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EXERCÍCIOS PARA PRÓTESE TOTAL DA ANCA NO
DOMICÍLIO
S PR

S

-

Realizar os exercícios diariamente, de forma calma, pausada com roupa e calçado
adequados, num ambiente tranquilo.

-

Tendo em conta que os exercícios que se podem realizar dependem do tipo de
fratura, cirurgia realizada e das características do próprio doente, deve
consultar o seu Médico de Medicina Física e de Reabilitação antes de iniciar
este programa.

-

Estes exercícios devem ser realizados sem sentir dor enquanto os realiza. Caso
surja dor deve parar o exercício. Não deve igualmente apresentar dor no dia
seguinte à realização do exercício.

-

Se no início do programa tiver dificuldades para completar os exercícios OU os
exercícios provocarem dor no dia seguinte, deve diminuir a intensidade dos
mesmos - para isso, opte por diminuir o número de séries mantendo o número
de repetições.

-

Deve ter noção de alguns conceitos para a realização dos
exercícios:Repetições: número de vezes que determinado movimento é
repetido. Séries: refere-se a um conjunto de exercícios, cada um com o seu
número de repetições. Cada série pode também ser repetida.

-

Em caso de alteração de sintomas consulte o seu médico fisiatra.

1. Deitado de Barriga para Cima
Com o joelho bem esticado, eleve a sua perna em direção ao teto. Mantenha por
breves momentos e, de seguida desça, lentamente.

Afaste a perna, mantendo o joelho esticado. É importante que mantenha a perna
contrária imóvel e a bacia “fixa”. De seguida, volte à posição inicial, sem nunca cruzar
as pernas.

2. Deitado de Barriga para Baixo
Com o joelho esticado, eleve, ligeiramente, a perna, de forma a retirar a coxa da
superfície da cama. Contraia a região glútea durante o exercício, e evite movimentos
da bacia, mantendo-a “fixa” à cama.

3. Sentado numa Cadeira Alta
Partindo com o pé apoiado no solo, estique totalmente o joelho.

4. De Pé (junto a uma cadeira)
Dobre o joelho, movendo a perna para trás.

Procurando se apoiar de forma estável, coloque os seus pés paralelos à largura dos
ombros. Desça, ligeiramente a pélvis, projectando-a para trás, de forma a realizar um
agachamento.

Com o joelho esticado, mova a perna para trás, mantendo a bacia estável.

Com o joelho esticado, afaste a perna, movendo para o lado evitando inclinar a
bacia/tronco. Ao retornar evite sempre cruzar a perna.

Suba e desça o degrau com membro operado, apoiando-se sobre a perna sã, que
permanece imóvel sobre o solo.

4. Treino de Marcha / Subir e Descer Escadas
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Nota:
 Na retirada de uma canadiana deverá deixar primeiro a do lado operado,
mantendo a canadiana do lado “bom”;
 A subida e descida de escadas, quando retirar as canadianas, deve iniciar-se sem
alternância dos membros:
Subir 1º Perna “Boa”; 2º Perna perada;
Descer 1º Perna “ perada”; 2º Perna “Boa”.
Após algum tempo de reabilitação, poderá iniciar a alternância dos membros,
conforme orientação do seu Médico/Fisioterapeuta.

CONTRA-INDICAÇÕES:
 Não rodar sobre a perna operada;
 Não cruzar as pernas;
 Não sentar em locais baixos.
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