
Ficamos muito felizes que você tenha se interessado por nosso material sobre artrose de 
quadril.

Estamos certos que essas informações vão ajudar a melhorar sua qualidade de vida.

Na primeira parte está a definição da artrose, e como os hábitos causam a artrose e as 
dores.

Na segunda parte colocamos as perguntas feitas por várias pessoas em nossos canais do
YouTube e Facebook e as respostas do Dr. Audinei Carlos das Neves.

PARTE 01

ARTROSE

A artrose é o resultado da aproximação dos ossos, que provoca atrito e desgaste das 
cartilagens.

A aproximação dos ossos ocorre devido ao encurtamento da musculatura.
Posturas da rotina cotidiana causam encurtamento muscular e aproximação dos ossos.

A coluna vertebral comprime os nervos que se encolhem e geram estímulos para os 
músculos, que também se encolhem, aproximando os ossos.

Dor é outro fator que leva a pessoa a se encolher, e aproximar os ossos.

Preocupação também faz a pessoa encolher os músculos, e aproximar os ossos.

Com ossos mais próximos do que a distância correta, os ligamentos ficam frouxos, 
deixando a articulação com instabilidade, e maior deslocamento entre os ossos, com 
aumento do atrito entre as cartilagens.

Portanto, definitivamente, artrose não é uma doença que ataca, e corrói as cartilagens.

HÁBITOS

O ser humano utiliza predominantemente

a musculatura anterior do corpo que se

torna mais forte, porém mais encurtada.

Musculatura das coxas, tórax e pescoço

se encurtam e diminuem a distância entre 

cabeça e quadril.

Músculos da face medial, anterior e lateral 

das coxas causam inclinação da pelve para

frente, a parte da frente do quadril abaixa e

a parte de trás se eleva.

Músculos do tórax e pescoço mantém os

ombros para frente e para cima, e puxam

a cabeça para frente e para baixo.



Com a musculatura anterior do corpo

mais encurtada, ao ficar em postura

ereta, falta espaço para coluna vertebral.

Essa condição aumenta suas curvaturas
(hiperlordose e hipercifose/corcunda), 

e também entorta para os lados, 

formando a escoliose 

Isso faz com que as vértebras 

se aproximem e saiam do 

seu alinhamento correto.

DOR

A dor é uma alteração tátil, é uma
alteração da sensibilidade, alteração dos
nervos que levam informações do corpo
até o cérebro. 

Na maioria das vezes é a coluna vertebral
que machuca a medula espinhal e as
raízes neurais provocando as dores. 

Quando as vértebras saem do

alinhamento, comprimem e 

machucam a medula espinhal 

que está dentro da coluna vertebral. 



Quando as vértebras se aproximam,
comprimem e machucam as raízes
neurais localizadas entre as vértebras. 

São alterações da biomecânica das articulações que deslocam e aproximam os ossos.

Às alterações de posicionamento (alinhamento e distância) das vértebras tem origem nos 
hábitos de movimento inadequados. 

PARTE 02

1. O que é artrose?

Artrose é a denominação utilizada para definir o processo de desgaste das cartilagens.

2. Artrose é uma doença degenerativa?

Definitivamente, artrose não é uma doença.

Artrose não é uma doença que ataca e corrói as cartilagens.

Artrose é o resultado do encurtamento dos músculos e a aproximação dos ossos.

Com ossos mais próximos, quando a pessoa se põe em movimento, ocorre o atrito e o 

desgaste das cartilagens.

3. O que causa a artrose?

Alguns fatores predispõe o desenvolvimento da artrose de quadril.

Entre eles estão os hábitos inadequados de movimento, sedentarismo, problemas 

emocionais, atividades de esforço repetitivo, que isoladamente ou em conjunto, causam 

encurtamento dos músculos, aderência e rigidez nos tecidos moles, levando a 

aproximação dos ossos, e quando a pessoa se movimenta, o atrito entre as cartilagens, 

provoca o desgaste.

Porém o fator mais determinante de todos é a falta de informação correta.



4. Qual idade começa o desgaste no quadril?

Artrose não tem uma idade determinada para começar.

Atualmente, pessoas com menos de 25 anos, já estão com artrose de quadril.

5. Só resolve com cirurgia?

Não. 

A cirurgia é apenas uma das formas de tratar pessoas com artrose de quadril.

A cirurgia foi a maneira que os médicos e a indústria de próteses desenvolveram, para 

tentar resolver o problema.

E devido a ineficiência da maioria dos tratamentos conservadores, que não surtem o 

efeito de recuperação dos pacientes, as pessoas são levadas a acreditar que a cirurgia é 

a única forma de resolver a artrose de quadril.

Porém esse procedimento não trata a causa da artrose, e como as pessoas continuam se 

movimentando de maneira errada, é por esse mesmo motivo, que após alguns anos, tem 

que ser feita outra cirurgia, para colocação de uma nova prótese.

Vale ressaltar que, se a artrose fosse uma doença degenerativa, não teria como 

desgastar uma prótese de metal.

6. Por que os tratamentos conservadores não resolvem?

Porque não mudam os hábitos de movimento das pessoas.

Remédios e aparelhos utilizados para aliviar a dor, agem como inibidores do sistema 

nervoso, e ao mesmo tempo que impedem que os nervos levem estímulos sensoriais do 

corpo até o cérebro, isto é, impedem que a dor chegue ao cérebro, também interferem na 

passagem dos estímulos do cérebro para o corpo, dificultando o controle do cérebro sobre

a força dos músculos, levando a um enfraquecimento mais rápido dos músculos, e maior 

aproximação entre os ossos, acelerando o desgaste das cartilagens.

Remédios para repor cartilagem não tem efeito, se os ossos não forem afastados.

Fortalecimento muscular feito por exercícios de esforço repetitivo, encurtam os músculos, 

provocam aderências e rigidez nos tecidos moles, aproximam os ossos, e aceleram o 

desgaste das cartilagens.

7. Artrose causa dor?

Não. 

Não é a artrose que causa a dor. 

Osso não dói, músculo não dói, tendão não dói, bursa não dói, cartilagem não dói, pele 

não dói, fáscia não dói, o que dói é o nervo.

O nervo que faz a comunicação do osso, músculo, pele, articulação, fáscia, e órgãos 

internos, com o cérebro.



A única forma do cérebro sentir o corpo é por meio dos nervos, a dor é uma sensação 

transmitida do corpo para o cérebro pelos nervos.

Portanto toda dor é causada por alteração dos nervos.

As vértebras comprimem e machucam as raízes neurais e a medula espinhal, e isso 

machuca os nervos.

A aproximação de fêmur e acetábulo comprime e machuca nervos periféricos.

A dor é causada pela compressão, agressão e lesão dos nervos. 

Após lesionados, os nervos alteram a sensibilidade, provocando dores.

8. Por que eu senti dor e descobri que estava com artrose no quadril?

Se o desgaste da cartilagem causasse dor, a artrose seria percebida desde o seu início, e

com a mudança dos hábitos, não iria evoluir para um desgaste significativo, a ponto de ter

indicação de cirurgia.

E isto ocorre porque enquanto estiver bloqueado pela compressão das vértebras ou na 

articulação do quadril, o nervo fica anestesiado, e a pessoa mesmo com desgaste no 

quadril não sente nada.

A pessoa só irá sentir dor no local da artrose de quadril, quando fizer uma atividade 

diferente da habitual, passar por um trauma ou impacto que desloca as vértebras ou a 

articulação do quadril, e descomprime o nervo lesionado, que a partir desse momento fica

livre para levar os estímulos táteis até o cérebro.

Por esse motivo é que a dor só ocorre quando o nervo que estava bloqueado, volta a sua 

atividade, e consegue levar a sensação de dor, da articulação do quadril até o cérebro.

9. O que faço pra aliviar a dor?

Colocar bolsa de água quente na coluna lombar e na parte de trás do pescoço por 30 

minutos, ajuda a aliviar a tensão dos nervos e as dores.

Passar Vick Vaporube, gel de arnica, gelol, ou produto similar na região lombar e na parte 

de trás do pescoço, ou também colocar emplastos na coluna lombar, são procedimentos 

que ajudam a aliviar as dores (caso não tenha alergia a esses produtos).

10. Como tratar a causa da dor?

Parar de sentir dor depende de, parar de agredir os nervos.

Parar de agredir os nervos depende de afastar os ossos e manter os ossos afastados.

O controle de força do cérebro sobre os músculos é feito por meio dos nervos.

Praticar alongamentos em relaxamento para mudar os hábitos de movimento, afastar e 

alinhar os ossos, e descomprimir os nervos, é a maneira correta de parar de agredir os 

nervos, e eliminar as dores de maneira definitiva.



11. Posso fazer musculação? 

Não.

Musculação, pilates, crossfit, hidroginástica, ginástica localizada, spinning, pular corda, 

são atividades físicas de esforço repetitivo, e causam L.E.R. (Lesões por Esforço 

Repetitivo). 

Todos os exercícios de esforço repetitivo, principalmente os que são realizados por 

contração muscular concêntrica, encurtam os músculos e aproximam os ossos, 

acelerando o desgaste das cartilagens.

12. Não devo mais correr? 

Se for feita uma preparação com exercícios de alongamento em relaxamento para afastar 

e alinhar os ossos, descomprimir as cartilagens e nervos, aliviar as tensões e dores, a 

corrida de leve a moderada, poderá ser praticada.

13. Quais exercícios aeróbicos posso fazer?

Caminhadas, passeios, trilhas, natação, danças, pedalar bicicleta ao ar livre, e tudo o que 

tiver grande variedade de movimentos, deverá ser praticado de maneira leve a moderada 

para não causar tensões nos músculos e nervos.

14. Quantas vezes por semana posso praticar atividades físicas?

Atividade física deve ser praticada diariamente para manter o corpo em movimento, pois a

inatividade causa encurtamento muscular e fraqueza no corpo.

É muito importante associar a caminhada com outras atividades, para mobilizar diferentes

grupos musculares.

15. O que posso fazer pra fortalecer musculatura das coxas?

O cérebro controla a força dos músculos por meio dos nervos.

A força dos músculos das coxas depende da medula espinhal, das raízes neurais e dos 

nervos periféricos estarem livres para conduzir os estímulos do cérebro até a musculatura

das coxas.

Para fortalecer a musculatura das coxas, precisa praticar alongamento em relaxamento 

de todo corpo, para aumentar a distância entre a cabeça e o quadril, afastar e alinhar as 

vértebras em toda extensão da coluna vertebral, e facilitar a passagem dos estímulos 

neurais do cérebro até a musculatura das coxas.



16. Tenho artrose de quadril, posso continuar praticando Jiu-Jitsu?

Jiu-Jitsu e Judô são duas modalidades que causam muito encurtamento dos adutores das

coxas, peitorais e pescoço, puxando o corpo para a posição fetal.

E no momento de ficar em postura ereta, estando com a musculatura anterior do corpo 

mais encurtada, falta espaço para a coluna vertebral. As vértebras se aproximam e 

comprimem os nervos.

Eu já desenvolvi projeto de exercícios terapêuticos preventivos com equipe de judô, e os 

resultados foram de redução significativa das lesões. 

Portanto é possível praticar Jiu-Jitsu e Judô, desde que se tenha uma preparação 

adequada, por meio de alongamento em relaxamento, para afastar os ossos e proteger as

articulações.

17. Por causa do diagnóstico de artrose, fiquei mais de 10 anos parada, sem atividades 

físicas, por indicação médica. Meus movimentos ficaram mais restritos.

Apesar de ser uma recomendação muito comum e recorrente com relação ao paciente 

com artrose de quadril, orientar que as pessoas fiquem sem praticar atividades físicas 

causa o agravamento do quadro, pois o corpo não foi feito para ficar parado.

O corpo parado entra em atrofia por desuso, e enfraquece mais rapidamente.

18. Tenho uma perna mais curta que a outra e a indicação do uso de palmilha.

Em mais de 99% dos casos, ter uma  menor que o outra, não é por causa de ossos 

menores em uma das pernas.

Essa diferença de tamanho entre os membros inferiores, é causada por fraqueza e 

encurtamento dos músculos, e maior aproximação dos ossos, que faz um lado do quadril 

ficar mais baixo que o outro.

O uso da palmilha só vai agravar o quadro de desgaste das cartilagens.

O procedimento correto é praticar alongamento em relaxamento para mudar os hábitos de

movimento, equilibrar o controle da musculatura e deixar as duas pernas do mesmo 

tamanho, com o mesmo comprimento.

Atualmente, mais de 90% das pessoas que me procuram para tratamento de dores, tem 

uma perna mais curta que a outra, e um lado do quadril mais baixo (infradesnivelamento).

E após o atendimento, saem da maca com o quadril nivelado, sem diferença de tamanho 

entre os membros inferiores.

19. Tenho descolamento da cabeça femoral.

O encurtamento dos músculos aproxima os ossos do quadril (acetábulo) e coxa (fêmur), 

os ligamentos ficam frouxos e os ossos saem do seu correto alinhamento.



Para voltar os ossos na posição anatômica, precisa alongar toda musculatura do quadril e

das coxas, afastar os ossos, para esticar os ligamentos e estabilizar a articulação.

Dessa maneira se consegue corrigir a biomecânica da articulação, para que as 

cartilagens tenham a condição ideal para se regenerar.

20. Seria bom se encontrassem um remédio que retardasse a evolução desta doença.

Como a artrose não é uma doença que ataca e corrói as cartilagens, não será um 

remédio que irá parar o processo de desgaste das cartilagens.

Parar a evolução da artrose só se consegue com a mudança dos hábitos de movimento, 

praticando exercícios terapêuticos de alongamento em relaxamento, para afastar os 

ossos.

21. Tenho artrose de quadril com necrose.

A necrose que geralmente afeta a cabeça do fêmur, se deve a redução significativa e/ou 
falta de aporte sanguíneo. Uma das origens da falta de sangue no osso está associada às
tensões da região do quadril, que fazem algumas artérias ficarem com calibre mais 
estreito ou obstruídas.
Atividades que ajudam a aumentar o aporte sanguíneo na articulação do quadril são 
caminhadas, passeios, dança, natação, bicicleta. Desde que tudo seja feito de maneira 
leve a moderada, para melhorar a circulação de líquidos na região do quadril.
A frequência pode ser diária, intercalando as atividades, e principalmente, associando 
com alongamento em relaxamento, para aliviar as tensões do sistema nervoso e as dores 
na região do quadril, pois facilita a prática das outras atividades.

22. Artrose é a mesma coisa que síndrome do impacto?

Artrose é o desgaste da cartilagem que ocorre ao longo de muitos anos, devido aos 

hábitos de movimento inadequados que uma pessoa tem, e pode ir de leve até o 

desgaste total da cartilagem.

O que se denomina síndrome do impacto, na realidade não é uma síndrome, porque tem 

explicação.

É o desgaste das cartilagens que ocorre num curto espaço de tempo em pessoas que 

praticam modalidades de alto impacto, como futebol, tênis, corrida, levantamento de 

pesos e outras tantas atividades de esforço repetitivo.

Para prevenir esse tipo de lesão, é imprescindível a prática diária de alongamento em 

relaxamento, para manter o espaço adequado em todas as articulações.



23. Será que usar salto alto todos os dias também causa o encurtamento dos músculos, 

aproximação dos ossos e consequentemente a artrose no quadril?

Sim.

Usar salto alto todos os dias causa encurtamento de músculos e nervos, aproxima os 

ossos e predispõe a artrose no quadril, bem como de todo membro inferior, até os dedos 

dos pés.

Por estar sobre uma base inclinada, o corpo é projetado para frente, provocando a 

báscula anterior do quadril, onde a parte da frente do quadril abaixa e a parte posterior se 

eleva, e desencadeia a hiperlordose.

A hiperlordose comprime o nervo ciático, geralmente causa mais encurtamento dos 

músculos, e também as dores.

Mas você pode prevenir encurtamento, dores e artrose, praticando diariamente exercícios 

terapêuticos de alongamento em relaxamento, para poder usar salto alto sem nenhum 

problema.

24. Tenho 23 anos, tenho artrose no quadril, vou fazer fisioterapia, e espero que minhas 

dores diminuam.

As dores são causadas por compressão e lesão dos nervos.

Além da dor, a compressão dos nervos interfere diretamente no controle do cérebro sobre

os músculos e seus movimentos, enfraquecendo os músculos, e causando a aproximação

dos ossos.

Para tratar as dores e a artrose, você precisa afastar os ossos, e descomprimir os nervos 

e as cartilagens.

Na fisioterapia você deverá praticar exercícios terapêuticos de alongamento em 

relaxamento, da musculatura das coxas, tórax e pescoço, que irão aumentar a distância 

entre a cabeça e o quadril, para afastar e alinhar as vértebras em toda extensão da 

coluna vertebral.

Dessa maneira você irá descomprimir a medula espinhal e as raízes neurais, facilitar o 

controle do cérebro sobre a força dos músculos e dos seus movimentos, para poder 

manter a distância e a posição correta entre todos os ossos do seu corpo.

Na fisioterapia você deve evitar eletroestimulação por aparelhos elétricos ou eletrônicos, 

pois estes aparelhos causam inibição (anestesia) ou tensão dos nervos, e o nervo se 

retrai/encolhe toda vez que recebe um estímulo elétrico (choquinho), aproximando mais 

os ossos.

Também deve evitar o trabalho de fortalecimento muscular utilizando pesos, molas, 

borrachas e outros aparelhos de musculação terapêutica ou pilates, pois todas essas 

formas impõe resistência aos movimentos e são realizados por esforço repetitivo, que 

causam mais tensão nos nervos e encurtamento muscular.



25. Queria saber se os estralos no quadril fazem parte do sintomas?

Os estralos não estão relacionados a artrose de quadril.

Os estralos são causados pela aproximação dos ossos, frouxidão dos ligamentos e maior 

deslocamento entre os ossos e cartilagens.

Tanto a artrose quanto os estralos, são duas disfunções que ocorrem quando a coluna 

vertebral comprime e bloqueia parcialmente os nervos, e causa enfraquecimento e/ou 

encurtamento muscular, com a consequente aproximação dos ossos.

26. Convivo com a dor e perda de vontade de fazer muitas atividades que fazia antes.

Essa é uma queixa bastante frequente de muitos pacientes.

Em parte, isso se deve a limitação imposta pelas dores, mas também, pelo medo que as 

pessoas têm de praticar atividades físicas, e com isso desgastar mais as cartilagens.

Sejam esses ou outros motivos, o fato é que a falta de atividades físicas adequadas, 

enfraquece todos os sistemas do organismo, inclusive a produção de substâncias 

químicas (hormônios e neurotransmissores), imprescindíveis para que a pessoa tenha 

vitalidade e disposição para exercer suas atividades cotidianas.

Praticar exercícios terapêuticos de alongamento em relaxamento, além de aliviarem as 

dores, também estimulam o funcionamento dos órgãos internos, para normalizar a 

produção dos hormônios e neurotransmissores, e ajudam a recuperar a vontade de voltar 

às atividades da vida diária, inclusive a prática das outras atividades físicas.

27. Tenho síndrome das pernas inquietas com espasmo elétrico, que parece sair das 

vértebras lombares e chega até ao joelho, seguindo o percurso do nervo ciático e 

obrigando-me a mexer as pernas.

As pernas inquietas não são uma síndrome, pois síndrome é um fenômeno que não tem 

explicação.

As pernas ficam inquietas quando as vértebras da coluna cervical ou torácica saem do 

seu alinhamento e comprimem a medula espinhal, ou quando as vértebras da coluna 

lombar saem do alinhamento e comprimem a cauda equina (porção final da medula 

espinhal) ou ainda, quando as vértebras da coluna lombar se aproximam e comprimem as

raízes neurais, localizadas entre as vértebras.

A compressão sobre os nervos gera vários estímulos para a musculatura, provocando 

reações ou contrações involuntárias.

A compressão sobre os nervos também altera a condução dos estímulos das coxas para 

o cérebro, alterando a sensibilidade da pele, músculos, ossos, articulações, e provocando 

a sensação de estímulos elétricos, dores, choques, fisgadas, coceiras, queimação, e 

todas as demais sensações que você sentir nos membros inferiores, bem como em todas 

as outras partes do corpo.



Seja pelas contrações involuntárias, seja pelas sensações desconfortáveis, mexer com as

pernas alivia os sintomas.

E a melhor maneira de mexer com as pernas para acabar com essa “síndrome” das 

pernas inquietas, é praticar exercícios terapêuticos de alongamento em relaxamento, 

aumentar a distância entre a cabeça e o quadril, para afastar e alinhar as vértebras em 

toda extensão da coluna vertebral, e parar de comprimir o sistema nervoso.

Dr. Audinei Carlos das Neves 
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A experiência adquirida em 25 anos de profissão em clínica de fisioterapia utilizando 
Exercícios Terapêuticos para prevenção e tratamento de diversas disfunções, 
propiciaram a criação desse material.
A minha experiência em acompanhamento virtual começou em 2012 através do meu 
canal do YouTube.
As observações sobre as reações, e as respostas aos questionamentos de cada pessoa, 
estão contempladas nesse novo projeto virtual.

Obs.: Se você não encontrou respostas para suas dúvidas nesse material, envie sua 
pergunta para vivasemdor@vivasemdor.com  

Todas as novas perguntas serão acrescentadas nesse F.A.Q. para ajudar a muito mais 
pessoas. 
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