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Introdução: Sabe-se que a enfermagem utiliza métodos de trabalho que permitam padronizar a sua
linguagem, documentar a sua prática clínica (LUCENA; GUTIERREZ; ECHER; BARROS, 2010) e possibilitar
visibilidade dos seus domínios (MCEWEN, WILLS, 2009). O uso das classificações dos resultados de
enfermagem (NOC) fornece linguagem padronizada para identificação dos resultados que sejam sensíveis à
prática de enfermagem, que possam ser mensuráveis ao longo do contínuo na assistência de enfermagem
(MOORHEAD ET AL, 2016). Objetivo: Relatar os resultados de enfermagem selecionados para criança em
uso de Nutrição Parenteral Domiciliar. Metodologia: Estudo do tipo relato de experiência sobre seleção de
resultados de enfermagem, para criança em uso Nutrição Parenteral Domiciliar, desenvolvido em uma
Unidade Pediátrica de um Hospital público, geral e universitário do Rio Grande do Sul. Os resultados do
paciente sensíveis à enfermagem identificados foram relacionados ao diagnóstico (Nutrição Desequilibrada:
menos que as necessidades corporais) e intervenções de enfermagem estabelecidas para a criança. Estudo
aprovado em Comitê de Ética da instituição (10-0505). Resultados: Os resultados de enfermagem
selecionados para a criança foram: no domínio Saúde Fisiológica - Estado Nutricional, domínio Saúde
Funcional - Autocuidado: Medicamento Parenteral, domínio Conhecimento e Comportamento de Saúde Controle da Doença Crônica. Sendo utilizados indicadores dos resultados sensíveis à enfermagem para
determinar a ingestão e absorção de nutrientes, a capacidade de administrar medicamentos parenterais
para atingir metas terapêuticas de forma independente, com ou sem dispositivos auxiliares e a
compreensão sobre a doença crônica e seu tratamento bem como a prevenção da progressão e
complicações desta doença. Conclusão: Os resultados foram considerados sensíveis à prática de
enfermagem de modo que foi possível mensurá-los ao longo do contínuo na assistência, bem como as
intervenções estabelecidas influenciaram os resultados positivos de enfermagem. A seleção dos resultados
foi utilizada como estratégia de cuidado de enfermagem visando a adequação da criança e sua família nos
cuidados com Nutrição Parenteral no domicílio.
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