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Introdução: A Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) apresenta uma terminologia padronizada com indicadores e 
escalas capazes de avaliar o estado do paciente de acordo com o julgamento clínico do enfermeiro, ao longo de um continuum. O 
resultado "Conhecimento: Regime de tratamento" possui 12 indicadores, que podem ser utilizados pelo enfermeiro de acordo com 
a situação clínica do paciente em avaliação. Porém, esses indicadores ainda não possuem definições conceituais  que favoreçam 
o seu uso com maior precisão, de forma a avaliar a efetividade das intervenções de enfermagem em pacientes transplantados 
renais. Objetivo: Construir definições conceituais  para os indicadores do resultado de enfermagem "Conhecimento: Regime de 
tratamento", para avaliação de pacientes transplantados renais. Métodos: Revisão integrativa da literatura realizada nas bases de 
dados PubMed, CINAHL, Web of Science e LILACS, considerando-se artigos nos idiomas português, espanhol e inglês, 
publicados entre 2005 e 2015, disponíveis on line na íntegra, com os descritores: Kidney Transplantation; Signs and Symptoms; 
Nursing Care; Treatment Outcome; Health Knowledge, Attitudes, Practice; Self Care; Patient Medication Knowledge e Health 
Behavior. Resultados: Foram analisados 17 artigos, que embasaram a construção das definições conceituais dos 12 indicadores 
do resultado "Conhecimento: Regime de tratamento", ou seja: Processo específico da doença; Benefícios do tratamento; 
Responsabilidade de autocuidado para o tratamento em curso; Responsabilidade de autocuidado para situações de emergência; 
Técnicas de automonitoramento; Efeitos esperados do tratamento; Dieta prescrita; Regime medicamentoso prescrito; Atividade 
física prescrita; Exercício prescrito; Procedimento prescrito e Benefícios do controle de doença, que foram relacionados à terapia 
do transplante renal. Conclusão: O estudo contribuiu para a compreensão dos termos utilizados no resultado de enfermagem 
“Conhecimento: Regime de tratamento” e para o refinamento conceitual dos seus indicadores, de forma a agregar evidência 
científica para qualificar a avaliação dos enfermeiros. Palavras-chaves: transplante de rim, conhecimentos, atitudes e prática em 
saúde, cuidados de enfermagem  

 


