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INTRODUÇÃO: A Artroplastia Total de Quadril (ATQ) é uma cirurgia de substituição da articulação por prótese. No pós-operatório, 
os pacientes recebe o Diagnóstico de Enfermagem Integridade Tissular Prejudicada relacionada ao procedimento cirúrgico 
evidenciada pela presença de ferida operatória (FO). A evolução da FO pode ser acompanhada usando-se a Classificação de 
Resultados de Enfermagem (NOC), que é uma terminologia direcionada à avaliação da eficácia das intervenções de enfermagem. 
Cada Resultado de Enfermagem (RE) possui indicadores e escalas que permitem a mensuração em qualquer ponto de um 
continuum. OBJETIVO: Verificar a aplicabilidade clínica do RE Cicatrização de Feridas: primeira intenção na avaliação de 
pacientes submetidos à ATQ. MÉTODOS: Estudo longitudinal, realizado em 2015 em hospital universitário, com pacientes que 
realizaram ATQ, de ambos os sexos; idade ≥ 18 anos; internados por, no mínimo, três dias. O instrumento de coleta de dados 
continha o RE, seguido de sua definição e dos indicadores Formação de cicatriz; Aproximação da Pele; Eritema, edema, 
temperatura aumentada e odor desagradável ao redor e na ferida; e Drenagem. Cada indicador continha definição conceitual e 
operacional. Os pacientes foram avaliados de 3 a 4 dias, aplicando-se escala likert de 5 pontos que variava de Nenhum a Extenso 
para cada indicador. Os pacientes foram avaliados por duplas de coletadoras treinadas, havendo consenso entre as respostas. 
Utilizou-se a estatística descritiva para a análise dos dados. RESULTADOS: Foram incluídos 25 pacientes, predominantemente do 
sexo feminino (52%), brancos (88%), com idade média de 57,12 (±6,36) anos. O RE Cicatrização de Feridas: primeira intenção foi 
encontrada diferença quando comparada as médias da primeira e última avaliação. As médias do indicador Aproximação da Pele 
variaram de 3,17 (±0,38) a 4,10 (±0,77), o indicador Eritema, edema, temperatura aumentada e odor desagradável ao redor e na 
ferida variou de 3,33 (±0,34)  a 4,14 (±0,96)  e o indicador Drenagem variou de 3,13 (±0,34)  a 4,19 (±0,68). CONCLUSÕES: A 
melhora na cicatrização de feridas após ATQ foi evidenciada ao longo das avaliações realizadas, demonstrando a aplicabilidade 
da NOC. Palavras-chaves: Prótese de quadril, avaliação de resultados, cicatrização de feridas. Projeto 11-0601 

 


