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Introdução: a biópsia renal percutânea (BRP) é considerada padrão ouro para o diagnóstico, prognóstico e
tratamento das doenças renais. Com o avanço da tecnologia as complicações após esse procedimento
reduziram, mas ainda oferece riscos que precisam ser monitorados e minimizados. A Nursing Outcomes
Classification (NOC) permite avaliar resultados e indicadores clínicos, por meio de uma escala Likert de 5
pontos (5 é o estado mais desejável e 1 é o mais grave). Todavia, o enfermeiro necessita fazer a escolha
desses indicadores para melhor avaliar esse paciente. Objetivo: selecionar os resultados e os indicadores
clínicos de enfermagem da NOC para avaliar o paciente submetido à biópsia renal. Método: trata-se de
uma das etapas de um ensaio clínico randomizado (ECR) em desenvolvimento em um hospital de ensino do
sul do Brasil. Participaram do estudo 17 enfermeiros com experiência clínica na área de nefrologia. A coleta
de dados utilizou instrumento construído no Google Forms e reuniões presenciais com os enfermeiros para
seleção dos resultados e indicadores de enfermagem. A análise considerou consenso de 80%. O projeto foi
aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (nº 170430). Resultados: foram selecionados cinco
resultados da NOC: Coagulação sanguínea, Estado circulatório, Gravidade da perda de sangue, Nível de dor
e Estado de conforto físico. Os 11 indicadores selecionados foram: Sangramento, Hematoma, Hematúria,
Pressão arterial sistólica, Pressão arterial diastólica, Distensão abdominal, Palidez da pele e das mucosas,
Dor relatada, Expressões faciais de dor, Bem estar físico e Posição confortável. Conclusão: é fundamental
que o enfermeiro avalie os resultados obtidos após as intervenções ao paciente submetido à biópsia renal,
buscando monitorar e prevenir as possíveis complicações do procedimento. Os resultados e indicadores
selecionados estão sendo utilizados na avaliação de pacientes após biopsia renal, em etapa posterior do
ECR.
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