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INTRODUÇÃO: A Artroplastia Total de Quadril (ATQ) consiste na substituição da articulação por uma prótese. Após a cirurgia, os 
pacientes apresentam melhora na qualidade de vida, na capacidade funcional e diminuição da dor. Na instituição do estudo, o 
Diagnóstico  de  Enfermagem (DE)  Dor  aguda  foi  um  dos  mais  frequentemente  identificados  para  estes  pacientes. Cabe  ao 
enfermeiro avaliar a dor lançando mão de diferentes instrumentos.  Neste sentido, foi desenvolvida a Nursing Outcomes 
Classification (NOC), que é uma classificação de resultados sensíveis às intervenções de enfermagem. Cada resultado de 
enfermagem (RE) da NOC contém indicadores e escalas de mensuração. OBJETIVO: Avaliar o Nível de dor de pacientes 
submetidos à ATQ por meio da NOC. METODOLOGIA: Estudo longitudinal com pacientes em pós-operatório de ATQ, idade ≥ 18 
anos, de ambos os sexos e que concordaram em participar do estudo. A avaliação da dor foi realizada em quatro dias 
consecutivos, de fevereiro a junho de 2015. Aplicou-se instrumento construído pelos pesquisadores contendo o RE Nível de dor e 
nove indicadores com suas respectivas definições conceituais e operacionais, quais sejam: dor relatada, duração dos episódios de 
dor, expressões faciais de dor, encolhimento, agitação, irritabilidade, náusea, distúrbio do sono e diaforese. Eles foram avaliados 
por meio de escalas Likert da NOC, que varia de Grave (1) a Nenhum. Utilizou-se estatística descritiva para análise dos dados. 
RESULTADOS: Avaliaram-se 25 pacientes, predominantemente do sexo feminino (52%), brancos (88%), idade média 57,12 
(±6,36). Dos nove indicadores selecionados, dois deles evoluíram: Dor relatada passou de Leve (média = 3,88) no primeiro dia, 
para Nenhum (média = 4,81) no ultimo dia e Duração dos episódios de dor mudou de Moderado (média=3,72) no primeiro dia para 
Leve (média=4,29) no último. Os demais indicadores não apresentaram diferença estatística ao longo das avaliações. 
CONCLUSÕES: A NOC possibilitou avaliar a dor dos pacientes submetidos à ATQ, ao evidenciar melhora Nível de dor. Novas 
pesquisas são necessárias acerca desta classificação a fim de selecionar indicadores que demonstrem a eficácia das 
intervenções de enfermagem. CEP/HCPA. Palavras-chaves: Prótese de quadril, avaliação de resultados, dor aguda. Projeto 11-
0601 

 


