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Introdução: A classificação dos resultados de enfermagem da Nursing Outocomes Classification 

(NOC) favorece ao enfermeiro a possibilidade de avaliar o paciente em um continum frente às 

intervenções de enfermagem implementadas. No que tange ao cenário de centro cirúrgico, a 

relevância de medir os resultados no período perioperatório oferece ao enfermeiro a possibilidade 

de elaborar e implementar um plano de cuidados individualizado de acordo com a necessidade de 

cada paciente. Objetivo: Validar por consenso de especialistas os resultados de enfermagem da 

NOC para o diagnóstico Risco de lesão por posicionamento perioperatório e refinar os resultados 

selecionados. Método: Estudo do tipo consenso de especialistas. Participaram do estudo 10 

enfermeiras especialistas em sistemas de classificação de enfermagem e com experiência no 

atendimento de pacientes no período perioperatório. Inicialmente foram selecionados 19 

resultados de enfermagem, e a partir desses realizado um consenso em quatro etapas para seleção 

dos resultados/indicadores adequados para avaliação do paciente no período perioperatório. 

Consideraram-se válidos os resultados de enfermagem que obtiveram entre 80% e 100% de 

consenso. Para o refinamento dos resultados selecionados foi realizado um piloto do instrumento 

contendo os resultados a partir da avaliação clínica de 10 pacientes no período perioperatório. 

Resultados: Os resultados apontaram sete resultados de enfermagem e 29 indicadores 

selecionados. Durante a realização da avaliação clínica dos pacientes, foram identificados um 

resultado de enfermagem e seis indicadores a serem incluídos no instrumento, totalizando oito 

resultados e 35 indicadores. Conclusão: O estudo do consenso de especialistas e o refinamento 

dos resultados por meio da avaliação clínica permitiu identificar os resultados com aplicabilidade 

em cenário real da prática profissional. Foi possível aprofundar o conhecimento quanto a essa 

classificação para pacientes no período perioperatório, porém, são necessários mais estudos 

quanto ao uso da classificação dos resultados de enfermagem neste cenário. 

 


