
INTRODUÇÃO: Os resultados e indicadores de enfermagem da Nursing Outcomes 

Classification (NOC) descrevem o estado, comportamentos, reações e sentimentos do 

paciente em resposta ao cuidado de enfermagem prestado. Estes resultados avaliam a 

melhora, a piora ou a estagnação do paciente frente ao cuidado de enfermagem 

escolhido de acordo com os Diagnósticos de Enfermagem (DE) identificados nos 

pacientes a partir das informações coletadas na anamnese e exame físico realizado pelas 

enfermeiras. Estas são etapas do Processo de Enfermagem (PE) que constitui um guia 

sistematizado para o profissional de enfermagem desenvolver pensamento crítico acerca 

do estado de saúde do paciente. Este trabalho faz parte de um projeto guarda-chuva que 

tem como objetivo realizar a validação de conteúdo dos resultados e indicadores dos DE 

mais frequentes na prática clinica de um hospital universitário. Um dos principais DE 

identificados no Serviço de Enfermagem Pediátrica (SEPed) foi Atividade de Recreação 

Deficiente sendo validados oito Resultados de Enfermagem (RE) NOC para o mesmo. 

Este DE deve-se aos desafios das enfermeiras pediátricas em proporcionar à criança e 

ao adolescente melhores maneiras de vivenciar a hospitalização, já que neste período a 

criança/adolescente deixa de realizar atividades recreativas. OBJETIVO: Validar os 

indicadores referentes aos oito  Resultados de Enfermagem NOC, para o DE Atividades 

de Recreação Deficientes na área pediátrica. METODOLOGIA: Estudo piloto, de 

validação de conteúdo, realizado no SEPed de um hospital universitário durante julho e 

setembro de 2011. A amostra constou de enfermeiros experts que atenderam os 

seguintes critérios de inclusão: experiência profissional mínima de 2 anos e trabalhar no 

hospital  há, no mínimo, 1 ano na mesma unidade utilizando o PE; Publicação na área 

de PE ou classificações de enfermagem ou participar (ter participado) nos últimos 5 

anos por pelo menos 6 meses da Comissão do Processo de Enfermagem. Para a coleta 

de dados elaborou-se um instrumento contendo os oito RE e seus indicadores e uma 

escala Likert de 5 pontos (não importante– extremamente importante). A análise dos 

dados foi feita por estatística descritiva, utilizando-se a média ponderada das notas 

atribuídas pelos experts para cada resultado. Definiu-se o ponto de corte em 0,80. 

Projeto aprovado pela Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem da UFRGS e 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital. RESULTADOS: Participaram como 

experts sete enfermeiros. Dos 119 indicadores incluídos no estudo foram validados 54 

(45,38%). Os indicadores com maior escore (0,96) foram Participação em brincadeiras, 

Brinca em grupo, Envolve-se em jogo criativo, Participa de brincadeiras criativas, 

Participação em atividades de lazer com outros e Satisfação com atividades de lazer. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Esses resultados contribuem na avaliação das 

intervenções de enfermagem que a equipe realiza com crianças e adolescentes 

diagnosticados com Atividade de Recreação Deficiente, durante a hospitalização. Além 

disso, oferece subsídios para a complementação do PE informatizado da instituição. 
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