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RESUMO 

 
 

O aumento da expectativa de vida propicia o surgimento de doenças como a Artrose 
ou osteoartrite, que é a doença articular degenerativa mais prevalente entre pessoas 
com mais de 65 anos de idade. Doenças que podem causar dor, limitação funcional, 
bloqueio e prejuízo na qualidade de vida. No início, a dor ocorre apenas aos esforços, 
mas com o passar do tempo passa a ocorrer mesmo em repouso causando limitação 
funcional. Os pacientes submetidos à cirurgia de ATQ geralmente utilizam um dreno 
de sucção fechada (DSF) instalado no transoperatório que permanecerá por cerca de 
24-48 horas, período em que ocorre o volume máximo de drenagem. Os pacientes 
submetidos à ATQ no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) seguem um 
protocolo institucional de cuidados no pós-operatório cirúrgico. Esse protocolo enfatiza 
a importância da mobilização precoce. Nesse contexto surgiu a ideia do 
desenvolvimento de um suporte de dreno de sucção para pacientes submetidos à 
cirurgia de Artroplastia de Quadril. Para tanto, foi criado o protótipo do suporte de um 
dreno de sucção no pós-operatório de ATQ, que pode auxiliar na mobilização precoce 
do paciente; proporcionando dessa forma maior autonomia e independência ao 
paciente; prevenindo riscos de tração acidental, prevenção de quedas decorrentes da 
presença de equipamentos, transmissão de infecções e demais efeitos negativos 
advindos do seu mau uso do dreno. Para o desenvolvimento do produto foi utilizado o 
modelo de Rozenfeld que é dividido em três macroprocessos: pré desenvolvimento, 
desenvolvimento e pós-desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Dreno de sucção. Artroplastia de quadril. Suporte. 
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ABSTRACT 

 
 

The increase in life expectancy leads to the emergence of illnesses such as Arthrosis 

or osteoarthritis, the most prevalent degenerative joint disease among people over 65 

years of age. Diseases that may cause pain, functional limitation, blockage, and 

impairment in life quality. Initially, the pain only occurs from physical efforts, however, 

over time it starts to arise even at rest, causing functional limitation as a consequence. 

Patients undergoing a Total Hip Replacement (THR) surgery generally use closed 

suction drain (CSD) installed in the course of the trans-operative, being maintained for 

about 24-48 hours, the period in which the maximum drainage volume occurs. At 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), patients undergoing a THR follow an 

institutional protocol for care in the postoperative period. This protocol emphasizes the 

importance of early mobilization. From this context, the idea of developing a suction 

drain  support  for  patients  undergoing  Hip   Arthroplasty   surgery   has   arisen. For 

this purpose, the prototype of a suction drain support has been created to be properly 

used in the postoperative period of a THR surgery, which can aid in early patient 

mobilization. Consequently, providing greater autonomy and independence to the 

patients, preventing accidental traction hazards, possible falls due to the presence of 

equipment, the transmission of infections, and a range of other unfavorable effects 

stemming from the misuse of the drain. For product development, the Rozenfeld model 

has been used, which divided it into three macro processes: pre-development, 

development, and post-development. 

Keywords: Suction drain. Hip Arthroplasty. Support. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A expectativa de vida aumenta anualmente com base em projeções 

demográficas que analisam a população como um todo. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a expectativa de vida global aumentou em 5,5 anos. Sendo 

que nas Américas passou-se a viver 16 anos de vida a mais, em média, nos últimos 

45 anos do que no restante do mundo (Saúde nas Américas + 2017 Organização Pan- 

Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde, OPAS/OMS). No Brasil (BR), a 

expectativa de vida média para 2.050 será de 81 anos sendo que 30% da população 

deverá ser composta por idosos (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade 1980-2050. Revisão 2008. Rio de 

Janeiro: IBGE; 2010). 

O aumento da expectativa de vida, consequentemente, propicia o surgimento 

de doenças como a artrose ou osteoartrite, que é a doença articular degenerativa mais 

prevalente entre pessoas com mais de 65 anos de idade. Caracterizada por alterações 

bioquímicas, metabólicas e fisiológicas na cartilagem articular, com lesões na 

superfície da cartilagem, exposição do osso e diminuição do espaço articular, que 

pode causar dor, limitação funcional, bloqueio e prejuízo na qualidade de vida. No 

início, a dor ocorre apenas aos esforços, mas com o passar do tempo passa a ocorrer 

mesmo em repouso causando limitação funcional. Através de estudos americanos, 

sabe-se que mais de 50 milhões de pessoas apresentam esta doença, porém no Brasil 

não há estudos que apontem está prevalência. Antes era tratada como uma doença 

progressiva sem perspectivas de tratamento condizente com o avanço do processo 

de envelhecimento, atualmente já é encarada como uma enfermidade que pode ser 

tratada de forma sintomática ou cirúrgica (COIMBRA et al., 2004). 

A artrose ocorre principalmente em mulheres após os 40 anos de idade. A 

incidência é de 5% em indivíduos adultos com menos de 30 anos e até 80% daqueles 

com mais de 65 anos. Quanto maior a idade, maior a chance de desenvolver artrose, 

sendo que aos 85 anos é praticamente universal. O avanço do agravamento dos 

sintomas da artrose leva a um estágio de limitação funcional e dor persistente que 

leva à necessidade de realização da cirurgia de Artroplastia de Quadril (ATQ), que é 

um procedimento cirúrgico de reconstrução do quadril adulto, sendo indicado para 

algumas doenças articulares degenerativas primárias e secundárias do quadril 
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(osteoartrose), pseudartrose do colo do fêmur, artrite reumatóide, também àqueles 

casos que não respondem adequadamente ao tratamento conservador em algumas 

doenças (LIMA et al., 2014; ALMEIDA, 2016). 

A artroplastia de quadril (ATQ) é considerada um dos maiores avanços no 

tratamento das doenças ortopédicas e uma das cirurgias mais realizadas no mundo. 

Isso se deve ao fato da rápida recuperação e melhoria da qualidade de vida, surgindo 

como um dos poucos procedimentos médicos que geram qualidade de vida ao 

paciente, acentuada redução da dor e melhora funcional na maioria dos casos. A ATQ 

também é considerada de grande impacto social e econômico, o que levou países 

como Austrália, Estados Unidos da América, Inglaterra, Canadá e Coréia do Sul a 

elaborarem estudos epidemiológicos e financeiros para essa cirurgia (FERREIRA et 

al., 2018; GALIA et al., 2017; COIMBRA et al., 2004). 

A indicação da ATQ tem aumentado devido à eficiência dos resultados. Estima- 

se que no Reino Unido o número de indicações para ATQ irá aumentar 40% até 2.021. 

No Canadá, a incidência de ATQ é de 81,2 por 100 mil indivíduos por ano. Entre 2008- 

2015 o Rio Grande do Sul teve um número total de 13.078 cirurgias de ATQ. Dentre 

as principais características dos pacientes submetidos à ATQ temos como diagnóstico 

principal osteoartrose no pré-operatório, hipertensão como morbidade mais frequente 

e prevalência no sexo feminino (LENZA et al., 2013). 

Os pacientes submetidos à cirurgia de ATQ poderão utilizar um dreno de 

sucção fechada (DSF) instalado no transoperatório, que permanecerá por cerca de 

24-48 horas, período em que ocorre o volume máximo de drenagem. O uso do dreno 

nas cirurgias é controverso, mas ainda utilizado em muitos procedimentos, e há 

estudos que apontam que o uso do mesmo diminui a dor no pós-operatório e a 

incidência de infecção. O dreno citado trata-se de um dreno de sucção de 3,2mm de 

diâmetro e 100mm de comprimento, colocado sob a fáscia, ligeiramente anterior e 

distalmente à incisão cirúrgica. O uso de dreno de sucção fechada (DSF) após a 

artroplastia total do quadril é uma prática comum entre os cirurgiões ortopédicos 

(GALIA et al., 2017). 

Os drenos de sucção geralmente são utilizados em circunstâncias em que se 

prevê o acúmulo de líquido em grande quantidade, ou por períodos prolongados, a fim 

de eliminar as secreções acumuladas, evitando complicações, tais como seroma, 

hematomas, deiscência de sutura. Todavia, estes podem contribuir para o aumento 
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da incidência de infecções, uma vez que se trata de porta de entrada para 

microorganismos. A manipulação do sistema de drenagem deve ser empreendida de 

modo a minimizar esse e outros riscos inter-relacionados, cooperando ainda com o 

conforto do paciente. Dentre os cuidados é sempre importante lembrar que este tipo 

de dreno não pode ser tracionado durante o seu uso, bem como deve se verificar o 

tipo de drenagem e garantir manipulação asséptica. O uso do dreno requer alguns 

cuidados específicos com seu manuseio, que incluem: avaliar o local de inserção para 

sinais flogísticos e traumatismo em tecido circundante; evitar tração acidental; medir 

volume da drenagem, conforme rotina; realizar curativo na inserção; mantê-lo abaixo 

do nível da inserção; deixar abaixo do nível da incisão, para facilitar a drenagem; evitar 

contato com o chão, para prevenir infecções (DONCATTO et al., 2007; SOARES et 

al., 2013). 

Os pacientes submetidos à ATQ no Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

(HCPA) devem seguir um protocolo institucional de cuidados no pós-operatório 

cirúrgico. Esse protocolo enfatiza a importância da mobilização precoce, instituindo a 

orientação de iniciar a mobilização e sentar o paciente (se possível) nas primeiras 24 

horas e orienta a deambulação nas primeiras 48 horas (PROTOCOLO CUIDADOS 

PÓS-ARTROPLASTIA DE QUADRIL HCPA). Estudos apontam que as mobilizações 

precoces no pós-operatório de cirurgias de quadril de forma acelerada apresentam 

melhoria na mobilidade, prevenção de complicações secundárias à imobilidade, 

transferência e qualidade de vida. A reabilitação precoce que é consequência de um 

protocolo de cuidados no pós-operatório de artroplastia de quadril que trabalha com a 

mobilização precoce do paciente acaba por reduzir o tempo de internação e os custos 

hospitalares (DUARTE et al., 2009; FIORENTIN et al., 2016). 

As principais causas que impedem a saída do paciente do leito no pós- 

operatório de cirurgia de ATQ foram, de acordo com estudos, artrite contralateral do 

quadril e ou joelho, depressão, dor lombar e falta de atenção e cooperação do paciente 

na realização das atividades aliado ao uso de equipamentos, que dificultem sua 

deambulação, tais como soros, drenos, dentre outros, principalmente ao estar 

desacompanhado (DUARTE et al., 2009). 

As causas de quedas no ambiente hospitalar são multifatoriais e estão 

associadas a fatores de risco ambientais e individuais, o uso de medicamentos e seus 

efeitos colaterais, ao ambiente não-familiar e o uso de dispositivos como sondas, 
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drenos, entre outros. Assim, torna-se necessário a avaliação desse perfil de paciente 

e identificação dos riscos potenciais para a ocorrência de quedas envolvendo os 

profissionais de saúde no planejamento de ações preventivas (GOVERNO DO 

DISTRITO FEDERAL, 2018). 

Atualmente no HCPA, o tratamento pós-operatório das cirurgias de Artroplastia 

de Quadril se dá através de um protocolo de cuidados específicos que têm entre eles 

a mobilização precoce do paciente e a conquista progressiva da autonomia como 

ponto forte. Aliado a isso, foram implantadas as recomendações do Programa 

Choosing Wisely pelo HCPA em 2018, que reforça a importância da retirada precoce 

do paciente do leito. Vale destacar ainda que o perfil predominante atualmente dos 

pacientes do HCPA, submetidos à ATQ, e que se encontram no pós-operatório na 

unidade de internação fazem parte do grupo de pacientes sem acompanhante, o que 

dificulta a sua saída do leito pela presença de inúmeros equipamentos acoplados, 

dentre eles drenos de sucção, que necessitam manuseio com cuidados específicos 

para evitar sua tração acidental ou contaminação. 

Ao pensar no desenvolvimento de um produto que viesse a auxiliar na 

resolução de um problema que seriam os cuidados pertinentes ao deslocamento do 

paciente portador do dreno em relação à mobilização precoce e demais relativos à 

segurança do paciente, surgiu a possibilidade de criação do design de um suporte que 

serviria para acondicioná-lo, e para isso, após pesquisas bibliográficas e reuniões em 

grupo de trabalho optou-se pelo Método de Desenvolvimento de Produto de Rozenfeld 

que se baseia nas etapas de pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pós- 

desenvolvimento (ROZENFELD et al., 2006). 
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1 JUSTIFICATIVA 

 
 

O presente trabalho objetivou desenvolver o protótipo de um dispositivo que 

funcione como suporte de dreno de sucção utilizado por pacientes submetidos à ATQ, 

a fim de oferecer-lhes maior autonomia e segurança. 

A artroplastia de quadril é um procedimento ortopédico com alta incidência na 

população em geral, principalmente idosa, que visa tratar patologias de quadril e 

restaurar a qualidade de vida do paciente. Para isso um dos cuidados necessários é 

a adoção das orientações relacionadas ao protocolo institucional de Artroplastia de 

Quadril do HCPA, que incentiva a adoção da mobilização precoce. Entretanto, 

pacientes em pós-operatório apresentam maior vulnerabilidade ao risco de quedas, 

devido ao tipo de cirurgia realizada e à presença de diversos equipamentos 

hospitalares, entre eles, os drenos, o que leva à dificuldade na deambulação (VITOR 

et al., 2015). 

Atualmente, no HCPA os pacientes que são submetidos à ATQ e possuem a 

necessidade de utilizar dreno no período pós-operatório enfrentam a dificuldade de 

não possuírem um suporte para a bolsa coletora do dreno. Esta situação dificulta a 

mobilidade e locomoção destes pacientes, colocando em risco o controle de infecção, 

visto que, com freqüência a bolsa coletora fica pousada no piso dos ambientes 

hospitalares. Ainda, a ausência de suporte adequado para o dreno e bolsa coletora 

propicia situações que colaboram com o aumento do risco de queda dos pacientes, o 

que é extremamente indesejável , visto o compromisso de primar pela saúde dos 

pacientes. 

Surge a ideia do desenvolvimento de um suporte de dreno de sucção, para 

pacientes submetidos à cirurgia de Artroplastia de Quadril. Para tanto, pretende-se 

elaborar um protótipo, que poderá auxiliar na mobilização precoce do paciente; 

proporcionando dessa forma autonomia e independência; prevenindo riscos de tração 

acidental; prevenção de quedas, decorrentes da presença de equipamentos; 

transmissão de infecções e demais efeitos negativos advindos do mau uso do dreno. 

Existe dispositivo similar no mercado nacional, mas estes não atendem às 

necessidades dos pacientes submetidos a este tipo de cirurgia. Objetivou-se 

desenvolver um protótipo multifuncional, para suportar drenos com características 

específicas, para pacientes em pós artroplastia de quadril, que poderá ser utilizado 
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durante a internação hospitalar, e que fosse possível ser utilizado para outros tipos de 

sistema de drenagem. 

Além disso, a criação desse produto reforçaria as recomendações do Choosing 

Wisely. O Programa Choosing Wisely foi adotado no HCPA no ano de 2018 e criado 

em 2012 pelo American Board of Internal Medicine, tendo sido implementado 

inicialmente nos Estados Unidos, composto por recomendações, que visam a melhoria 

da qualidade da assistência baseada em evidências, aumentando a probabilidade de 

benefício, tais como o uso de um dispositivo auxiliar, que incentive a deambulação 

precoce e que conduza a maior independência para as atividades da vida diária, 

conseqüentemente diminuindo o tempo de internação e reduzindo o risco de 

malefícios aos indivíduos, prevenindo eventos adversos (EAs) (GROWDON et al., 

2017; AMERICAN ACADEMY OF NURSING, 2014). 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um protótipo de suporte de dreno de sucção, para auxiliar na 

mobilização precoce de pacientes submetidos à cirurgia de Artroplastia de Quadril, 

oferecendo autonomia e segurança. 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 

- Definir quem são os usuários do produto através de reuniões com o Grupo de 

Trabalho; 

- Verificar requisitos demandados pelos usuários utilizando a Lista de 

Necessidades de Rozenfeld (2006); 

- Definir matérias e formas, que possam atender aos requisitos dos usuários, 

para melhor definir o protótipo; 

- Com base nas especificações, produzir o design do protótipo e avaliar as 

especificações necessárias ao protótipo após obter os requisitos demandados pelos 

usuários; 

- Produzir o protótipo. 
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3 MÉTODO 

 
 

Protótipo é a aproximação de um produto em uma ou mais dimensões de 

interesse ou como sendo a representação do objeto a ser projetado com todas as suas 

características funcionais e dimensionais (ULRICH; EPPINGER, 2008; BACK et al., 

2008). 

O modelo de protótipo que foi construído foi elaborado com base nas etapas 

de desenvolvimento de produto descritas por Rozenfeld e colaboradores (2006). 

O modelo de Rozenfeld et al. (2006) é dividido em três macroprocessos: pré- 

desenvolvimento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento. Cada fase é 

caracterizada pela entrega de um conjunto de resultados, que permite avançar no 

desenvolvimento, através da construção e avaliação do cenário. Assim, se os 

requisitos de cada etapa forem atendidos, o processo segue para a próxima fase, e 

tendo em vista que o objetivo é desenvolver o protótipo, iremos aplicar parte do 

método de Rozenfeld. 

O modelo é representado na Figura 1. 
 
 

Figura 1 – Modelo de referência desenvolvimento de produtos 
Fonte: Rozenfeld et al. (2006, p. 44). 
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