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Aplicação da Nursing Outcomes Classification no período perioperatório e sua associação com a Escala de 
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Cirúrgico 
Michelle Cardoso e Cardozo; Luciana Bjorklund de Lima; Daniela de Souza Bernardes; Eneida Rejane Rabelo-Silva - UFRGS 
 
Introdução: A Escala de Braden, assim como a Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do 
Posicionamento Cirúrgico (ELPO), são escalas validadas na prática clínica. Estas ferramentas podem auxiliar os enfermeiros de 
centro cirúrgico na avaliação do risco de desenvolvimento de lesões relacionados a posicionamento no período perioperatório. Uma 
outra possibilidade de avaliação do risco de desenvolvimento de Lesão decorrente da posição durante a cirurgia, é a utilização da 
Nursing Outcomes Classification (NOC), que como vantagem possibilita a avaliação clínica do paciente em um continuum. Objetivo: 
Analisar a associação entre os resultados da NOC no período perioperatório para pacientes com diagnóstico Risco de lesão por 
posicionamento perioperatório (00087) com a Escala de Braden e a ELPO. Metodologia: Estudo transversal em banco de dados do 
projeto “Aplicabilidade clínica dos resultados de enfermagem da Nursing Outcomes Classification (NOC) para pacientes com 
diagnóstico Risco de lesão por posicionamento perioperatório”. A coleta de dados do estudo original ocorreu no período de outubro a 
dezembro de 2014. Foi realizado com pacientes de ambos os sexos, idade igual ou superior a 18 anos de idade, com agendamento 
para realização de procedimento anestésico e cirúrgico eletivos na UBC (cirurgia porte 2, 3 ou 4), e com diagnóstico de enfermagem 
estabelecido em prontuário de Risco de lesão pelo posicionamento perioperatório (00087). Resultados: Foram avaliados 50 pacientes 
predominantemente do sexo masculino, idade média de 54±15 anos. Os resultados da NOC associados aos escores da Braden 
mostraram correlação de moderada à alta magnitude e significativas com os seguintes resultados da NOC: Consequências da 
Imobilidade: fisiológicas (0204), Gravidade da Perda de Sangue (0413), Estado Circulatório (0401), Perfusão Tissular: celular (0416), 
Perfusão Tissular: periférica (0407), Termorregulação (0800), Estado Neurológico: periférico (0917) e Integridade Tissular: pele e 
mucosas (1101); os seguintes resultados da NOC: Termorregulação (0800) e Integridade Tissular: pele e mucosas (1101) tiveram 
correlação inversa de moderada magnitude e significativas com a ELPO. Conclusão: Estes achados permitem concluir que a 
aplicação da NOC mostrou correlações de moderada a alta magnitude com duas escalas já utilizadas na prática clínica, indicando 
que sua utilização pode ser factível neste cenário. Unitermos: Enfermagem perioperatória; Diagnóstico de enfermagem; Escalas 
 
 
 




