
Prótese Total da 

Anca (PTA) 

O QUE É A PTA? 

Prótese Total de Anca (PTA) é a  

substituição das superfícies articulares 

desgastadas por uma prótese metálica. 

As PTA são indicadas no tratamento das 

artroses dolorosas e das fraturas  

desviadas do colo do fémur em idosos. 
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POSICIONAMENTO NA CAMA 

 Se desejar dormir de lado com a perna 

operada por cima, é necessário colocar 

uma almofada entre as pernas.  

 Se desejar dormir de barriga para cima 

deve colocar uma almofada por baixo do 

joelho, na perna com a prótese . 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTAR 

 Não se sente em bancos ou cadeiras  

baixas que o/a obriguem a fazer mais 

de 90º de flexão da an-

ca.  

 Utilize sempre bancos e 

cadeiras mais altas e 

de preferência com bra-

ços que ajudam quan-

do tiver de se levantar. Nunca cruze as 

pernas. 

ANDAR COM CANADIANAS 

 Para andar com canadianas deve seguir os 

seguintes passos: 

1) Avança as duas canadianas ao mesmo tempo; 

2) Avança a perna operada; 

CONSELHOS PRÁTICOS 

APANHAR OBJETOS DO CHÃO 

 Para apanhar um objeto do chão, segure-

se, estique a perna operada para trás e do-

bre-se sobre a  perna boa.  

 

 

 

HIGIENE DIÁRIA 

 Para lavar os pés utilize uma esponja de 

cabo comprido para não ter que se do-

brar tanto. 

 Para limpar os pés pode utilizar uma toalha 

comprida, colocando um pequeno banco 

debaixo do pé para que este fique mais 

alto.. 

 Para entrar na cama/banheira pode utilizar 

um banco como mostra a figura. A perna 

operada é sempre a última a entrar. 

 Dentro da banheira é necessário ter cui-

dado para não cair. Pode utilizar um tapete 

antiderrapante para colocar debaixo dos 

pés ou então um banco ou uma adaptação 

para se sentar na banheira.  

 Se a sanita for muito baixa pode colocar 

uma adaptação para que esta fique mais 

alta (tenha atenção para não ultrapassar os 

90º flexão da anca).  

SUBIR E DESCER ESCADAS 

Para subir escadas é necessário nunca esque-

cer que a perna boa é sempre a 1ª a subir e só 

depois é que sobe a perna operada. 

 

 

 

 

Para descer escadas é exatamente ao contrário 

de subir. Primeiro desce a perna operada e só 

depois desce a perna boa.  

 

 

 

VESTIR 

 Para se vestir sem ter de se dobrar muito a 

melhor estratégia é a utilização de pinças 

de cabo longo. Deste modo pode vestir  

calças, cuecas e meias. 

 Para se calçar, a melhor forma é arranjar 


