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Introdução 

Este projeto teve inicio a 1 de Janeiro de 2016 e nasceu da necessidade das EEER em
conhecerem melhor a população com que trabalham bem como demonstrarem que com
o investimento na reabilitação e responsabilização do utente pelo seu processo de
recuperação, após ATJ, conseguem-se objetivar ganhos.

Com o envelhecimento da população temos mais pessoas a sofrerem de disfunções
articulares uma vez que a osteoartrose tem uma elevada prevalência entre os idosos. Isto
resulta numa maior demanda para a cirurgia de ATJ, refletindo-se no nosso serviço num
grande número destas cirurgias.



Objetivos

Objetivos específicos

• Caracterizar os utentes segundo as variáveis sociodemográficas sexo e idade
• Caracterizar os utentes relativamente à deambulação à admissão e aquando a

alta hospitalar
• Analisar o destino após a alta hospitalar
• Comparar resultados da amplitude articular do joelho e da dor
• Avaliar a capacidade funcional do Joelho (OKS) à admissão e entre a 4º/6º

semana pós-operatória

Objetivo principal

• Avaliar os resultados de um programa de enfermagem de reabilitação realizado a
utentes submetidos a ATJ



Viver a Caminhar

População alvo - Todos os utentes propostos para ATJ primária internados no
serviço de Ortopedia do CHTS.

- Consulta pré-operatória de enfermagem

- ECG-15

- Capacidade de marcha prévia (com ou sem utilização de auxiliar de
marcha)

- Avaliações em todos os momentos previstos no projeto

Critérios inclusão

Projeto enquadra-se num processo de melhoria contínua dos cuidados



Viver a Caminhar

182 ATJ 
primárias

87 ATJ 
incluídas

95 ATJ não 
incluídas *

Motivos exclusão de utentes submetidos ATJ

* 13 utentes ainda conclusão do processo de
avaliação entre a 4ª e 6º semana pós-operatória

Dados de 1 Janeiro a 31 Agosto de 2016



Viver a Caminhar

Consulta pré-operatória enfermagem

1ºAvaliação à admissão - Dor, amplitude articular,

OKS

Reabilitação no período de internamento e 
capacitação do prestador de cuidados

2º Avaliação ao 3º dia pós-operatório - Dor e 
amplitude articular

3º Avaliação entre o 6º/8º dia pós-operatório 
(telefonema de follow-up) – Dor

4º Avaliação entre a 4ª e 6ª semanas pós-
operatória – Dor e OKS



Viver a Caminhar

Consulta pré operatória de enfermagem

- Explicação do procedimento cirúrgico

- Explicação do programa de reabilitação que vai ser posto em prática após a
cirurgia:

ensinando, instruindo e treinando, técnicas de mobilização articular,
exercícios de fortalecimento muscular, técnica de entrada e saída da cama
(transferências), sentar-se e levantar-se da cadeira, andar com auxiliar de marcha,
utilização da sanita, entrar e sair da banheira/banho, vestir e despir os membros
inferiores, treino de subir e descer escadas, entrar e sair do carro, atividades
domésticas, reinicio da atividade sexual…

- Encaminhamento médico se identificado algum problema

- Identificação das necessidades sociais

- Colheita de sangue para tipagem

- Entrega de panfleto informativo



Viver a Caminhar

Reabilitação no período de internamento

- Dia da cirurgia

- Reeducação funcional respiratória
- Crioterapia (20 min de 3/3 horas)
- Instruir/posicionar o membro operado (joelho em extensão e colocação de um

pequeno rolo almofadado sob o tendão de Aquiles)
- Reeducação funcional motora (exercícios isométricos (abdominais, glúteos e

quadricípites), isotónicos (dorsiflexão e flexão plantar e mobilizações ativas dos
membros sãos)

- 1º dia pós-operatório

- Manter Crioterapia
- Manter exercícios acrescentando mobilização ativa/assistida dos segmentos

articulares do membro intervencionado e mobilização passiva do joelho até 40º



Viver a Caminhar

Reabilitação no período de internamento

- 2º dia pós-operatório

- Manter Crioterapia
- Manter exercícios anteriores acrescentando os de equilíbrio
- Mobilização passiva do joelho até 40º-50º (conforme tolerância)
- 1º Levante para o cadeirão
- Instruir/treinar marcha com andarilho/canadianas (marcha a 3 pontos com carga

parcial)



Viver a Caminhar

Reabilitação no período de internamento

- 3º dia pós-operatório

- Manter Crioterapia
- Manter exercícios anteriores acrescentando exercícios ativos de flexão / extensão

joelho sentado na beira da cama/cadeirão
- Mobilização passiva do joelho 50º-60º (conforme tolerância)
- Instruir/ treinar transferência cama/cadeira
- Instruir/treinar autocuidados
- Instruir/treinar marcha com canadianas
- Instruir/treinar subida e descida de degraus
- Ensino programado com o prestador de cuidados (preenchimento de questionário de

satisfação)



Viver a Caminhar

Sexo dos utentes ATJ

Caracterização da amostra

Idade dos utentes ATJ

A sua maior incidência ocorre em utentes com idades compreendidas entre 65 e 79 anos e
cerca de 65% destes utentes são mulheres (Meier et al., 2008).

Média de idades 66.4 anos

N



Viver a Caminhar

Análise/Discussão de dados

Deambulação à data de admissão Dependência na deambulação à admissão 

1.2%

No estudo de Borges S. (2015), 30% dos utentes utilizavam auxiliares de marcha antes da
cirurgia.



Viver a Caminhar

Deambulação à data de alta Dependência na deambulação à data de alta

4.6 %

1.1 %

Análise/Discussão de dados



Destino após alta

Viver a Caminhar

Análise/Discussão de dados

1.2%

1.2%

Destino após alta



Os nossos resultados vão de encontro a Bade M. e Stevens-Lapsley (2011), que avaliando o grau de
flexão a utentes submetidos a ATJ com reabilitação obtiveram entre a 3ª e 5ª semana um grau de flexão
médio de 91º.
Segundo Costa et al (2015) a melhoria do arco do movimento do joelho raramente se verifica antes dos 6
meses de ATJ, mesmo sob um programa de reabilitação adequado.

Graus de flexão do Joelho

Viver a Caminhar
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Análise/Discussão de dados



Graus de extensão do joelho

Viver a Caminhar
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Análise/Discussão de dados

Estudos verificam maiores limitações da extensão do joelho antes da alta do que as observadas no pré-
operatório havendo uma melhoria significativa após 4 a 6 semanas (Farahini et al., 2012). 



Viver a Caminhar

Dor

Verifica-se um aumento da média da dor entre a admissão e o terceiro dia pós operatório e
posteriormente uma diminuição da mesma sendo o nível de dor entre a 4ª e 6ª semana inferior ao da
admissão Estudos mostram que o score da dor diminui gradualmente ao longo de um período de 6
semanas pós ATJ ( Egmond J. et al, 2015; Williams D. P., et al 2013).

D
o
r

Análise/Discussão de dados



Viver a Caminhar

OKS



Viver a Caminhar

Obtivemos um aumento gradual da pontuação da escala de OKS ao longo das 4ª/6ª semanas o que se
traduz numa melhoria da funcionalidade do joelho.
Num estudo realizado por Edmond J. et al (2015), em que avaliaram as primeiras 6 semanas de utentes
submetidos a ATJ, no pré-operatório, a OKS foi de 23 tendo aumentado gradualmente para 35 na 6ª
semana.

OKS

Análise/Discussão de dados
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2.3 %

Queda após regresso a casa

Viver a Caminhar

Dificuldade na execução dos exercícios

Follow-up entre 6º/8º dia pós-operatório - Telefonema

Análise/Discussão de dados

Estudos referem que o ideal é tentar o contato com o paciente poucos dias após sua saída, daí que os
nossos utentes são contactados cerca de 2 a 4 dias após a alta (Szots K. et al, 2014)

Contactou o serviço desde que teve alta?

4.6 %

Dobra e estica melhor ou pior o 

joelho que à data de alta?

4.6 %



Viver a Caminhar

Questionário de satisfação dos Prestadores de Cuidados

De que forma se sente preparado para 

cuidar? (ano 2015)

De que forma se sente preparado para 

cuidar? (ano 2016)

97% prestadores de cuidados que se
sentem preparados (2015)

99% prestadores de cuidados que se
sentem preparados (2016)



Viver a Caminhar

Como classifica em geral a preparação 

para a alta? (ano 2015)

99% prestadores de cuidados satisfeitos
(2015)

Como classifica em geral a preparação 

para a alta? (ano 2016)

99% prestadores de cuidados satisfeitos
(2016)

Questionário de satisfação dos Prestadores de Cuidados



Viver a Caminhar

Média de dias de internamento

N utentes ATJ Média dias internamento ATJ

Média de dias de internamento dos utentes submetidos ATJ 5,4 dias (N – 182 utentes)



Conclusão

 Diminuição da dor

 Melhoria no grau de extensão do joelho

 Grau de flexão do joelho sem ganhos relativamente à avaliação inicial, no entanto muitos
autores referem que só se obtêm ganhos a partir de meio ano após ATJ

 Melhoria na capacidade funcional do Joelho (OKS)

 Prestadores de cuidados sentem-se mais preparados e satisfeitos

 Média de dias de internamento manteve-se apesar do aumento do número de utentes.



Conclusão

Ainda temos um grande caminho a percorrer achando necessário uma melhoria do projeto
carecendo este de mais uma avaliação dos utentes após meio ano de ATJ.

No entanto, baseando-nos nos resultados obtidos podemos afirmar que os cuidados de
enfermagem de reabilitação poderão traduzir-se em ganhos em saúde.

Estamos certos que o papel dos Enfermeiros de Reabilitação vai para além da evidência de
dados estatístico…

Estando com o utente  no propósito de o ajudar a VIVER A CAMINHAR…
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