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EVOLUÇÃO DE PACIENTES COM DÉFICIT NO AUTOCUIDADO: BANHO E/OU HIGIENE 
A PARTIR DA CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DE ENFERMAGEM NOC. Luciana 
Nabinger Menna Barreto, Deborah Hein Seganfredo, Jaqueline Drawanz Pereira, 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: O processo de enfermagem (PE) é utilizado na estruturação do conhecimento e do cuidado ao paciente, 
possibilitando organizar as ações de enfermagem. O PE auxilia o enfermeiro na tomada de decisões, cujo foco reside 
na obtenção dos resultados esperados. A Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) é direcionada à 
avaliação da eficácia das intervenções de enfermagem e possibilita monitorar a melhora, a piora ou a estagnação do 
estado do paciente durante um período de cuidado. Objetivo: Monitorar a evolução de pacientes ortopédicos 
hospitalizados com Déficit no Autocuidado: banho e/ou higiene. Método: Trata-se de um estudo descritivo, 
transversal e quantitativo, realizado em um hospital universitário com pacientes submetidos à Artroplastia Total de 
Quadril. Em etapa anterior da pesquisa, enfermeiros peritos selecionaram vinte e quatro Indicadores da NOC. Nessa 
etapa os Indicadores selecionados foram utilizados para monitorar a evolução dos pacientes ortopédicos em relação à 
higiene corporal. O banho dos pacientes foi observado no primeiro e no terceiro dia de pós-operatório a fim de 
verificar se houve melhora, piora ou estagnação da sua independência nas situações propostas. Para a coleta de dados 
utilizou-se instrumento contendo escala Likert do menos ao mais desejável. Para análise dos dados utilizou-se 
estatística descritiva. Os aspectos éticos de pesquisa foram respeitados. Resultados: Na observação do banho de 25 
pacientes foi verificada diferença estatística significativa indicando melhora da primeira para a segunda coleta da 
NOC. Considerações finais: Espera-se, com essa pesquisa, contribuir com os estudos para a futura implantação da 
NOC no PE informatizado da instituição. (PIBIC). 
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