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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi identificar os cuidados de enfermagem prestados aos 

pacientes submetidos à Artroplastia de quadril e sua contribuição para recuperação 

do paciente. Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada nas bases de dados na 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Biblioteca da Universidade de Franca. Os 

Descritores em Ciências da Saúde utilizados foram: ortopedia, artroplastia de quadril 

e cuidados de enfermagem. A pesquisa resultou num total de 01 livro, 01 cartilha e 20 

artigos que foram selecionados de modo a atender aos seguintes critérios: ser 

publicação nacional, na forma de artigo, no idioma português, publicada no período 

de 2002 a 2016. Foram excluídos os artigos que não atendiam o objetivo do estudo e 

os critérios de inclusão. O período de busca de materiais foi de 04/2017 a 11/2017. 

Resultando em um total de 22 publicações. A Artroplastia de quadril (ATQ) é um 

procedimento cirúrgico na qual é feita a substituição da articulação coxo femoral por 

uma prótese metálica. No atendimento de enfermagem ao paciente submetido à ATQ, 

o enfermeiro deve desenvolver o plano de cuidados, contemplando todas as etapas 

da Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP). Concluiu- 

se que a atividade do enfermeiro na elaboração da SAEP e orientação para o pós- 

alta, contribui de forma importante para a prevenção de intercorrências, prestação de 

cuidados eficientes e com qualidade, proporcionando uma recuperação breve e 

segura ao paciente. 

Palavras-chave: Ortopedia; Artroplastia de Quadril; Cuidados de Enfermagem. 

 

Introdução 

A artroplastia de quadril (ATQ) é um procedimento cirúrgico, no qual se faz a 

substituição da articulação coxo femoral por uma prótese metálica (1). 

A técnica foi desenvolvida em meados de 1966 pelo médico ortopedista inglês 

John Charnley, especialista em patologias do fêmur e região coxofemoral, sendo 

considerada a cirurgia do século (2). 

A ATQ é indicada para tratamento de dor crônica e a disfunção femoral, 

osteoartrose, artrite reumatoide, osteonecrose, artrite pós-traumática, tumores 

benignos e malignos do osso, fratura de fêmur e outras formas de poliartrites (3). 

Entre as técnicas para a substituição da articulação coxofemoral, a mais 

utilizada é a do uso de parafusos ou cimentos ósseos. As próteses cimentadas são 

mais eficazes, pois permitem um restabelecimento mais rápido, no terceiro dia de pós- 
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operatório o individuo já pode deambular com auxílio, no entanto a prótese não 

cimentada necessita de um tempo maior para a deambulação consequentemente a 

recuperação é mais lenta devido ao tempo para ocorrer a osteointegração (4). 

Na técnica proposta por John Charnley utiliza-se uma haste femoral com 

cabeça em aço inox articulada com um implante acetabular de polietileno de alta 

densidade, ambos fixados ao osso com cimento de polimetilmetacrilato (5). 

No atendimento de enfermagem ao paciente submetido à ATQ, o enfermeiro 

deve desenvolver o plano de cuidados contemplando todas as etapas da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) (6). 

No planejamento do cuidado é importante assegurar que os pacientes, 

principalmente os idosos, façam uma avaliação pré-operatória adequada, para 

identificar as necessidades e comorbidades específicas de cada indivíduo, 

minimizando riscos e contribuindo para um procedimento seguro (7). 

O enfermeiro deve estabelecer um protocolo rigoroso de controle de infecção 

ao atender o paciente submetido à ATQ, seja na utilização de precauções padrão ou 

na orientação da equipe e familiares sobre as medidas a serem tomadas (8). 

Um dos itens mais importantes a serem observados durante a checagem de 

procedimentos pré-operatório é a reserva de hemoderivados, antevendo uma eventual 

perda de fluídos durante o procedimento, sendo papel do enfermeiro e sua equipe, 

checar se todas as etapas desse processo, como tipagem, reserva, entre outras, 

foram realizadas (9). 

A prevenção da luxação da prótese é uma das medidas de maior relevância 

no período pós-operatório, sendo que a não observância dos cuidados pode gerar a 

necessidade inclusive de uma nova intervenção cirúrgica (2). 

O curativo da incisão cirúrgica deve ser mantido sempre limpo e seco, a troca 

deverá ser realizada com técnica asséptica observando a presença de sinais 

flogísticos, perfusão periférica e sinais de trombose venosa profunda (TVP), além de 

monitorar níveis de dor e as condições do dreno (2). 

 

Objetivo 

O presente estudo tem-se como objetivo identificar na literatura os cuidados de 

enfermagem prestados aos pacientes submetidos à ATQ, que contribuem para sua 

recuperação e melhoria de qualidade de vida.  
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Metodologia 

Foi realizada a busca por artigos científicos presentes na Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS) e Biblioteca da Universidade de Franca, utilizando os seguintes 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Ortopedia, Artroplastia de Quadril e 

Cuidados de Enfermagem. 

A pesquisa foi realizada no período de abril a novembro de 2017 e foram 

encontrados 31 artigos, 1 livro e 1 cartilha. Os critérios de inclusão utilizados na 

seleção dos documentos foram: artigos completos publicados em português entre os 

anos de 2002 a 2016, que atendiam ao objetivo do nosso trabalho. 

Os critérios de exclusão utilizados foram documentos que não atendiam aos 

objetivos do trabalho e os documentos em duplicidade. Após aplicação dos critérios 

de inclusão e exclusão, foram selecionados 20 artigos, 1 livro e 1 cartilha. 

 

Desenvolvimento 

A ATQ é uma técnica cirúrgica, criada por Jhon Charnley, na década de 19760 

que propôs a implantação de uma haste femoral com cabeça em aço inox articulada 

a um implante acetabular de polietileno de alta densidade, fixada ao osso com cimento 

de polimetilmetacrilato (5). 

A superfície de metal tem como maior vantagem o desgaste reduzido e como 

desvantagem seu alto custo. A superfície de polietileno é a mais utilizada por sua 

facilidade de implantação, permitindo uma recuperação mais rápida. Já a prótese de 

cerâmica apresenta uma superfície de baixa rugosidade, extremamente rígida, que, 

portanto, sofre menos desgaste, tendo como desvantagem seu custo elevado. A 

prótese pode ser de dois tipos, cimentada e não cimentada, sendo a não cimentada 

fixada por parafusos, a escolha da técnica é definida por cada cirurgião (5,2). 

A ATQ tem por finalidade melhorar a capacidade funcional e a qualidade de 

vida do indivíduo acometido por diversas doenças relacionadas ao quadril, como, por 

exemplo, a dor crônica e a disfunção femoral, osteoartrite, artrite reumatoide, 

osteonecrose, artrite pós-traumática e outras formas de poliartrite, tumores benignos 

e malignos do osso e fratura de fêmur (3,10). 

O aumento na expectativa de vida faz aumentar também a probabilidade de 

aumento na indicação da ATQ, devido aos evidentes resultados que essa técnica 
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proporciona na resolução de problemas comuns, nessa faixa da população, 

consequentemente a melhoria na qualidade de vida desses indivíduos (10). 

Ao se considerar a cirurgia no paciente idoso, o enfermeiro na realização da 

SAE ou SAEP, deverá estar atento às peculiaridades dessa fase da vida que podem 

interferir no processo operatório (11) 

Uma das principais indicações da ATQ é a osteoartrite que é a degradação da 

cartilagem nas superfícies e margens articulares, também chamadas de artrose e 

artrite degenerativa (12). 

Outra doença que pode levar à indicação de ATQ é a artrite reumatoide, uma 

doença inflamatória sistêmica crônica, que acomete as membranas sinoviais das 

articulações o que leva à destruição óssea e cartilaginosa (13). 

A osteonecrose é uma doença que limita as atividades da vida diária e a 

deambulação do paciente É a morte do tecido ósseo devido à privação de suprimento 

sanguíneo sendo também uma doença que agrava a disfunção do quadril, podendo 

levar a uma futura indicação de ATQ (14). 

A cirurgia de ATQ é classificada como cirurgia eletiva, limpa, de médio porte e 

quanto à finalidade, é um tratamento reconstrutivo usado para restabelecer a 

capacidade funcional (15). 

O pré-operatório mediato é o período que compreende desde o momento em 

que o paciente tem a indicação da cirurgia estendendo-se até sua entrada no hospital. 

Neste período o paciente passa por uma avaliação anestésica e cardiológica quando 

são avaliadas as suas condições clínicas e coletadas informações relevantes como 

uso prévio de medicações, alergias, cirurgias anteriores, comorbidades, como 

também são realizados exames de imagem, eletrocardiograma, exames laboratoriais 

e reserva de hemoterápicos (16). 

Após a internação, o paciente passa pelos períodos pré-operatório imediato, 

intraoperatório e pós-operatório (17). 

A (SAEP) estabelece protocolos para o atendimento ao paciente no centro 

cirúrgico, o enfermeiro deverá fazer a visita pré-operatória visando a identificar 

problemas (18). 

Considerando o posicionamento do paciente na mesa cirúrgica, o mesmo 

deverá ficar em decúbito lateral, acesso póstero-lateral amplo e capsulectomia 

posterior com utilização de almofadas posteriores e anteriores para apoio. Após o fim 

da cirurgia, o paciente é levado para a sala de recuperação pós-anestésica em 
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decúbito dorsal, com membros inferiores afastados, utilizando a férula de abdução 

para que a prótese não luxe (19). 

Durante o pós-operatório imediato, no setor de recuperação pós-anestésica, a 

equipe de enfermagem deve ficar atenta aos sinais de dor, nível de consciência, 

observar também sangramentos, punção venosa, padrão respiratório, além da 

observação rigorosa do posicionamento no leito e sinais indicativos de trombose 

venosa profunda (20). 

As primeiras 24 horas do pós-operatório são fundamentais para uma 

recuperação adequada. As intervenções de enfermagem, como observação do nível 

de consciência, principalmente em idosos, avaliação do aspecto da ferida cirúrgica, 

presença de sinais flogísticos, sinais vitais, observação da perfusão periférica, 

cuidados com higiene, conforto, avaliação da dor, limitações à mobilidade, restrição 

ao leito e posicionamento do membro (7,9). 

Durante a realização de uma cirurgia ortopédica a dor é um dos sintomas mais 

comuns, geralmente associada a complicações físicas e emocionais (21). 

Durante o pós-operatório imediato existe o risco de tromboembolismo venoso 

(TVP), em cerca de 45 a 70% dos pacientes. Outro risco a ser considerado é o de 

embolia gordurosa (EG) devido à manipulação do membro durante o ato cirúrgico, o 

que requer observação rigorosa de sintomas como: equimoses, erupções cutâneas, 

confusão mental e dispneia, e evolução rápida para óbito (9). 

Infecções no pós-operatório são complicações que, de acordo com a gravidade, 

podem inclusive indicar a retirada da prótese. Os cuidados durante a execução do 

curativo da ferida operatória como utilizar técnica asséptica, manter o curativo sempre 

limpo e seco, assim como cuidados com o dreno de sucção, observação de obstrução, 

tracionamento e esvaziamento do mesmo são cuidados essenciais na prevenção de 

infecção (7,9). 

O paciente, seus familiares ou cuidadores devem ser orientados,pelo 

enfermeiro, desde o início do período pré-operatório até a alta, visando a minimizar os 

riscos de complicações. (22). 

Durante a deambulação o paciente deverá ser orientado a usar o apoio do 

andador, posicionando o andador à frente, iniciando o movimento com o membro 

operado e apoiando o peso nos membros superiores e, na sequência, movimentar o 

membro não operado. Para se levantar o paciente deve ser orientado a descer pelo 

lado do membro operado, apoiando-se sob os cotovelos para se levantar, girando 
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levemente o corpo para o mesmo lado, colocando a perna para fora da cama (22). 

Outro cuidado a ser orientado à família é o de providenciar uma cadeira com 

braços de apoio, confortável, onde o paciente possa manter a perna operada 

estendida, ter apoio para os braços e para a perna não operada. Para descer escadas 

o paciente deve colocar primeiro a perna operada e não apoiar o peso do corpo nela. 

Para subir o paciente deve colocar primeiro a perna não operada não podendo apoiar 

o peso do corpo no lado operado (20). 

 

Considerações finais 

Conclui-se que as evoluções da técnica cirúrgica e dos materiais utilizados para 

realização da ATQ proporcionam ao paciente uma perspectiva de recuperação mais 

rápida e de qualidade. A atividade do enfermeiro na elaboração da SAEP contribui de 

forma importante para cuidados efetivos durante o pré, trans e pós-operatórios, 

através da observação de intercorrências e prestação de cuidados eficientes. 

A cirurgia de ATQ gera impacto sobre as atividades de vida diária das pessoas. 

Diante disso, é de extrema importância treinamentos, orientações e 

acompanhamentos antes e após o procedimento cirúrgico. 

Desse modo a influência no nível de conhecimento desses pacientes para o 

desenvolvimento das atividades de vida diária, irá melhorar sua autonomia e 

independência para cuidado, vivenciando menos problemas após a alta hospitalar em 

domicílio. As orientações ao paciente, familiares e cuidadores contidas no plano de 

alta detalhado é fundamental para uma recuperação adequada e melhoria na 

qualidade de vida do mesmo. 
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