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No pós-operatório de Artroplastia coxofemural grande parte dos pacientes recebe o Diagnóstico 
de Enfermagem (DE) Mobilidade Física Prejudicada em decorrência da mobilidade reduzida. A 
eficácia das intervenções de enfermagem pode ser avaliada por meio da Classificação dos 
Resultados de Enfermagem NOC, cujas escalas likert permitem a mensuração em qualquer ponto 
de um continuum.  O objetivo deste estudo foi avaliar o indicador clínico Movimentos realizados 
com facilidade em pacientes pós Artroplastia coxofemural. Trata-se de um estudo longitudinal, 
realizado em 2016 em um hospital universitário. Os participantes do estudo foram pacientes 
submetidos à artroplastia coxofemural, de ambos os sexos; idade ≥ 18 anos; acompanhados por, 
no mínimo, três dias ou até a alta hospitalar. O instrumento de coleta de dados continha o 
indicador clínico Movimentos realizados com facilidade, pertencente ao resultado de enfermagem 

Mobilidade, da Classificação dos Resultados de Enfermagem NOC. Para este indicador, foi 
realizada a definição conceitual e operacional de acordo com a literatura ortopédica. Os pacientes 
foram avaliados de 3 a 4 dias, aplicando-se escala likert de cinco pontos em que a avaliação clínica 
do indicador variava de 1 - Gravemente comprometido a 5 - Não comprometido. Utilizou-se as 
Equações de Estimativas Generalizadas para comparar as médias dos indicadores diariamente. O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (160118). Os resultados do 
estudo contam com 20 pacientes incluídos, predominantemente do sexo masculino (65%), com 
idade média de 60 (±11) anos. O indicador clínico Movimentos realizados com facilidade 
apresentou mudança significativa nos escores (p<0,001), quando comparada a média da primeira 
e última avaliação. As médias variaram de 2,60 (±0,31) a 4,63 (±0,15). Conclui-se que a melhora do 
indicador clínico Movimentos realizados com facilidade pode estar relacionada à efetividade dos 
cuidados de enfermagem nas transferências, posicionamento, e conforto desses pacientes. 
Sugerem-se mais estudos com esta classificação para o estabelecimento da correlação estatística 
entre os cuidados de enfermagem prescritos e implementados, bem como realizados por outros 
profissionais, e os resultados alcançados pelos pacientes. Palavra-chave: prótese de quadril; 
avaliação de resultados; mobilidade. 




