias. Também será instruído sobre quais 
os medicamentos que deve tomar na manhã da 
cirurgia.

O que trazer para o hospital 
• Artigos de higiene pessoal (escova de dentes,

pasta de dentes, desodorizante, lâmina de
barbear e outros artigos de higiene pessoal).

• Calções, t-shirts, roupas largas, meias e ténis.
Não irá usar uma bata de hospital depois da
primeira noite.

• Material de leitura.

• A sua música favorita para ouvir.
Não traga objetos de valor para o hospital (jóias,
cartões de crédito, etc.).

Planeamento de alta
O nosso objetivo é que tenha alta para casa e 
continue a sua recuperação com a assistência 
de enfermeiras visitantes, fisioterapia, treinador 
e família. A literatura sustenta que os pacientes 
têm uma recuperação mais rápida e menos 
complicações quando têm alta para casa, 
em comparação com a ida para unidades de 
reabilitação.

Preparando-se para a Cirurgia 
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Visão geral de equipamentos médicos duráveis

Andarilho. Dispositivo
padrão ou rolante de suporte 
para manter o equilíbrio e a 
estabilidade. 

Cadeira de duche. Coloque o
assento do banho na banheira 
ou duche 
e eleve-o 
até à altura 
adequada. 

Esponja de banho de pega 
longa. 

Ajuda-o a lavar a parte inferior 
das pernas e pés. O cabo 
longo reduz a necessidade 
de se dobrar. Também pode 
embrulhar uma toalha à volta 
da esponja para ajudar na 
secagem.

Almofada de assento. É colocado
em qualquer cadeira baixa para 
evitar a “Posição de Perigo” (que 
é quando as ancas estão abaixo 
dos joelhos) 

Garra. Ajuda a apanhar itens
deixados cair.

Calçadeira de pega longa. 
A pega nesta calçadeira 
ajuda a evitar dobras ao 
calçar os sapatos. Coloque 
a calçadeira dentro 
da parte de trás do 
sapato e empurre 
o calcanhar para
dentro do
sapato.

Ajuda com 
as meias. 
Use para 
calçar 
meias ou 
vestir roupa 
interior ou 
calças.

Atacadores elásticos. Os
atacadores elásticos proporcionam 
um apoio firme, mas esticam para 
permitir que os pés entrem ou 
saiam dos sapatos sem ter de os 
desatar e retirar.

Cadeira de banho. Pode
ser usado com o balde para 
facilitar a casa de banho 
ou remover o balde 
e colocá-lo 
sobre a sua 
sanita para 
levantar o 
assento.
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O que esperar: A sua cirurgia 

Chegada ao hospital no dia da cirurgia
• Faça o check-in no balcão de admissão de

pacientes no momento quando chegar. 

• No St. Luke’s Hospital, o Balcão de
Admissão para Cirurgia está localizado no
interior do Centro Cirúrgico, localizado na
West Street.

• No Charlton Memorial Hospital, o Balcão
de Admissão está localizado junto à entrada
principal, no primeiro andar.

• No Tobey Hospital, por favor, entre na
Entrada Principal para a Admissão.

• Após a admissão, conhecerá um membro da 
equipa de cirurgia ortopédica.

• A sua família será encaminhada para uma
área de espera. Quando a sua cirurgia estiver 
concluída, aqueles que estão à sua espera serão 
contactados pelo cirurgião.

• O membro da sua equipa vai levá-lo para área 
do pré-operatório.

• Depois de vestir uma bata cirúrgica, a sua 
equipa começará a prepará-lo para a cirurgia. 
Isto inclui iniciar uma linha intravenosa e receber 
medicação.

• A enfermeira da sua sala de operações, bem 
como o seu anestesista, irão entrevistá-lo e rever 
e confirmar informações importantes.

• O seu cirurgião vai marcar o local da sua incisão.

• Os pacientes que estão a ter um bloqueio 
nervoso geralmente têm isso feito neste ponto.

• Um membro da equipa irá levá-lo na maca até à 
sala de cirurgia, onde verá o seu cirurgião
e conhecerá os outros membros da equipa 
cirúrgica.

• A equipa cirúrgica conduzirá um “time out” para 
verificar se tudo está como planeado.

• Após a cirurgia, será levado para uma área
de recuperação (chamada PACU), onde
permanecerá por uma a duas horas. As
enfermeiras irão avaliar o seu nível de dor e
monitorizar a sua incisão.

• Será então levado para o seu quarto na unidade
ortopédica onde a equipa de substituição de
articulações começará a trabalhar consigo.

• Na unidade, receberá medicação para as dores
conforme necessário e receberá antibióticos
intravenosos durante as primeiras 24 horas.

• Será ajudado a sair da cama e começar a andar
durante as primeiras horas após a cirurgia.

• Ser-lhe-á mostrado como fazer exercícios ao
tornozelo. É muito importante que exercitar
os tornozelos neste primeiro dia e continuar a
fazê-lo durante toda a sua estadia no hospital.
Os exercícios ao tornozelo ajudam a evitar a
formação de coágulos de sangue.

• Começará a usar um dispositivo de compressão
sequencial nas pernas, também para prevenir
coágulos sanguíneos.

• Começará a usar um espirómetro de incentivo
para ajudar a respirar fundo.
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Extensão da anca em pé 

Sessões por dia: _____________ 

Conjuntos:  _____________ 

Repetições:   _____________

Abdução da anca em pé

Sessões por dia: _____________ 

Conjuntos:  _____________ 

Repetições:   _____________

Extensão da anca em pé: Agarrar-se a uma superfície
estável, estender a perna para trás tentando levantar o pé 
do chão. Volte a ficar de pé. 

Abdução da anca em pé: Levante a perna operada para o
lado, traga a de volta para a linha média.

Programa de exercícios em casa

 

2

2

15

 

2

2

15

* O seu terapeuta
irá atribuir os seus
números de Pós-
Operatório

PRE-OP | PÓS-OP*

PRE-OP | PÓS-OP*

Não inicie estes exercícios antes de 3 semanas após a cirurgia.
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Estadia no Hospital
• Durante a sua estadia no hospital, o laboratório 

virá muito cedo ter consigo tirar sangue. 

• Se presente, o seu cateter Foley será 
descontinuado, geralmente até ao meio-dia do 
dia seguinte à sua cirurgia. 

• Terá medicamentos para as dores disponíveis, 
quando necessário. 

• No dia da sua cirurgia, quando chegar à unidade 
de enfermagem, as enfermeiras irão verificar a 
sua capacidade de sentir e mover as suas pernas. 
Quando sentir e puder se mover, o pessoal de 
enfermagem ou o fisioterapeuta irá levantá-lo 
e tirá-lo da cama. Se chegar à unidade antes 
das 16:00, caminhará no mínimo duas vezes e 
se chegar depois das 16:00 horas só se espera 
que caminhe uma vez. Deverá estar acordado e 
fora da cama para as refeições e após o dia da 
cirurgia, caminhará pelo menos quatro vezes ao 
dia com a ajuda da sua equipa de cuidados de 
saúde.

• Todas as manhãs terá ajuda para sair da cama e 
tomar banho. 

• Se preferir tomar o seu banho à noite, é só avisar 
o seu auxiliar clínico. 

• Iremos ajudá-lo a vestir a roupa mais larga que 
trouxe de casa. (Calções e tops são normalmente 
a melhor roupa). 

• Precisa de estar mentalmente preparado para 
“trabalhar” e participar nos seus cuidados 
fazendo coisas como sair da cama para as 
refeições e participar na fisioterapia duas vezes 
por dia. 

• Deve solicitar medicação para a dor 45 minutos a 
uma hora antes de ir para sessões de terapia. 

• A participação do seu treinador é encorajada na 
sua recuperação, tanto quanto possível.

• Terá duas sessões de fisioterapia todos os dias; 
o seu treinador é convidado e encorajado a 
participar nestas sessões. Também irá caminhar 
com o pessoal de enfermagem duas vezes por 
dia.

• Os visitantes são bem-vindos, de preferência ao 
final da tarde ou à noite.

Para a alta para casa (o objetivo da maior 
parte dos pacientes)
• Alguém responsável precisa de o levar para casa. 

• Antes de sair, receberá instruções escritas 
completas sobre medicamentos, fisioterapia, 
atividade, acompanhamento e cuidados de 
incisão. 

• As necessidades de equipamento, os planos de 
exercícios/fisioterapia e qualquer agência de 
cuidados de saúde domiciliária serão discutidos e 
organizados antes da alta. 

Em caso de ter alta para Central de 
Enfermagem Espcializada
• Por uma variedade de razões, a alta para uma 

Central de Enfermagem não é aconselhada, mas 
pode ser necessária em circunstâncias especiais. 

• Os papéis de transferência serão preenchidos 
pelo pessoal de enfermagem para a Central de 
Enfermagem.

• Um médico de reabilitação irá cuidar de si em 
consulta com o seu cirurgião. 

• Espere ficar sete dias, de acordo com o seu 
progresso. 

• No momento da alta para casa, o pessoal da 
reabilitação dar-lhe-á instruções completas.

What to Expect: Your Surgery 

Extensão do joelho sentado 

Sessões por dia: _____________ 

Conjuntos:  _____________ 

Repetições:   _____________

   

Flexão da anca em pé

Sessões por dia: _____________ 

Conjuntos:  _____________ 

Repetições:   _____________

Extensão do joelho sentado: Sente-se direito numa 
cadeira com os pés bem assentes no chão. Levante 
lentamente o pé até ao nível da anca, depois desça. Repita 
no lado oposto.

Flexão da anca em pé: Apoie-se numa superfície estável, 
levante o joelho da perna operada lentamente para cima e 
para baixo.
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O que esperar: Após a Cirurgia 

Controle da dor
• Receberá uma prescrição de medicação para a 

dor no momento da alta.

• Tomar medicação para as dores quando 
necessário antes da atividade e do exercício.

• Mude a sua posição a cada 45 minutos ao longo 
do dia.

• A terapia com gelo e frio é usada para reduzir a 
dor e o inchaço.

• Ser-lhe-á mostrado como usar o gelo para 
controlar a dor. A aplicação de gelo na sua 
articulação afetada diminuirá o desconforto. Não 
utilize um saco de gelo durante mais de 20 
minutos de cada vez a cada hora. Pode usar gelo 
antes e depois do seu programa de exercícios.

• Coloque gelo na sua articulação durante 15 a 20 
minutos após os períodos de exercício para 
reduzir a dor.

• Se estiver a usar uma unidade de terapia fria, siga 
as instruções fornecidas.

• A dor pós-operatória, a ulceração, o inchaço
e os hematomas diminuirão ao longo de 6 a
12 semanas. No entanto, poderá ter inchaço 
ocasional até nove meses.

Escala da dor
É de se esperar dor após a cirurgia. As pessoas 
costumavam pensar que a dor intensa após a cirurgia 
era algo que “tinham de suportar”. Hoje, pode 
trabalhar com os enfermeiros e médicos antes e 
depois da cirurgia para prevenir ou aliviar a dor. Elas 
o ajudarão a entender por que o controlo da dor é
importante para a recuperação, assim como para
o seu conforto. O nosso objetivo é levar a sua dor
a um nível tolerável, para que possa mobilizar-se e
participar na fisioterapia. O objetivo não é a dor “0”.
Os enfermeiros irão usar esta escala de dor para
avaliar e compreender o seu nível de dor.

As bad as it could be, nothing else matters

Can’t bear the pain, unable to do anything

Awful, hard to do anything

Focus of attention, prevents doing daily activities

Hard to ignore, avoid usual activities

Interrupts some activities

Distracts me, can do usual activities

Sometimes distracts me

Notice pain, does not interfere with activities

Hardly notice pain

No pain

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

O pior que pode ser, nada mais 
tem importância

Não aguento a dor, incapaz de 
fazer qualquer coisa

Horrivel, difícil fazer qualquer 
coisa 

Foco de atenção, impede fazer 
atividades diárias

Dificil de ignorar, evito ativi-
dades normais

Interrompe algumas atividades

Perturba-me, mas posso fazer 
atividades normais

Perturba-me, por vezes

Sente dor, mas não interfere 
com atividades

Mal sente a dor 

Sem dor

Alongamentos 

Sessões por dia: _____________ 

Conjuntos:  _____________ 

Repetições: _____________

Contrações glúteas

Sessões por dia: _____________ 

Conjuntos:  _____________ 

Repetições: _____________

Conjunto de Quad

Sessões por dia: _____________ 

Conjuntos:  _____________ 

Repetições: _____________

Alongamentos: Deite-se de costas com os joelhos
dobrados e os pés para cima. No seu lado operado, escave 
o calcanhar para dentro da cama e pressione firmemente
durante 6 segundos. Repita no lado oposto.

Contrações glúteas: Aperte os músculos das nádegas o
máximo possível enquanto conta até 15.

Conjunto de Quad: Com a perna operada para fora, aperte
lentamente e segure o músculo da coxa, enquanto conta 
até 15. 
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Programa de exercícios em casa

2

2

15

2

2

15

2

2

15

* O seu terapeuta
irá atribuir os seus
números de Pós-
Operatório

PRE-OP | PÓS-OP*

PRE-OP | PÓS-OP*

PRE-OP | PÓS-OP*



Manual de Substituição Total de Articulações14

Os medicamentos para a dor, a inatividade e a 
desidratação podem causar obstipação. Aqui 
estão algumas coisas que pode fazer para evitar a 
obstipação:

Prevenção da obstipação
• Coma diariamente frutas e legumes.
• Beba mais água e líquidos.
• Caminhe de hora a hora.
• Use laxantes e amaciadores de fezes, se 

necessário, especialmente enquanto ainda 
estiver a tomar medicamentos narcóticos.

• Miralax ou genérico, 1 colher de sopa misturada 
com 8 oz líquido, 1 a 5 vezes por dia.

Anticoagulantes — Prevenção de coágulos 
de sangue
Todos os pacientes de articulações vão precisar de 
medidas para prevenir coágulos sanguíneos. Como 
parte deste processo, são utilizados medicamentos. 
Alguns medicamentos estão em forma de 
comprimidos, alguns são administrados por 
injeção e outros requerem análises periódicas ao 
sangue. O seu regime e todas as instruções estarão 
completamente em vigor antes de deixar o hospital.

Reconhecendo um coágulo de sangue
É importante procurar os seguintes sintomas de 
coágulos de sangue. Se suspeitar que tem um 
coágulo de sangue, ligue para o seu cirurgião 
conforme instruído na sua folha de “Primeira 
Resposta” encontrada na página 24 deste folheto. 

• Inchaço na coxa, panturrilha ou tornozelo
de uma das extremidades inferiores que
não desce com a elevação.

• Dor e maciez na barriga da perna.
• Falta de ar que continua em repouso.
• Dor no peito ou aperto.
• Se for às emergências, esteja preparado

para explicar que fez uma cirurgia às
articulações e acreditar que tem um coágulo
de sangue. Esteja preparado para lhes dizer
o nome do seu cirurgião.

• Departamento de Urgências de Charlton
508-973-7041

• Departamento de Urgências de St. Luke’s
508-973-5388

• Departamento de Urgências de Tobey
508-273-4180

Prevenir o inchaço das pernas 
• Alguns pacientes serão solicitados a usar meias

especiais (conhecidas como “TEDS”) para evitar
o inchaço das pernas. Se estiver a usar essas
meias especiais, pergunte ao seu cirurgião
quando pode interromper o uso. Normalmente,
isto é quando o seu nível de atividade aumenta e
está “para cima” mais do que “para baixo”.

• Evite sentar-se com os joelhos dobrados.

• Duas ou três vezes por dia, passe 20 a 30 
minutos deitado com as pernas para cima em
almofadas.

• Faz os teus exercícios ao tornozelo, tal como
fizeste no hospital.

• Notifique o seu médico se notar um aumento da
dor ou inchaço em qualquer uma das pernas.

Cuidar da sua nova anca: Precauções, 
prevenção de deslocamentos
Durante um período de tempo após uma substituição 
total da anca, existe o risco da bola da anca sair do 
seu encaixe, o que é chamado de luxação. O risco de 
luxação pode ser grandemente reduzido seguindo as 
simples “precauções da anca” durante a sua estadia 
hospitalar e após o seu regresso a casa. 

Certifique-se de debater quaisquer questões ou 
preocupações específicas com o seu cirurgião. O seu 
terapeuta discutirá consigo durante as suas sessões 
de tratamento. 

Para todos os pacientes de substituição total da anca, 
nunca force a sua anca para uma flexão excessiva, 
nem rode a perna operada para dentro ou cruze a 
perna ou o tornozelo operado. Veja a próxima página 
para exemplos.

Recomendações de condução após a 
operação
Em geral, os pacientes podem conduzir quando se 
sentem seguros e competentes e já não estejam 
a tomar psicotrópicos. O prazo normal é de cerca 
de 2 semanas quando a cirurgia é feita no seu lado 
esquerdo e cerca de 3 semanas quando a cirurgia é 
feita no seu lado direito. Por favor, debata quaisquer 
questões ou preocupações específicas com o seu 
cirurgião. Se estiver a fazer uma substituição da 
anca, deve certificar-se de que consegue manter as 
precauções ao entrar e sair do veículo.

O que esperar: Após a Cirurgia 
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Tendão isométrico 

Sessões por dia: _____________ 

Conjuntos:  _____________ 

Repetições: _____________

Abdução da anca 

Sessões por dia: _____________ 

Conjuntos:  _____________ 

Repetições: _____________

Elevação de pernas retas 

Sessões por dia: _____________ 

Conjuntos:  _____________ 

Repetições: _____________

Tendão isométrico: ONo lado operado, pressione a perna
direita firmemente para dentro da cama, e mantenha 
durante 6 segundos. Repita no lado oposto.  

Abdução da anca: Deslize a perna operada lateralmente na
cama, mantendo a perna pressionada sobre a cama. Repita 
no lado oposto. 

Elevação de pernas retas: Com a perna não operada
dobrada, levante lentamente a perna operada para cima e 
para baixo. Repita no lado oposto. 
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Dicas importantes de precaução 
Depois de uma cirurgia de 
substituição da anca 
 

O que esperar: Após a Cirurgia

Precauções com a anca: Sentar-sePrecauções com a anca: Sem adução

Precauções com a anca: Flexão limitada da anca

Vestir-se: Sapatos e meias

Precauções com a anca: Perna 
de elevação de limite

Vestir-se: Flexão limitada da anca

Não se sente em bancos 
baixos ou macios, pois 
isso força dobrar a 
anca e para dentro dos 
joelhos. 

Evite cadeiras de 
baloiço, reclináveis e 
bancos baixos. KMantenha as pernas sempre separadas. Não cruze as pernas, 

quer esteja em pé, sentado ou deitado. Use uma almofada para 
manter as pernas afastadas na cama.

Não se incline para a frente na anca mais de 90 graus enquanto 
estiver de pé, sentado ou deitado. 

Os sapatos de enfiar ou os atacadores 
elásticos eliminam a flexão. Use 
calçadeira de cabo comprido para 
colocar sapatos. Usa uma instituição 
para doar meias. 
Pode usar um esticador ou uma 
calçadeira para ajudar a tirar meias e 
sapatos. 

Precauções especiais: 
• Não dobre a anca afetada além dos 

90 graus.

Não escore ou levante a 
perna mais de 90 graus 
na anca afetada.

Algumas atividades, 
como cortar as unhas dos 
pés ou rapar as pernas, 
exigirão a assistência de 
outros. 

Use sempre dispositivos de “pega longa” para o autocuidado. 
Mantenha os meios auxiliares à mão para apanhar 
itensdeixados cair. 
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Deslizamento 

Sessões por dia: _____________ 

Conjuntos:  _____________ 

Repetições:   _____________

   

Quads de arco curto 

Sessões por dia: _____________ 

Conjuntos:  _____________ 

Repetições:   _____________

Exercícios aos tornozelos  

Sessões por dia: _____________ 

Conjuntos:  _____________ 

Repetições:   _____________
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Programa de exercícios em casa

Deslizamento: Em posição plana, dobre o joelho e deslize 
o calcanhar em direção às nádegas e depois deslize de 
volta para a direita. Repita no lado oposto. 

   

Quads de arco curto: Com um rolo de toalha debaixo do 
joelho da perna operada, levante o calcanhar para fora da 
cama. Repita no lado oposto. 

   

Exercícios aos tornozelos: Dobre os tornozelos para cima 
e para baixo.

* YO seu terapeuta 
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números de Pós-
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Informações gerais 
• A recuperação pode levar de seis a 12 semanas; 

pode se sentir fraco durante esse tempo. 

• Use gelo para inchaço e desconforto. 

• Pode ter febre baixa (abaixo de 100,5 °F). 

• Se se sentir febril, meça a temperatura. Se for 
superior a 100,5 graus, avise a sua enfermeira e 
o cirurgião. 

• NÃO é permitido o consumo de álcool 
enquanto estiver a tomar medicamentos para as 
dores narcóticas. 

• Não fume. Abranda a cura e aumenta as suas 
hipóteses de infeção. 

• Caminhe com o seu andarilho ou muletas até o 
seu médico ou fisioterapeuta lhe dizer que estes 
meios auxiliares podem ser descontinuados. 

• Se tiver uma substituição total do joelho, pode 
ouvir alguns ruídos de clique enquanto caminha. 
Esta é uma ocorrência normal.

• A sua substituição da articulação pode fazer 
com que os detetores de metais disparem na 
segurança do aeroporto. Planeie mencionar isto 
quando passar pela segurança. 

• Talvez lhe seja pedido para mostrar a sua 
incisão. 

Cuidar da sua incisão 
• A maioria dos pacientes vai para casa com 

um penso cirúrgico especial à prova de água 
durante uma semana. 

• Pode tomar banho com este penso à prova de 
água. 

• Para aqueles com um penso convencional, 
receberá instruções específicas da sua equipa 
de cuidados.

• Quando o seu penso cirúrgico for removido, 
ou após tomar banho, mantenha a sua incisão 
coberta com um penso leve, seco e esterilizado, 
a menos que o seu médico lhe dê instruções em 
contrário.

• Não se esqueça de lavar as mãos antes de 
mudar o penso. 

• Se tiver agrafos, eles serão removidos 10 a 14 
dias após a cirurgia.

• Se a sua incisão foi fechada com suturas 
absorvíveis, tiras estéreis ou cola para a pele, 
não é necessária qualquer remoção. A cola ou 
as tiras esterilizadas acabam por sair quando 
toma banho. 

• É normal ter algum entorpecimento em torno 
da incisão.

• Notifique o seu cirurgião e o enfermeiro se 
ocorrer qualquer drenagem ou aumento de 
vermelhidão ou inchaço. Estes podem ser 
sinais de uma infeção que requer tratamento 
imediato. 

• Se se sentir febril, meça a temperatura. Se a sua 
temperatura for superior a 100,5 graus, avise o 
enfermeiro e cirurgião. 

O que esperar: Após a Cirurgia 
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Chuveiro
• Pode tomar banho de chuveiro a qualquer 

momento se tiver um penso à prova de água. 

• Se tiver um penso convencional, pode começar 
a tomar banho três dias após a sua operação. 
Se não houver drenagem na incisão, não é 
necessária a proteção da ferida. Se houver 
drenagem da incisão, tente mantê-la coberta e 
seca durante o banho de chuveiro.

• Recomenda-se uma banqueta de chuveiro. Não é 
recomendado tomar banho de imersão.

• Não mergulhe a sua incisão até pelo menos 6 
semanas após a cirurgia (por exemplo, numa 
banheira, piscina, banheira de água quente, água 
aberta). 

• Não esfregue a sua incisão, pode lavá-la 
suavemente e secá-la com uma palmadinha.

• Cubra a sua incisão com um penso estéril leve e 
seco depois do banho.

• O seu cirurgião dir-lhe-á quando já não for 
necessário um penso.

Sinais de infeção 
Procure atentamente os seguintes sinais de 
infeção. Se acha que pode ter uma infeção, 
contacte o seu cirurgião imediatamente, 
conforme detalhado na sua Primeira Ficha 
de Resposta, encontrada na página 24 deste 
manual.
• Aumento do inchaço e/ou vermelhidão no local 

da incisão. 

• Mudança de cor, quantidade crescente ou 
qualquer 

• odor de drenagem incisional.

• Aumento da dor na zona do joelho ou da anca. 

• Febre superior a 100,5 °F (uma febre baixa 
abaixo de 100,5° é comum após uma cirurgia 
articular). 

• A sua incisão é muito vermelha, quente e macia.

Prevenção de infeções posteriores 
• Procedimentos invasivos como a limpeza 

dentária, colonoscopia ou um cateter na bexiga 
podem causar a libertação de bactérias no 
sangue que podem levar a uma infeção nas 
articulações.

• Isto pode ser evitado tomando um antibiótico 
antes de qualquer procedimento deste tipo.

• Pode receber uma prescrição de antibióticos 
para tomar antes de qualquer procedimento 
invasivo. Os detalhes específicos para o uso 
estarão no rótulo do frasco do antibiótico.

• Não se esqueça de informar o seu dentista 
ou qualquer outra pessoa que faça qualquer 
procedimento invasivo de que tem uma prótese 
articular e de que vai precisar de pré-tratamento 

• antibiótico antes dequalquer procedimento 
invasivo. Esta rotina preventiva deve ser seguida 
até que seja especificado o contrário pelo seu 
cirurgião.

O que esperar: Após a Cirurgia




