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Introdução: A Artroplastia Total de Quadril (ATQ) é uma cirurgia de substituição do 

quadril por uma prótese. Tais pacientes apresentam o Diagnóstico de enfermagem (DE) 

Mobilidade física prejudicada (MFP) que ocasiona maior risco de quedas. Devido a esse 

risco cabe à enfermagem avaliar o seu comportamento de prevenção de quedas. Para 

realizar essa avaliação a Nursing Outcomes Classification (NOC) propõem o Resultado 

de Enfermagem (RE) Comportamento de Prevenção de Quedas que tem por definição 

“ações pessoais ou de cuidador da família para minimizar fatores de risco capazes de 

precipitar quedas no ambiente pessoal” Objetivo: Verificar a aplicabilidade clínica do 

Resultado de Enfermagem NOC Comportamento de Prevenção de Quedas em pacientes 

com o Diagnóstico de Enfermagem Mobilidade Física Prejudicada, submetidos à 

Artroplastia Total Quadril. Metodologia: Estudo de coorte prospectivo, realizado em 

hospital universitário de agosto a setembro de 2012. Os sujeitos foram pacientes 

submetidos à ATQ e que atendiam aos critérios de inclusão. O instrumento de coleta de 

dados continha o RE Comportamento de Prevenção de Quedas seguido de sua definição 

e três indicadores (Usa calçado adequado para prevenir quedas, Uso correto de 

dispositivos auxiliares e Solicita auxílio físico para si) com suas definições conceituais 

e operacionais, além de uma escala likert de cinco pontos. Os pacientes foram avaliados 

durante pelo menos três dias consecutivos, por duplas de coletadoras treinadas, de forma 

simultânea e independente. Para a análise dos dados foi utilizado o teste t-Student para 

amostras pareadas. O nível de significância estatística utilizado foi de 5% (p<0,05). Para 

avaliar a concordância interobservadores foi aplicado o método de Bland-Altman. 

Estudo aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição. Resultados: Foram incluídos 21 

pacientes no estudo sendo que destes 15 (71,4%) foram avaliados em um período de 

quatro dias e 6 (28,6%) em três dias. O RE Comportamento de Prevenção de Quedas 

apresentou aumento significativo do escore quando comparada a média da primeira com 

a da última avaliação (p<0,001). No primeiro dia de avaliação houve concordância 

significativa em 17 das 21 avaliações e no quarto dia em 9 das 21 avaliações. 

Conclusões: A diferença dos escores entre a primeira e última avaliação dos 

indicadores, além da concordância interobservadores demonstrou a aplicabilidade da 

NOC nos pacientes pesquisados. Os achados do presente estudo contribuem para a 

utilização do RE Comportamento de Prevenção de Quedas em cenário clínico real e, 

assim, mensurar os resultados das intervenções implementadas nos pacientes que 

realizaram ATQ. 
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