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RESUMO: Artroplastia total do Quadril tem a função de proporcionar qualidade de vida e principalmente alívio 

da dor, essa pesquisa busca mostrar as intervenções do enfermeiro nos pacientes submetidos à artroplastia total de 

quadril. O pré-operatório, o intra operatório, a recuperação anestésica, a infecção, a trombose venosa profunda, os 

cuidados pós-operatórios, os diagnósticos de enfermagem, as intervenções de enfermagem e orientações de alta 

para casa. Usando de um aparato para ajudar o enfermeiro de proporcionar um cuidado de excelência, evitando 

possíveis imperfeições. Conclui se que o enfermeiro precisa atuar de forma clara e objetiva, aprimorando a 

recuperação do paciente e evitando que o pós-operatório tenha complicações ou malefícios. 

 

PALAVRAS – CHAVES: Pós-operatório. Artroplastia total de Quadril. Assistência de enfermagem. 

Enfermagem ortopédica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Artroplastia total de quadril consiste na substituição da articulação degenerada ou 

fratura do quadril por um implante artificial, com o objetivo de reconstituir a melhora da 

mobilidade articular, melhora da marcha e o fator principal o alívio da dor. 

 Existem diversas patologias para a realização desse procedimento, dentre elas podemos 

citar a artrose primária, artrite inflamatórias, osteonecrose da cabeça femural, dentre outras 

patologias. 

 A principal causa para esse procedimento de artroplastia total de quadril é a artrose 

primária porem outras patologias também podem progredir para isso, como artrite inflamatória, 

fratura do fêmur proximal, sequelas de fratura do acetábulo, dentre outras. 

A cirurgia de artroplastia de quadril é uma cirurgia limpa, podendo ser parcial ou total, 

cimentada ou não cimentada. Onde o tempo cirúrgico da prótese não cimentada é menor e 

melhor para o paciente e os riscos da cimentação e seu efeito hipotensor também contribuem 

de forma significativa. 

Pode se dizer que boa parte da população idosa tem problemas com artrose, osteoporose, 

reclamam de dores nos ossos, tem desgastes nos mesmos ou apresentam ou já apresentaram 

algum tipo de queda. E com base nessa população que o número de artroplastias do quadril 

cresceu de modo considerável. 

Visando o bem estar do paciente pós-operatório de artroplastia total de quadril e em 

conjunto com a equipe multidisciplinar esse estudo propõe uma assistência de enfermagem com 

visão holística voltada exclusivamente a esse público alvo, contribuindo com uma recuperação 

de excelência, evitando possíveis complicações no pós-operatório, promovendo controle de dor 

e assegurar o auto cuidado. 

 

2. OBJETIVO 

 

Ressaltar as intervenções de enfermagem aos pacientes pós-operatório em artroplastia total de 

quadril, salientando as complicações do pós-operatório, os cuidados de enfermagem, a 

utilização dos diagnósticos de enfermagem, prescrição de enfermagem, implementação do SAE 

(Sistematização da Assistência de enfermagem), orientação na alta. 

  

 

 



 
 

3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa a ser abordada configura se revisão bibliográfica, foram usados para os 

estudos artigos dos últimos dez anos, com busca nos bancos de dados LILACS, SciELO, 

BDENF, publicados entre 2009 a 2015. Também foram usados buscas no Google acadêmico, 

encontrado artigo em algumas revistas, tais como: Recien Revista científica da enfermagem, 

Revista do médico residente, revista Sobecc, Revista eletrônica da enfermagem UFG e Revista 

da Einstein São Paulo. 

Ao total foram trinta artigos, os critérios de inclusão foram: idiomas com texto completo 

baseados no tema da pesquisa, depois de revisar os artigos foram aplicados somente dez para o 

estudo. Para diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem, foram utilizadas as 

taxonomias de North American Nursing Diagnosis Association (NANDA 2018 – 2020). 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1. Pré-operatório 

 

Entende se que o período pré-operatório vai desde a tomada de decisão do paciente em 

prosseguir com a intervenção cirúrgica e termina com a sua transferência na mesa cirúrgica 

(Senna 2013.et.al). O paciente pré-operatório deve ser orientado pelo enfermeiro, sobre todo o 

período que antecede o ato cirúrgico. Nesse período o enfermeiro realiza a visita pré-operatória, 

colhendo dados, histórico do paciente, evolução de enfermagem, resultado de exames, 

esclarecendo duvidas tanto do paciente quanto dos familiares. 

Conferir com os médicos sempre sobre medicamentos de uso contínuos, quais devem 

permanecer durante a internação. É importante ressaltar se fizeram uso antes da internação de 

algum antibiótico, tranquilizantes ou anticoagulantes, pois os pacientes acabam esquecendo-se 

dessas informações importantíssimas. Avaliações da função cardiovascular, respiratória, renal 

e hepática também são de suma importância. 

 

4.2. Intraoperatório 

 

Constitui se o período intraoperatório do momento em que o paciente entra na sala de 

cirurgia até sua ida para a sala de recuperação pós-anestésica, essa fase é muito tensa para o 



 
 

paciente, com medo do que possa vir a acontecer e onde suas crenças e valores estão a todo 

vapor. 

É função do enfermeiro proporcionar um ambiente tranquilo, preparar a sala, não 

esquecer dos coxins, evitar o acúmulo de pessoas na sala, monitorar sondagem vesical, acesso 

venoso, cuidado com proeminências ósseas (por conta do tempo cirúrgico), verificar foco 

cirúrgico, bisturi elétrico (assim como placa do bisturi) e não esquecer do protocolo de cirurgia 

segura. 

Geralmente a anestesia usada para artroplastia total de quadril é o bloqueio contínuo de 

plexo lombar e analgesia peridural (Duarte 2009. et.al), com o objetivo de otimizar o quadro de 

dor no pós-operatório. Também são usadas as gerais endovenosas ou inalatórias. 

A importância da monitorização nessa cirurgia, pois o sangramento é de grande 

notoriedade e o paciente pode precisar repor no período intraoperatório. Lembrando-se do uso 

do Epis também para segurança de toda equipe. Dentre todas as intercorrências não podemos 

deixar de falar da cimentação e seu componente femural que também traz suas complicações: 

parada cardíaca súbita, hipotensão transitória, falência cardíaca.  

 

4.3. RPA (Recuperação pós-anestésica) 

 

Estende se desde a sala de cirurgia até a sala de recuperação anestésica, é na sala da 

RPA que o paciente aguarda a recuperação da anestesia que foi realizada no seu procedimento, 

os sinais vitais são monitorados, sondas e drenos também, observa se perfusão periférica, a 

equipe de enfermagem presta cuidados intensivos na recuperação do paciente. O enfermeiro 

evolui e faz a prescrição de enfermagem com base nos cuidados de cada paciente 

individualmente. 

Nunca esquecer que todo paciente pós-operatório de prótese total de quadril não pode 

deixar de usar o triângulo abdutor, deixar o paciente em posição dorsal e não permitir que cruze 

as pernas, para não ocorrer à luxação da prótese. 

As grandes incidências da RPA são náuseas, vômito, hipotensão, para isso existe a 

escala de Aldret, para a avaliação do paciente, se o mesmo receber um valor igual ou superior 

a oito estará apto à alta. 

 

4.4. PRINCIPAIS CUIDADOS NO PÓS OPERATÒRIO 

 

• Mudança de decúbito com auxílio e orientação da enfermagem 



 
 

• Deambulação com andador, após autorização médica. 

• Exercícios respiratórios 

• Estimular mobilização precoce dos pés (flexão e extensão) 

• Uso de cadeira rígida com membros inferiores em abdução 

 

4.5. TVP (TROMBOSE VENOSA PROFUNDA) 

 

Em pacientes pós-operatórios de artroplastia total de quadril o risco de trombose venosa 

profunda (TVP) é grande, e embolia gordurosa também, o motivo da importância do 

anticoagulante no pós-operatório (Einstein 2010). Alguns médicos tendem a prescrever seu uso 

por até trinta dias, ou seja, mesmo depois da alta o paciente continua com o medicamento para 

prevenção da trombose, o que é de extrema importância para a melhora do procedimento, 

evitando complicações posteriores. 

 

4.6. INFECÇÃO 

 

O objetivo de evitar procedimentos invasivos é justamente para bloquear o risco de 

infecção nessa prótese. Se houver sondagem vesical a mesma deve permanecer por até 24 horas, 

devendo ser retirada logo após esse período, com o intuito de proteger a prótese de risco para 

infecção. É importante lembrar que toda equipe multidisciplinar precisa estar atenta quanto à 

importância da lavagem das mãos entre um paciente e outro, e o uso dos Epis necessários para 

o manuseio dos mesmos, para não propagarmos infecção cruzada. 

As infecções tendem a surgir depois de três meses após a cirurgia e se apresentam de 

forma aguda, ou podem aparecer de 4 a 12 meses após a cirurgia e se apresenta de forma tardia, 

provocando o desconforto do quadril (Pereira Rodrigues-2014). As infecções que ocorrem com 

mais de dois anos são infecções associadas à corrente sanguínea, necessitando do uso de 

antibióticos, debridamento cirúrgico ou até mesmo remoção da prótese. 

 

4.7. ALTA PARA CASA COM ORIENTAÇÃO 

 

Nada mas gratificante para uma equipe multiprofissional, do que a alta do paciente para 

casa, com um final de excelência. E a enfermagem contribui com esse fechamento dando os 

toques finais da orientação correta para o sucesso do procedimento realizado.  Promovendo a 



 
 

prática do auto cuidado, estimulando o paciente as suas práticas diárias, dentro daquilo que o 

mesmo já realizava antes da cirurgia. 

• Orientação quanto ao uso do triângulo abdutor de acordo com o tempo do 

ortopedista 

• Cuidado com andador 

• Cuidado com curativo e como realizar o mesmo 

• Evitar camas baixas e macias 

• Evitar áreas com escadas 

• Cuidado com uso de bengalas 

 

4.8. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

 

Dentre os diagnósticos de enfermagem aprofundados no NANDA (2018-2020) aos 

pacientes submetidos em artroplastia total do quadril estão: 

• Risco de infecção no sítio cirúrgico 

 

Definição: Suscetibilidade à invasão de organismos patogênicos no sítio cirúrgico que pode 

comprometer a saúde. 

Fatores de riscos: Alcoolismo,obesidade e tabagismo. 

Resultados esperados: Intervenções necessárias para evitar ou reduzir o risco de infecção. 

Intervenções de enfermagem: Trocar curativo cirúrgico conforme necessidade, utilizando 

técnica adequada. 

 

 

 

• Risco de tromboembolismo venoso 

Definição: Suscetibilidade ao desenvolvimento de coágulo sanguíneo em veia profunda, 

geralmente coxa, panturrilha ou extremidade superior, que pode se romper e alojar – se em 

outro vaso, o que pode comprometer a saúde. 

Fatores de riscos: Desidratação, mobilidade prejudicada e obesidade. 

Resultados esperados: Impedir e minimizar o crescimento do coágulo, com o intuito da não 

ocorrência da trombose. 



 
 

Intervenções de enfermagem: Orientar quanto ao uso das meias de compressão, ingerir 

bastante líquido, caminhar sempre que possível. 

 

• Dor aguda (Fratura de quadril) 

Definição: Experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tissular real ou 

potencial, ou descrita em termos de tal lesão; início súbito ou lento, de intensidade leve a 

intensa, com término antecipado ou previsível e com duração menor que três meses. 

Características definidoras: Expressão facial de dor, alteração no apetite, autorrelato da 

intensidade usando escala padronizada da dor. 

Resultados esperados: Promover controle e alívio da dor, seguir regime farmacológico 

prescrito, descrever os métodos não farmacológicos que oferecem alívio. 

Intervenções de enfermagem: Promover ambiente tranquilo, administrar fármacos prescritos 

conforme o caso, monitorar a dor com escala padronizada, observar sinais e sintomas com 

relação à dor que exijam avaliação médica.  

 

• Dor Crônica (Coxo Artrose) 

Definição: Experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tissular real ou 

potencial, ou descrita em termos de tal lesão; início súbito ou lento, de intensidade leve a 

intensa, constante ou recorrente, sem término antecipado ou previsível e com duração maior 

que três meses. 

Características Definidoras: Alteração da capacidade de continuar atividades prévias, 

expressão facial de dor, alteração no padrão de sono. 

Resultados Esperados: Descrever métodos não farmacológicos para alívio da dor, promover 

controle e alívio da dor, seguir regime farmacológico prescrito. 

Intervenções de Enfermagem: Promover ambiente tranquilo, monitorar a dor com escala 

padronizada, observar sinais e sintomas com relação à dor que exijam avaliação médica, 

administrar fármacos prescritos conforme o caso. 

          Dentre esses diagnósticos podemos citar outros tais como: Risco de sangramento, risco 

de lesão perioperatória por posicionamento, risco de infecção, risco de disfunção neurovascular 

periférica, todavia os que mais salientaram essa pesquisa foram os citados acima. 

 

5. CONCLUSÃO 

 



 
 

Com o empoderamento da enfermagem dentro da sociedade, a classe vem crescendo de 

forma empírica, ganhando campo e mostrando o seu valor com bases científicas. A ortopedia é 

uma área bem extensa com pacientes de diferentes idades, porém a mais predominante é a 

terceira idade, onde existe um grande número de quedas e em decorrência disso as fraturas, e 

as de maior incidência é a de quadril. Eis aí o aumento no número de artroplastia. 

Para melhor atender a todos, mas principalmente aos idosos a pesquisa mostra a 

importância de um pós-operatório de excelência, evitando complicações futuras e garantindo a 

eles uma qualidade de vida eminente, mantendo o sucesso do procedimento sem riscos de 

reabordagens futuras. 

Podemos esquadrinhar que as intervenções do enfermeiro no pós-operatório dos 

pacientes submetidos à artroplastia de quadril são de um valor significativo para sociedade, 

através dessas intervenções o profissional pode desenvolver técnicas de melhoria no pós-

cirúrgico desses pacientes ortopédicos, com o objetivo de aprimorar a recuperação dos mesmos, 

tornando o pós-operatório mais eficaz, evitando e reduzindo ao máximo as complicações e seus 

malefícios. 
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