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INTRODUÇÃO: O planejamento do cuidado é uma das etapas do processo de enfermagem em que se estabelece os resultados 
que se espera alcançar a partir das intervenções selecionadas pelo enfermeiro e implementadas pela sua equipe, visando atender 
às necessidades individualizadas dos pacientes. OBJETIVO: Conhecer a percepção de enfermeiros assistenciais sobre o 
planejamento do cuidado para pacientes com problemas ortopédicos. MÉTODO: Trata-se de estudo descritivo, de abordagem 
qualitativa realizada em um hospital universitário do sul do Brasil. A coleta de dados ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro de 
2017, através de entrevista semi estruturada individualizada, com 10 enfermeiros assistenciais de unidades de internação 
cirúrgica, selecionados aleatoriamente. Foram incluídos enfermeiros com dois anos ou mais de experiência em ortopedia que 
aceitassem o convite. Não foram previstos critérios de exclusão. As informações foram analisadas segundo Bardin. Projeto 
aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa (160118). RESULTADOS: A partir dos dados oriundos das entrevistas, formulou-se a 
categoria temática: Planejamento do cuidado: tomada de decisão pelos cuidados de enfermagem. Nesta categoria identificou-se 
que os enfermeiros baseiam sua prescrição na avaliação clínica diária do paciente. Os entrevistados mencionaram que o 
planejamento do cuidado focaliza o controle da dor e o posicionamento correto do paciente, ambos direcionados à melhora dos 
pacientes com os diagnósticos de enfermagem Dor Aguda, Mobilidade Física Prejudicada e Risco de quedas. Em relação aos 
cuidados de enfermagem pós-operatórios, relativos à ferida operatória, foram também mencionados como prioridade na prescrição 
de enfermagem a tomada de decisão pelos tipos de cobertura, a frequência dos curativos ou bandagens e a avaliação da ferida 
operatória. As falas acenaram, ainda, para a importância do cuidado multidisciplinar; Além da equipe de enfermagem, o 
fisioterapeuta e os médicos ortopedistas foram mencionados. CONCLUSÃO: No planejamento do cuidado para pacientes 
ortopédicos, o enfermeiros percebem como prioritários os cuidados direcionados ao controle da dor, à mobilidade, à prevenção de 
quedas e à cicatrização da ferida operatória. As manifestações dos entrevistados revelam o reconhecimento do trabalho em 
equipe para que estes pacientes atinjam os melhores resultados. Palavras-chaves: enfermagem ortopédica, cuidados de 
enfermagem, processos de enfermagem  




