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Introdução: O Processo de Enfermagem (PE) informatizado do hospital, campo deste estudo, 

é embasado nos diagnósticos de NANDA International (NANDA-I) e nas intervenções da 

Nursing Interventions Classification (NIC), porém, não há uma linguagem padronizada e com 

indicadores bem definidos para mensurar os resultados alcançados pelo paciente, o que 

representa uma lacuna no PE desta instituição. O uso dos Resultados de Enfermagem (RE) 

segundo a Nursing Outcomes Classification (NOC) permite ao enfermeiro melhor 

monitoramento da efetividade de suas intervenções, aprimorando a qualidade do cuidado e a 

segurança do paciente.  Neste sentido, verificou-se a necessidade de utilizar instrumentos que 

auxiliem este profissional a avaliar e acompanhar a evolução de pacientes em Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI). Objetivo: Validar os resultados de enfermagem NOC e seus 

indicadores para os dois diagnósticos de enfermagem mais frequentes na UTI de um hospital 

universitário. Metodologia: Estudo de validação por consenso de especialistas, considerada 

um método que permite obter a opinião coletiva ou acordo entre especialistas. Primeiramente, 

foram levantados os dois DE mais frequentes desta unidade, em seguida, oito enfermeiros 

especialistas validaram os RE e indicadores referentes a cada DE, a partir do capítulo de 

Ligações NOC-NANDA-I. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (110601). Resultados: Foram selecionados como mais 

frequentes, na unidade em questão, os DE Padrão respiratório ineficaz (PRI) e Ventilação 

espontânea prejudicada (VEP). O capítulo de Ligações NOC-NANDA-I apresenta 26 RE 

sugeridos para o diagnóstico PRI e quatro RE sugeridos e 12 adicionais associados para o 

diagnóstico VEP. Dentre todos, os especialistas selecionaram os RE (0415) Estado 

respiratório, (0402) Estado respiratório: troca gasosa, (0403) Estado respiratório: 

ventilação, (0411) Resposta a ventilação mecânica: adulto, (0412) e Resposta ao desmame da 

ventilação mecânica: adulto. Para estes RE, foram escolhidos 15 indicadores e 

posteriormente construídas definições conceituais e definições operacionais para cada um dos 

indicadores e para os cinco níveis da escala likert, que variam de nenhum a extenso. 

Conclusão: Os quatro resultados de enfermagem NOC e os 15 indicadores validados em 

consenso de especialistas foram incluídos em instrumento de coleta de dados para aplicação 

na prática clínica. Ele encontra-se em fase de teste-piloto para posterior refinamento, 

considerando-se a clareza das definições e escalas de avaliação, a fim de que os resultados de 

enfermagem NOC possam ser inseridos no PE informatizado da instituição. Com isto, espera-

se que a sistematização do cuidado aos pacientes com DE Padrão respiratório ineficaz e 

Ventilação espontânea prejudicada seja aprimorada. 


