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DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NO CUIDADO A PACIENTES ORTOPÉDICOS – 
RESULTADOS PRELIMINARES. Almeida MA , Vieira AO . Escola de Enfermagem/UFRGS e Serviço de Enfermagem 
Cirúrgica/HCPA . HCPA - UFRGS. 
Fundamentação: Na prática profissional da enfermeira, a metodologia empregada na organização do conhecimento e do 
cuidado individualizado ao paciente denomina-se Processo de Enfermagem. O mesmo inicia com a coleta de dados, que 
serve de base para a identificação dos diagnósticos de enfermagem (DE), que consistem nos problemas de saúde do cliente, 
os quais a enfermeira tem responsabilidade legal. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é pioneiro na 
implementação do DE informatizado, que conjuga a taxonomia da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), 
ao referencial teórico das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta. Os cuidados de enfermagem (intervenções) são 
eleitos dentre uma listagem de ações vinculadas a cada um dos diagnósticos, mas que não seguem um Sistema de 
Classificação de Enfermagem existente, ou seja, não possuem terminologia padronizada. É meta do Grupo de Enfermagem 
da Instituição, implantar, no futuro, o Sistema de Classificação das Intervenções de Enfermagem – Nursing Interventions 
Classification (NIC). Objetivos: - Identificar os DE e sua freqüência no cuidado a pacientes ortopédicos adultos submetidos a 
Artroplastia Total de Joelho (ATJ) ou Quadril (ATQ) relacionando-os às Necessidades Humanas Básicas (NHB), aos dados 
demográficos e patologias principais. - Mapear as prescrições de enfermagem, relativas aos três DE prevalentes no cuidado 
aos pacientes anteriormente descritos, associando-as às intervenções contidas na NIC.Método: Trata-se de um estudo 
quantitativo retrospectivo descritivo, realizado no HCPA. A amostra é constituída de todos os pacientes adultos submetidos a 
ATQ (coxo-femural) ou ATJ no ano de 2003. Os dados foram obtidos através dos registros informatizados fornecidos pelo 
Grupo de Sistemas. Os dados quantitativos foram analisados através de estatística descritiva, programa SPSS.Resultados 
Preliminares: Em resposta ao primeiro objetivo, 170 pacientes realizaram ATQ ou ATJ, sendo 110 mulheres e 60 homens. 
Em relação à idade, 28,82% dos pacientes têm entre 60-69 anos e 32,35% entre 70-79 anos. Quanto a patologia principal, 
73 pacientes apresentavam Coxartrose Primária e 45 Gonartrose Primária. Estes pacientes apresentaram 36 DE, com uma 
média de 4,72 diagnósticos por paciente. Em relação às NHB, 33 DE estão comtemplados em 13 diferentes necessidades 
psicobiológicas e 3 DE em 2 necessidades psicossociais distintas. 153 pacientes apresentaram o DE Déficit no Auto-Cuidado: 
banho e/ou higiene com a prescrição de 17 cuidados vinculados a 7 etiologias; 134 pacientes apresentaram o DE Mobilidade 
Física Prejudicada relacionado com 7 etiologias tendo 18 cuidados prescritos; 128 pacientes apresentaram o DE Risco para 
Infecção com a prescrição de 11 cuidados de enfermagem vinculados a 2 etiologias. Considerações Finais: Em 2003, 170 
pacientes realizaram ATQ ou ATJ no HCPA, sendo a maioria mulheres na faixa etária entre 60 e 79 anos. Dos 36 
diagnósticos de enfermagem identificados, os prevalentes foram Déficit no Auto-Cuidado: banho e/ou higiene, Mobilidade 
Física Prejudicada e Risco para Infecção. Para estes DE foram prescritos 46 cuidados de enfermagem, que serão mapeados 
às intervenções e atividades contidas na NIC a fim de responder ao segundo objetivo deste estudo. 
 




