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VALIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE CUIDADOS PRESCRITOS PARA PACIENTES ORTOPÉDICOS 
ASSOCIADOS À CLASSIFICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NIC. Jaqueline Drawanz 
Pereira, Luciana Nabinger Menna Barreto, Miriam de Abreu Almeida (orient.) (UFRGS). 
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) introduziu o diagnóstico de enfermagem (DE) informatizado no ano 
de 2000 utilizando a North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Porém, os cuidados, prescritos 
pelas enfermeiras a partir dos DE identificados, não possuem terminologia padronizada. Assim, é meta do Grupo de 
Enfermagem (GENF) da Instituição estudar a Classificação das Intervenções de Enfermagem – NIC e sua viabilidade 
de implantação. O estudo buscou validar o mapeamento dos cuidados de enfermagem prescritos para pacientes 
ortopédicos adultos submetidos a Artroplastia Total de Quadril ou Joelho, referente aos diagnósticos de enfermagem 
Déficit no Auto-Cuidado: banho e/ou higiene, Mobilidade Física Prejudicada e Risco para Infecção às intervenções 
contidas na NIC. A validação realizada utilizou a Técnica Dephi desenvolvida com enfermeiras de vários estados do 
Brasil. Essa técnica possibilita obter consenso de grupo acerca de um determinado fenômeno e prevê que sejam 
realizadas quantas rodadas forem necessárias até a obtenção de consenso entre os juízes. Para o estudo em questão, 
estabeleceu-se o índice de 70% de concordância para as respostas. Na primeira rodada do estudo, dos 52 cuidados 
enviados para validação, 31 atingiram o nível de concordância de 70%. Assim, 21 cuidados tiveram que ser 
encaminhados para uma nova avaliação. Na segunda rodada, obteve-se um consenso mínimo de 70% de 
concordância para 20 dos 21 cuidados de enfermagem. Não foi realizada uma terceira rodada de avaliações por 
tratar-se de apenas um cuidado de enfermagem cujo índice de concordância ficou próximo ao estipulado. Ao término 
da pesquisa é possível afirmar que este objetivo foi alcançado, visto que dos 52 cuidados de enfermagem mapeados 
apenas uma não atingiu 70% de concordância entre os juízes. 


