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Justificativa: Lesão por pressão (LP) é um dano na pele e/ou tecidos moles 
subjacentes com origem multifatorial, na maioria das vezes. É uma das principais 
complicações em pacientes hospitalizados, podendo causar outras complicações 
clínicas e internações prolongadas. Estudos de monitoramento dos indicadores da LP 
demonstram implicações importantes para serviços de saúde. Assim, a identificação 
de fatores de risco e o uso de escalas de predição de risco, além de sistemas de 
classificação de Enfermagem são ferramentas importantes na prática clínica, pois 
contribuem para a qualificação do cuidado dos pacientes. A Nursing Outcomes 
Classification (NOC) é uma classificação de resultados de enfermagem, que 
apresenta indicadores com escores de 1 (pior resultado) a 5 (melhor resultado) 
aplicáveis na avaliação de LP. Objetivo: aplicar os resultados de enfermagem da 
NOC e seus respectivos indicadores em pacientes com LP. Metodologia: estudo 
longitudinal prospectivo realizado em hospital universitário. A amostra foi de 57 
pacientes hospitalizados nas unidades de internação clínicas, cirúrgicas e terapia 
intensiva, captados pelo sistema da instituição e busca ativa. O instrumento avaliativo 
continha os Resultados de Enfermagem; Integridade tissular: pele e mucosas (1101), 
Cicatrização de feridas: segunda intenção (1103), Eliminação urinária (0503), 
Náuseas e vômitos: efeitos nocivos (2106), Autocuidado: atividades da vida diária 
(0300) com 20 de seus indicadores. A avaliação ocorreu durante três dias, por 15 dias, 
até a alta hospitalar ou óbito. A análise foi estatística descritiva, utilizado o modelo de 
Equações de Estimativas Generalizadas com ajuste por Bonferroni para comparar as 
avaliações. O estudo foi aprovado pelo CEP da Instituição (2018-0390). Resultados: 
Dentre os cinco Resultados de enfermagem da NOC avaliados, Integridade tissular: 
pele e mucosas e Cicatrização de feridas: segunda intenção apresentaram 
significância estatística (p<0,05). Dentre os indicadores, foram estatisticamente 
significativos: Inflamação da ferida, Tamanho da ferida, Formação de cicatriz e 
Eritema. 
 


