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Introdução: A úlcera por pressão (UP) é uma lesão que causa impacto aos pacientes, à instituição e à equipe de 

enfermagem. Aliando estudos sobre a UP e os resultados de enfermagem (RE) da Nursing Outcomes Classification 
(NOC) favorece-se a melhoria na qualidade da assistência. Objetivo: Validar os indicadores da NOC do RE 
Integridade tissular: pele e mucosas ligadas ao diagnóstico de enfermagem Integridade Tissular Prejudicada para 
avaliar adultos com UP. 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, primeiramente, 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. 

O moderador e o observador também tinham um instrumento para anotar questões relevantes das sessões. Este 
constava em um quadro com os indicadores e suas definições conceituais e espaço para registro de 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: Os indicadores 

validados para o RE Integridade tissular: pele e mucosas foram num total de 13 de 20 avaliados. Os indicadores 
validados foram: Temperatura da pele, Sensibilidade, Elasticidade, Hidratação, Transpiração, Textura, Espessura, 
Perfusão tissular, Integridade da pele, Tecido cicatricial, Descamação da pele, Eritema e Necrose. Conclusões: Os 13 

indicadores validados pelos enfermeiros com experiência clínica possibilitaram aprofundar o conhecimento sobre a 
NOC subsidiando a discussão sobre formas de qualificação do cuidado a indivíduos com UP. Desta maneira, espera-
se contribuir com os achados para futuras implantações da NOC, podendo-se avaliar os resultados dos pacientes com 

UP, em relação às intervenções desenvolvidas. Palavra-chave: Processos de enfermagem; Úlcera de pressão; 
Estudos de validação. Projeto 108.690 
 

 

 




