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Introdução: A consulta de enfermagem em saúde mental realizada no ambulatório do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é estruturada de acordo o processo de enfermagem. As etapas de 
diagnóstico e intervenções de enfermagem para pacientes com Transtorno Obsessivo-Compulsivo 
(TOC) ocorrem de forma sistematizada durante a consulta. Entretanto, a etapa de avaliação de 
resultados realizada por meio da Nursing Outcomes Classification (NOC) ainda não foi 
implementada. Objetivos: Selecionar resultados e indicadores de enfermagem da NOC para 
avaliação de pacientes com TOC e construir definições conceituais e operacionais dos indicadores 
selecionados. Método: Trata-se de uma pesquisa metodológica para definição dos resultados e 
indicadores NOC por meio de consenso entre duas especialistas em enfermagem em saúde mental 
e duas em processo de enfermagem. Para a seleção dos resultados e indicadores foi considerado o 
consenso de 100% entre as quatro especialistas. Posteriormente, foi realizada revisão da literatura 
para a elaboração das definições conceituais e operacionais dos indicadores. Resultados: Foram 
selecionados quatro resultados NOC: Autocontrole da ansiedade (1402), com quatro indicadores; 
Nível de medo (1210), com seis indicadores; Nível de ansiedade (1211), com três indicadores; e 
Controle pessoal do tempo (1635), com quatro indicadores. As definições conceituais e 
operacionais foram determinadas para cada indicador. Conclusões: O consenso das especialistas 

permitiu selecionar os resultados mais adequados para a avaliação de pacientes com TOC. As 
definições conceituais e operacionais dos indicadores viabilizará pesquisar a utilização na prática 
clínica dos resultados NOC na consulta de enfermagem. Descritores: Processo de Enfermagem; 
Assistência de Enfermagem; Avaliação de Resultados. 




