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Introdução: A úlcera por pressão (UP) é uma lesão de desenvolvimento rápido e representa uma possível 
complicação ao paciente, prolonga o sofrimento e o tempo de internação, dificulta a reabilitação, aumenta os riscos e 

onera o tratamento em termos de recursos humanos e materiais. Desta forma, aliando estudos sobre a UP e os 
resultados de enfermagem (RE) da Nursing Outcomes Classification (NOC) pode-se favorecer a melhoria na 

qualidade da assistência. Objetivo: Validar os indicadores da NOC do RE Cicatrização de feridas: primeira intenção 
ligados ao diagnóstico de enfermagem Integridade Tissular Prejudicada para avaliar adultos submetidos a reparo 

cirúrgico de úlcera por pressão. Método: Trata-se de um estudo de validação de indicadores da NOC por consenso de  

nove enfermeiros de duas instituições hospitalares com experiência na prática clínica. Utilizou-se a técnica de grupo 
focal, com três sessões, para que as discussões em grupo auxiliassem na seleção dos indicadores pertinentes ao RE 
e população em estudo. As discussões em grupo subsidiaram o preenchimento coletivo do instrumento de validação. 

O instrumento consistiu de um formulário para registro dos dados de caracterização da amostra, seguido por um 
quadro com os indicadores do RE em questão e suas definições conceituais, além de uma lacuna para registro se 
“recomendam” ou “não recomendam” o indicador, e espaço para sugestões, críticas e observações. A análise dos 
dados foi descritiva. Os indicadores que obtiveram consenso de 100% foram considerados validados. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA sob o número 108.690. Resultados: O RE Cicatrização de 
feridas: primeira intenção teve 10 indicadores validados de um total de 14. Os indicadores validados foram: 

Aproximação das bordas do ferimento, Formação de cicatriz, Drenagem purulenta, Drenagem serosa, Drenagem 

sanguínea, Drenagem serosanguinolenta, Eritema na pele ao redor da ferida, Edema em torno do ferimento, 
Temperatura aumentada da pele e Odor desagradável da ferida. Conclusões: Considera-se que os indicadores 
validados podem ser utilizados na prática clínica do enfermeiro à beira do leito de adultos com reparo cirúrgico de UP 

para, através do uso de uma linguagem padronizada, avaliar a efetividade de intervenções e a evolução do paciente. 
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