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CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DE ENFERMAGEM - VALIDAÇÃO DE 

INDICADORES POR ENFERMEIROS. Deborah Hein Seganfredo, Adele Kuckartz Pergher, Débora 

Vianna Eckert, Sofia Louise Santin Barilli, Débora Francisco do Canto, Margarita Ana Rubin 

Unicovsky, Miriam de Abreu Almeida (orient.) (UFRGS). 

Introdução: Os Sistemas de Classificação consistem em terminologias padronizadas empregadas nas etapas de 

diagnóstico, intervenções e resultados do Processo de Enfermagem (PE). O Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

(HC) utiliza classificação apenas para os diagnósticos de enfermagem, sendo meta estudar a Classificação dos 

Resultados de Enfermagem (NOC) para futura implantação. A NOC compreende os resultados que descrevem o 

estado, comportamentos, reações e sentimentos do paciente em resposta ao cuidado prestado. Objetivo: Validar, por 
enfermeiros peritos, os indicadores dos resultados Autocuidado: Banho, Autocuidado: Higiene, Autocuidado: 

Atividades de Vida Diária; Autocuidado: Higiene Oral selecionados da NOC. Método: Trata-se de um estudo de 

validação, descritivo e quantitativo, realizado no HC com enfermeiros peritos de unidades de internação que cuidam 

de pacientes adultos submetidos à Artroplastia Total de Quadril (ATQ). Para coleta dos dados utilizou-se um 

instrumento contendo escalas Likert para cada resultado. Utilizou-se estatística descritiva para análise dos dados. Os 

indicadores foram apontados como indicadores principais provisórios, indicadores secundários provisórios e 

indicadores descartados. Projeto aprovado pela Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem da UFRGS e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do HC. Resultados: Dos 34 indicadores propostos pela NOC para os quatro Resultados 

de Enfermagem pesquisados, 2 (6%) foram considerados indicadores principais provisórios, 22 (65%) indicadores 

secundários provisórios e 10 (29%) foram descartados pelos peritos. Considerações Finais: Os indicadores principais 

provisórios e secundários provisórios estão sendo utilizados na segunda etapa da pesquisa “Resultados de 

Enfermagem no Cuidado Corporal em Pacientes Ortopédicos – Viabilidade da NOC em um hospital universitário”, 
na qual está sendo observado o banho de pacientes submetidos à ATQ e monitoradas suas evoluções. 
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