
A artrose no quadril, também chamada
de osteoartrose ou coxartrose, é um desgaste da
articulação que provoca sintomas como dor
localizada no quadril, que surge principalmente
durante o dia e ao andar, ou permanecer
sentado por muito tempo. Está doença causa
degeneração das cartilagens, sendo que é muito
comum surgir no quadril, pois é uma região que
sustenta boa parte do peso do corpo e que está
sempre em movimento. Pode ser causado por
fatores mecânicos ou biológicos e, geralmente,
acontece em pessoas acima dos 45 anos, mas
também pode acontecer em pessoas mais
jovens, principalmente no caso de atletas que
utilizam muito a articulação ou por outros
motivos (mecânicos, metabólicos e traumáticos).
Geralmente a artrose nos jovens é causada por
sequelas de traumas de alta energia,
osteonecrose (perda da circulação da cabeça do
fêmur), sequelas de infecções ou formas graves
de artrite autoimune. Nos idosos pode estar
relacionada também às condições citadas acima,
mas geralmente conseguimos identificar alguma
causa mecânica que levou à alteração articular
longo dos anos.

O tratamento deve ser individualizado, de acordo
com o grau da doença e com as expectativas e
necessidades de cada paciente. Inicialmente o
tratamento não-cirúrgico se impõe. Exercícios de
impacto devem ser evitados. A perda de peso
também tem papel importante no tratamento,
haja visto que o quadril suporta múltiplos do
peso corpóreo. Fisioterapia ou hidroterapia
podem ser indicadas, procurando fortalecer a
musculatura regional e manter o arco de
movimento.
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ARTROSE COXO FEMURAL

1- A diminuição do espaço articular é uma
marca registrada do desgaste articular, mas
nem sempre é visível em exames de raio-x
simples.
2 e 3- Osteófitos são proeminências ósseas
que vão se formando em torno da articulação.
Aumentam muito o atrito articular e diminuem o
movimento da articulação.

A evolução do desgaste no quadril em um 
paciente. 


