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1.Resumo 

          Este estudo teve como objetivo descrever a assistência de enfermagem 

a idosos submetidos a artroplastia de quadril (ATQ). Foi utilizado o método da 

pesquisa bibliográfica. Nos resultados, os cuidados de enfermagem são 

descritos segundo os principais diagnósticos de enfermagem apresentados 

pelos pacientes. 

2.Introdução  

A ATQ é uma cirurgia limpa e eletiva de caráter reconstrutor, onde há 

substituição do quadril ou articulações lesionadas de maneira irreversível.  

A maioria dos pacientes submetidos a este procedimento são idosos 

(DUARTE, 2009). Isso é devido à diminuição de massa óssea, desequilíbrio de 

cálcio e aumento de osteoporose no envelhecimento. 

Verificamos na literatura, uma incidência significativa de idosos 

submetidos à ATQ que podem apresentar complicações sistêmicas e até a 

morte.  Questionamos se os profissionais da equipe de enfermagem estão 

preparados para assistir a estes pacientes de alta complexidade, favorecendo 

sua recuperação, reabilitação e prevenindo as complicações.   

3. Objetivo 

           Descrever a assistência de enfermagem à idosos submetidos a ATQ.   

4. Metodologia 

O método deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos 

teses e livros publicados no período de 2005 a 2016. As buscas bibliográficas 

foram realizadas nas bases de dados eletrônicas Scielo e Lilacs e em 

bibliotecas. As palavras-chave consideradas na pesquisa bibliográfica foram: 

fratura de fêmur, idosos, assistência de enfermagem, complicações, cuidados 

de enfermagem. 

 5.Desenvolvimento 

        As principais complicações sistêmicas pós-operatórias encontradas 

na literatura são: infecção urinaria, pneumonia e delírio, seguidas de 

úlcera por pressão, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, 

tromboembolismo, pico hipertensivo, arritmias cardíacas e infarto agudo do 

miocárdio (FRAZOA et al., 2006, ROCHE et al., 2005). 



O risco de trombose venosa profunda (TVP) é particularmente grande 

depois da cirurgia reconstrutiva de quadril. A incidência de TVP é de 45% a 

70% e aproximadamente 20% dos pacientes desenvolvem embolia pulmonar. 

A infecção  é uma complicação grave de ATQ  e pode exigir a remoção 

da prótese. Os clientes idosos, obesos, malnutridos, tabagistas ou usuários de 

medicamentos corticosteroides, portadores de diabetes, artrite reumatoide e 

infecções concomitantes estão em alto risco de infecção (WILLIS-OWEN; 

KNOYVES; MARTIN, 2010).  

6.Resultados Preliminares 

6.1 Dor aguda- De acordo com Baird (2012) e Brunner;Suddarth (2013), 

promover o controle da dor, utilizando escala numérica de (0 a 10), qualitativa 

ou de faces, promovendo analgesia adequada e prescrita, avaliar até que 

estabeleça conforto.  

6.2 Ansiedade- Estimular o paciente a verbalizar suas preocupações quanto 

ao procedimento cirúrgico, proporcionar informações precisas e de maneira 

simplificada que abone suas dúvidas, passando-lhe confiança e segurança. 

Oferecer medidas de conforto e ambiente tranquilo (SOARES et al., 2013). 

6.3 Mobilidade física prejudicada- Identificar precocemente o risco de TVP do 

cliente, garantir que o cliente receba a profilaxia adequada, instituir medidas de 

prevenção e monitorar atentamente à procura de sinais clínicos de 

desenvolvimento de TVP (FITZGERALD, 2010).  

6.4 Déficit no autocuidado para banho e para higiene íntima - Auxiliar e 

atender suas necessidades físicas estimulando seu autocuidado (BAIRD et al., 

2012). Utilizar triangulo de abdução para prevenir luxação da prótese e flexões 

comprometendo a artroplastia (SMELTZER; BARE,2005). 

6.5 Integridade da pele prejudicada- Colocar colchão de espuma específico 

para evitar lesões por pressão (JENSON; CAMERON; LYAN, 2010).   

6.6 Risco de quedas - Realizar a orientação quanto à não levantar sozinho, 

acionar a campainha. Manter grades elevadas, cama baixa, deixar objetos 

pessoais próximos (BRUNNER;SUDDARTH,  2013). 
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