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RESUMO
Introdução: Percebe-se a necessidade de identificar na literatura quais os métodos utilizados nas pesquisas
de validação clínica de diagnósticos de enfermagem. Objetivo: Identificar quais os métodos estatísticos mais
utilizados nos estudos de validação clínica de diagnósticos de enfermagem. Método: Optou-se por seguir as
etapas descritas por Whittemore para revisão de literatura. A busca deu-se, através do Portal de Periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Resultados: Observa-se a predominância de
estudos de acurácia diagnóstica com análise de classes latentes. Conclusões: Estudos de acurácia constituem
um método capaz de classificar corretamente os indivíduos com ou sem um diagnóstico de enfermagem.
A análise de classes latentes tem sido utilizada por vários pesquisadores da temática nos dias atuais.
DESCRITORES: Estudos de validação; Diagnóstico de enfermagem; Pesquisa em enfermagem; Terminologia
padronizada em enfermagem; Processo de enfermagem.
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ABSTRACT

A abordagem escolhida dependerá da natureza do
diagnóstico testado. Se o diagnóstico envolve uma resposta
mais cognitiva ou afetiva, a abordagem direta do paciente
provavelmente seria a melhor. Se a natureza do diagnóstico
de enfermagem se relaciona com desempenho ou fisiologia,
uma abordagem de observação direta seria apropriada.2
3. Validação diferencial de diagnósticos: modelo
utilizado para validar as diferenças entre dois diagnósticos
estreitamente relacionados ou para diferenciar os níveis de
um determinado diagnóstico.2
Percebe-se a necessidade de se identificar na literatura
quais seriam os métodos de validação utilizados atualmente
nas pesquisas de validação clínica de diagnósticos
de enfermagem.
Assim, tem-se como objetivo: identificar quais os métodos
estatísticos mais utilizados nos estudos de validação clínica
de diagnósticos de enfermagem.

Introduction: It is noticed the need to identify in the literature the
methods used in the clinical validation research of nursing diagnoses.
Objective: Identify which statistical methods are most used in the clinical
validation studies of nursing diagnoses. Method: It was decided to follow
the steps described by Whittemore for literature review. The search was
made in the Higher Education Personnel Improvement Coordination
Journals Portal. Results: The prevalence of diagnostic accuracy studies
with latent class analysis is observed. Conclusions: Accuracy studies are
a method capable of correctly classifying individuals with or without a
nursing diagnosis. The analysis of latent classes has been used by several
researchers of the current theme.
DESCRIPTORS: Validation Studies; Nursing diagnosis; Nursing research;
Standardized nursing terminology; Nursing process.

RESUMEN
Introducción: Se percibe la necesidad de identificar en la literatura cuáles
son los métodos utilizados en las investigaciones de validación clínica.
Objetivo: Identificar qué métodos estadísticos más utilizados en los
estudios de validación clínica de diagnósticos de enfermería. Método:
Se optó por seguir las etapas descritas por Whittemore para revisión de
literatura. La búsqueda se dio en el Portal de Revistas de Coordinación
de Mejoramiento de Personal de Educación Superior. Resultados:
Predominancia de estudios de exactitud diagnóstica con análisis de clases
latentes. Conclusiones: Estudios de acuracia constituyen un método
capaz de clasificar correctamente a los individuos con o sin un diagnóstico
de enfermería. El análisis de clases latentes ha sido utilizado por varios
investigadores de la temática en los días actuales.
DESCRIPTORES: Estudios de validación; Diagnóstico de enfermeira;
Investigación en enfermeira; Terminología normalizada de enfermeira;
Proceso de enfermeira.

INTRODUÇÃO
Os estudos em diagnósticos de enfermagem tem seu
início em 1973, quando um grupo de 100 (cem) enfermeiros
dos Estados Unidos e Canadá participaram da First National
Conference on Classification of Nursing Diagnoses (Primeira
Conferência Nacional de Classificação de Diagnósticos de
Enfermagem), em St. Louis, Missouri. Este grupo, denominado
National Conference Group (Grupo da Conferência Nacional)
organizou a primeira lista de respostas humanas, que serviu
de base para a lista atual de diagnósticos de enfermagem
aprovados pela NANDA-I (NANDA International).1
A literatura aponta alguns tradicionais modelos de
validação de diagnósticos de enfermagem. Nesses modelos,
basicamente três etapas são descritas:
1. Validação de conteúdo por especialistas: recomenda-se
a realização de uma revisão de literatura para o fornecimento
de suporte científico às características definidoras do
diagnóstico de enfermagem, seguido da opinião de
especialistas acerca destas características.2
2. Validação clínica: baseia-se na obtenção de evidências
para a existência de um determinado diagnóstico a partir
da configuração clínica real. O modelo utiliza-se de uma
abordagem com dois especialistas clínicos fazendo as
observações e avaliações. Enquanto o modelo modificado
poderia se utilizar da obtenção de informações clínicas
diretamente do paciente-sujeito.2
R. pesq.: cuid. fundam. online 2021 jan/dez 13: 602-606

MÉTODO
A revisão de literatura científica sobre um determinado
assunto permite ao pesquisador, a identificação do que é
conhecido como estado da arte de um determinado fenômeno.3
Optou-se por seguir as cinco etapas da revisão de
literatura: identificação do problema de pesquisa, busca
da literatura, avaliação dos dados, análise dos dados e
apresentação dos resultados.4
1. Identificação do problema de pesquisa: Quais os
métodos de validação de diagnósticos de enfermagem mais
utilizados, em que houve investigação na prática clínica?
2. Busca da literatura:
Ocorreu em 05 de março de 2019, nas bases de dados
Medical Literature and Retrieval System Online (MEDLINE)
via PUBMED, Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS) e Cumulative Index to Nursing
and Allied Health Literature (CINAHL), através do Portal de
Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior).
Definiu-se como critérios de exclusão: artigo de
revisão de literatura, validação de conteúdo, estudos sobre
intervenções e resultados de enfermagem, estudos de caso,
validação diferencial de diagnósticos, carta ao editor e teses
e dissertações não publicadas.
Utilizou-se a seguinte estratégia de busca avançada:
- PUBMED: (clinical validation [Title/Abstract]
OR validation studies [Title/Abstract]) AND (nursing
diagnoses[All Fields] OR nursing diagnosis[All Fields] OR
nursing diagnostic[All Fields] OR nursing diagnostics[All
Fields]) AND (“2014/03/07”[PDat] : “2019/03/05”[PDat]
AND “humans”[MeSH Terms])
- LILACS: (ab:(clinical validation )) OR (ab:(validation
studies))
AND
(tw:(nursing
diagnos*))
AND
(instance:”regional”) AND ( la:(“en” OR “pt” OR “es”))
- CINAHL: S1 Clinical validation (AB resumen) OR
validation studies (MH exact subject heading). S2 Nursing
diagnos* (AB resumen). Histórico de busca: selecionou-se
S1 e S2, buscar com AND.
3. Avaliação dos dados:
603
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A avaliação ocorreu primeiramente através da leitura dos
títulos e resumos, assim, eliminaram-se artigos duplicados
em mais de uma base de dados e a recuperação dos artigos
na íntegra.
Do total de artigos identificados nas bases de dados
PUBMED (16), LILACS (63), e CINAHL (63), selecionou-se
após a leitura do resumo 36 estudos, destes retirou-se 12
repetidos, dentre os quais se selecionaram 24 na íntegra.
Após a leitura do texto completo a amostra final do estudo
se compôs em 17 artigos.
4. Análise dos dados:
Os estudos foram classificados conforme o nível de
evidência científica, utilizando-se a escala desenvolvida pelo
Oxford Centre for Evidence Based Medicine. Segundo esta
escala, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do
estudo irá determinar o seu grau de recomendação e nível
de evidência. O grau de recomendação está classificado em
A, B, C ou D, onde o grau A possui o valor maior.5
Ainda nesta etapa, a amostra foi caracterizada, através
de estatística descritiva simples com distribuição por ano
de publicação, bases de dados, país de publicação e método
empregado para análise dos dados.
Posteriormente, realizou-se uma leitura exaustiva, em
busca da compreensão da metodologia empregada pelos
autores dos estudos para análise dos dados.
5. Apresentação dos resultados:
Nessa última etapa de análise das publicações, as evidências
obtidas nos estudos incluídos na revisão foram analisadas e
sintetizadas, comparando-se com o encontrado em outras
publicações de referência.
A Figura 1 ilustra o processo de seleção dos artigos, como
recomendado pelo grupo PRISMA.6

RESULTADOS

Figura 1 - Fluxograma de seleção dos artigos para revisão.
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2019.

A Tabela 1 apresenta o perfil bibliométrico dos 17 estudos
que responderam à questão de pesquisa.
Tabela 1 - Distribuição dos estudos conforme país, ano de
publicação e abordagem estatística.
Variável

n (%)

País
Brasil

11 (64,70)

Portugal

03 (17,64)

República Tcheca

01 (5,88)

Eslováquia

01 (5,88)

Colômbia

01 (5,88)

Ano de publicação
2018

04 (23,52)

2017

03 (17,64)

2016

08 (47,05)

2015

01 (5,88)

2014

02 (11,76)

Abordagem estatística
Estudo de acurácia diagnóstica e análise
de classes latentes

06 (35,29)

Estudo de acurácia diagnóstica e
medidas de acurácia

03 (17,64)

Modelo de Fehring

04 (23,52)

Modelo de Fehring e medidas de
acurácia

02 (11,76)

Prevalência diagnóstica

02 (11,76)

TOTAL

17 (100)

Fonte: elaboração própria

O País com maior número de publicações foi o Brasil,
com 11 (64,70%) artigos publicados por pesquisadores
brasileiros. Durante o ano de 2016, oito artigos foram
publicados (47,05%) abordando a temática pesquisada.
Dentre os 17 artigos analisados, observa-se a
predominância de estudos de acurácia diagnóstica com
análise de classes latentes para a validação dos fenômenos
de enfermagem, compreendendo seis (35,29%) estudos
encontrados nesta pesquisa.
O modelo de validação clínica de Fehring foi
utilizado em seis estudos, sendo que em dois estudos ele
é desenvolvido associado à determinação de medidas de
acurácia diagnóstica.
Os estudos foram classificados com grau de recomendação
B e nível de evidência 2C segundo escala desenvolvida pelo
Oxford Centre for Evidence Based Medicine, que representa
observação de resultados terapêuticos e/ou evoluções clínicas.

DISCUSSÃO
Nove estudos utilizaram o método de acurácia7-15 para
validação clínica dos fenômenos estudados. Destes, seis
(35,29%) utilizaram como abordagem estatística a análise
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de classes latentes7-12 e os outros três (17,64%) utilizaram as
medidas de acurácia.13-15
A acurácia representa a capacidade de um determinado
teste em apontar corretamente se um indivíduo apresenta
ou não a doença. Estudos de acurácia de diagnósticos de
enfermagem constituem um método capaz de classificar
corretamente os indivíduos com e sem um determinado
diagnóstico de enfermagem.16
As medidas de acurácia diagnóstica frequentemente
utilizadas em estudos de acurácia são: sensibilidade e
especificidade, valores preditivos positivos e negativos, razão
de verossimilhança positiva e negativa, área sob a curva ROC,
índice de Youden e razão de chances de diagnósticos.16
A literatura aponta que novos métodos de validação clínica
de diagnósticos de enfermagem têm sido propostos. Esses
métodos incluem técnicas estatísticas avançadas, entre eles
estão os estudos de acurácia diagnóstica17, o que corrobora
os resultados encontrados.
As medidas de acurácia diagnóstica também foram
utilizadas em associação com o modelo de validação clínica
de Fehring em dois estudos de pesquisadores portugueses.18-19
O método de validação clínica proposto por Fehring
é bem característico em pesquisas de diagnósticos.20 Esse
referencial é considerado por alguns pesquisadores como
complexo, porém mostra-se bastante confiável desde que sejam
respeitadas suas orientações em cada etapa da validação.21
O referencial de Fehring para validação clínica objetiva
determinar as características menores (pontuação entre
0,50 e 0,75) e características maiores (pontuação acima de
0,75). As características com pontuação abaixo de 0,50 são
descartadas do estudo. O que pode ser observado nos quatro
estudos que utilizaram essa metodologia.22-25
Mesmo com algumas limitações vários estudos foram
desenvolvidos através dele e muitos ainda continuam a ser
desenvolvidos, o que pode ser observado nas publicações
recuperadas.
Estudos de prevalência de diagnóstico de enfermagem
contribuem positivamente para a prática assistencial do
enfermeiro, como pode ser observado nos dois estudos de
prevalência encontrados.26-27 Eles objetivam identificar os
diagnósticos de enfermagem mais comuns em determinada
população e os indicadores clínicos mais comuns.28
Contribuem para o planejamento eficaz de intervenções,
através da oferta de uma assistência adequada e
proporcionando resultados positivos, além de auxiliar na
inferência diagnóstica do enfermeiro através da segurança
e rapidez em se “estimar as chances de um indivíduo ter o
diagnóstico na presença de determinada característica”.28:447

Existe uma preocupação com o rigor metodológico e
a utilização de análises estatísticas nos estudos recentes de
validação clínica de diagnósticos de enfermagem. A análise
de classes latentes tem sido utilizada por vários pesquisadores
da temática nos dias atuais.
Apesar de ser um modelo de validação considerado
complexo, o referencial de Fehring ainda continua a ser
utilizado nos dias atuais, porém alguns autores preferem
associar uma análise estatística a ele.

CONCLUSÃO
Novos métodos de validação clínica de diagnósticos de
enfermagem têm sido propostos e dentre eles estão os estudos
de acurácia que constituem um método capaz de classificar
corretamente os indivíduos com ou sem um diagnóstico
de enfermagem.
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