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CUIDADOS DE ENFERMAGEM PRESCRITOS PARA PACIENTES SUBMETIDOS A 
ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL OU JOELHO. Paula de Cezaro, Vanessa Kene Longaray, 
Miriam de Abreu Almeida (orient.) (UFRGS). 

Introdução: Na prática profissional da enfermeira a metodologia empregada na organização do conhecimento e do 
cuidado individualizado ao paciente denomina-se Processo de Enfermagem. A partir da coleta de dados identifica-se 
o diagnóstico de enfermagem (DE) que consiste nos problemas de saúde do cliente, sobre os quais a enfermeira tem 
responsabilidade legal. Os cuidados são eleitos dentre uma listagem de ações vinculadas a cada um dos diagnósticos, 
mas que não seguem uma terminologia padronizada. O Grupo de Enfermagem da Instituição tem como meta estudar 
a Classificação das Intervenções de Enfermagem – NIC para futura implantação. Objetivos: Identificar os cuidados 
de enfermagem prescritos e suas freqüências para os três DE prevalentes apresentados por pacientes ortopédicos 
adultos submetidos a Artroplastia Total de Quadril (ATQ) ou Joelho (ATJ) Método: Estudo quantitativo 
retrospectivo descritivo, realizado no HCPA, constituído por pacientes submetidos a ATQ ou ATJ no ano de 2003. 
Os dados foram obtidos através dos registros informatizados fornecidos pelo Grupo de Sistemas da Informação e 
analisados por meio de estatística descritiva. Resultados: Em 2003, 170 pacientes realizaram ATQ ou ATJ com 36 
DE identificados e uma média de 4, 72 DE por paciente. Sendo que 153 pacientes apresentaram Déficit no Auto-
Cuidado: banho e/ou higiene com a prescrição de 17 cuidados vinculados a 7 etiologias distintas; 134 tiveram 
Mobilidade Física Prejudicada com 18 cuidados e 7 etiologias; e 128 pacientes apresentaram Risco para Infecção 
com 11 cuidados de enfermagem para 2 etiologias distintas. Considerações Finais: Para os 3 DE apresentados por 
pacientes submetidos a ATQ ou ATJ foram prescritos 46 cuidados de enfermagem que serão mapeados às 
intervenções e atividades contidas na NIC. (PROBIC). 
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