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Introdução: As dificuldades encontradas durante a cessação do tabagismo contribuem para a manutenção das taxas de 
prevalência, pois os sintomas de abstinência frequentemente levam os fumantes a desistir das tentavas de cessação. Por isso, 
torna-se fundamental o acompanhamento por enfermeiro, que realiza diversas intervenções direcionadas à cessação do 
tabagismo. Todavia, ainda se desconhece estudos que tenham utilizado a Nursing Outcomes Classification (NOC) para avaliar a 
eficácia das intervenções de enfermagem realizadas neste cenário.Objetivos: Selecionar resultados da NOC e elaborar definições 
operacionais dos seus indicadores para avaliar pacientes durante cessação de tabagismo. Métodos: Estudo de consenso entre   
especialistas, realizado em hospital universitário no sul do Brasil, entre dezembro/2014 e março/2015, com participação de oito 
enfermeiros. Inicialmente, realizou-se um encontro para explicar aos participantes os objetivos do estudo e como este ocorreria. 
Nesse mesmo momento, resultados prioritários para a condição clínica em estudo foram pré-selecionados, posteriormente, 
elaborou-se um instrumento com esses resultados, seus indicadores e as opções “seleciono” e “não seleciono”. Este foi 
assinalado por cada enfermeiro no segundo encontro, quando os resultados e indicadores foram discutidos para se obter 100% de 
consenso. Por fim, elaboraram-se as definições operacionais para os indicadores selecionados considerando a magnitude das 
escalas Likert de cinco pontos, com base na literatura e experiência dos pesquisadores. Resultados: O resultado Comportamento 
de Cessação de Fumar (1625) foi selecionado com nove indicadores, como Expressão do desejo de parar de fumar (162501), Uso 
de estratégias para modificar o comportamento (162512) e Eliminação do uso do tabaco (162528). O resultado Gravidade da 
Retirada da Substância (2108) foi selecionado com 11 indicadores, como Desejo forte da substância (210802), Irritabilidade 
(210803) e Tremores (210811). As definições operacionais foram elaboradas para cada indicador, sendo que alguns indicadores 
foram agrupados no mesmo item devido à similaridade das definições construídas para cada um dos cinco pontos da escala 
Likert. Conclusões: O consenso permitiu selecionar resultados e indicadores da NOC para avaliação de pacientes durante 
cessação de tabagismo. Acredita-se que essa seleção auxiliará os enfermeiros a avaliar a qualidade da assistência prestada a 
esses pacientes, ao mesmo tempo em que proporcionará evidências científicas neste cenário de cuidado. Palavras-chaves: 
Abandono do uso de tabaco, processos de enfermagem, avaliação de resultados. Projeto 14-0528 




