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Mello, AF. Adaptação cultural e validação de conteúdo do Palliative Care Quiz 

for Nursing para enfermeiros brasileiros. Guarulhos (SP): Universidade 

Univeritas UNG Guarulhos; 2020. 

RESUMO 

Introdução: O enfermeiro tem uma grande relevância nos cuidados paliativos, 

pois é o membro da equipe multidisciplinar que permanece mais tempo à beira 

do leito do paciente. A enfermagem, assim como toda a equipe multidisciplinar, 

deve ter o conhecimento sobre os cuidados paliativos. No Brasil, não existe 

qualquer instrumento adaptado e validado para avaliar o conhecimento dos 

enfermeiros sobre cuidados paliativos. Em busca na literatura sobre os 

instrumentos específicos de avaliação do conhecimento dos enfermeiros sobre 

os cuidados paliativos, foram identificados alguns instrumentos entre eles o 

Palliative Care Quiz for Nursing. Objetivos: Adaptar culturalmente o Palliative 

Care Quiz for Nursing para o português do Brasil e realizar a validação de 

conteúdo da versão adaptada. Método: Estudo metodológico aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Univeritas UNG Guarulhos. Para 

a adaptação cultural e validação de conteúdo do instrumento, foram seguidas 

as etapas preconizadas pela literatura: 1. Tradução dos instrumentos para a 

língua portuguesa; 2. Síntese das traduções; 3. Retrotradução; 4. Avaliação do 

Comitê de Especialistas; 5. Pré-teste. O Comitê de Especialistas foi composto 

por cinco especialistas. A etapa do pré-teste foi realizada em um hospital, na 

cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, Brasil. Para esta etapa, foi 

selecionada uma amostra de 30 enfermeiros. Os critérios de seleção da 

amostra foram enfermeiros, brasileiros, de ambos os sexos, e independentes 

da etnia. Os enfermeiros responderam à versão adaptada do Palliative Care 

Quiz for Nursing e a um questionário de caracterização sociodemográfica. A 

validação de face e conteúdo foi avaliada na etapa do Comitê de Especialistas, 

sendo calculados o índice de validade de conteúdo e o Coeficiente de Validade 

de Conteúdo por item. Os resultados da etapa do pré-teste quanto às variáveis 

sociodemográficas da amostra e à versão adaptada do Palliative Care Quiz for 

Nursing foram submetidos a uma análise descritiva. Resultados: Na etapa de 

síntese de traduções, foram realizadas alterações em alguns itens do Palliative 

Care Quiz for Nursing e, posteriormente, foram submetidas à avaliação pelo 



 

Comitê de Especialistas. Na etapa do Comitê de Especialistas, os membros do 

Comitê realizaram a comparação da Versão em Português Consensual 1 do 

Palliative Care Quiz for Nursing com a versão original, sendo identificado o 

valor 0,87 de índice de validade de conteúdo, para o escore total. A maioria dos 

itens apresentou o Coeficiente de Validade de Conteúdo por item acima de 0,80. 

Após esta etapa, a Versão em Português Consensual 2 do Palliative Care Quiz 

for Nursing foi submetida ao pré-teste com 30 enfermeiros. A maioria, 25 

(83,3%), era mulher, com média de idade de 33,9 anos (Desvio-Padrão [DP] = 

9,7), tempo de formação como enfermeiro de 6,7 anos (DP = 4,2), e 33,3% 

tinham experiência em cuidados paliativos com tempo de experiência de 4,0 

anos (DP = 2,7). As respostas de alguns itens do Palliative Care Quiz for 

Nursing demonstram que alguns enfermeiros desconhecem sobre os efeitos de 

medicações, fisiologia e a base do cuidado paliativo. Entre os 20 itens da 

Versão em Português Consensual 2 do Palliative Care Quiz for Nursing, os 

enfermeiros erraram nove itens. A subescala “Controle da dor e outros 

sintomas” foi a que apresentou maior porcentagem de erros, totalizando cinco 

itens (itens 6, 10, 15, 16 e 20). Conclusões: O processo de adaptação cultural 

do Palliative Care Quiz for Nursing para o português do Brasil foi finalizado de 

acordo com as etapas preconizadas na literatura. A versão adaptada do 

Palliative Care Quiz for Nursing apresentou índices de validade de conteúdo 

satisfatórios, comprovando a validade de conteúdo do instrumento. No entanto, 

ressalta-se a relevância da finalização do processo de validação do Palliative 

Care Quiz for Nursing para comprovar se o instrumento é válido e confiável 

para uso com enfermeiros brasileiros.  

Descritores: Cuidados paliativos; Conhecimento; Enfermagem; Enfermeiros e 

Enfermeiras; Estudo de validação. 

 

 

 

 

 

 



 

Mello, AF. Cultural adaptation and content validation of the Palliative Care Quiz 

for Nursing for Brazilian nurses. Guarulhos (SP): University Univeritas UNG 

Guarulhos; 2020. 

ABSTRACT 

Introduction: Nurse has a great relevance in palliative care, as he is the member 

of the multiprofessional team that remains the longest at the patient's bedside. 

Therefore, nursing, as well as any multidisciplinary team, must have knowledge 

about palliative care. In Brazil, there is no adapted and validated instrument to 

assess nurses' knowledge about palliative care. Searching the literature on 

specific instruments for assessing nurses' knowledge about palliative care, 

some instruments were identified among them, the Palliative Care Quiz for 

Nursing. Aims: Culturally adapt the Palliative Care Quiz for Nursing to Brazilian 

Portuguese and perform the content validation of the adapted version. Method: 

Methodological study approved by Research Ethics Committee University 

Univeritas UNG Guarulhos. For cultural adaptation and content validation of the 

instrument, the steps recommended by the literature were followed: 1. 

Translation of the instruments into Portuguese; 2. Synthesis of translations; 3. 

Back-translation; 4. Evaluation of the expert committee; 5. Pre-test. The expert 

committee was composed of five experts. The pre-test stage was performed in 

a hospital in the city of Guarulhos, State of São Paulo, Brazil. For this stage, a 

sample of 30 nurses was selected. The sample selection criteria were nurses, 

Brazilians, of both genders, and regardless of ethnicity. The nurses answered 

the adapted version of the Palliative Care Quiz for Nursing and a 

sociodemographic characterization questionnaire. Face and content validation 

were evaluated at the Expert Committee stage, with the content validity index 

and the Content Validity Coefficient per item calculated. The results of the pre-

test stage regarding the sample's sociodemographic variables and the adapted 

version of the Palliative Care Quiz for Nursing were subjected to a descriptive 

analysis. Results: In the translation synthesis stage, changes were made to 

some items of the Palliative Care Quiz for Nursing and, subsequently, it was 

submitted for evaluation by the expert Committee. At the Expert Committee 

stage, the Committee members compared the Consensual Portuguese Version 



 

1 of the Palliative Care Quiz for Nursing with the original version, identifying the 

value of 0.87 of content validity index for the total score. Most items presented 

the Content Validity Coefficient per item above 0.80. After this step the Final 

Adapted Version of the Palliative Care Quiz for Nursing was pre-tested with 30 

nurses. The majority 25 (83.3%) were women, with a mean age of 33.9 years 

(Standard Deviation [SD] =9.7), 6.7 years of experience as a nurse (SD = 4.2) 

and 33.3% had experience in palliative care with 4.0 years of experience (SD = 

2.7).The responses to some items in the Palliative Care Quiz for Nursing 

demonstrate that some nurses are unaware of the effects of medications, 

physiology and the basis of palliative care. Among the 20 items in the Final 

Adapted Version of the Palliative Care Quiz for Nursing, nurses missed nine 

items. The subscale “Control of pain and other symptoms” was the one with the 

highest percentage of errors, totaling five items (items 6, 10, 15, 16 and 20). 

Conclusions: The process of cultural adaptation of the Palliative Care Quiz for 

Nursing for Brazilian Portuguese it was completed according to the steps 

recommended in the literature. The adapted version of Palliative Care Quiz for 

Nursing presented satisfactory content validity indexes proving the instrument's 

content validity. However, the relevance of completing the process of validating 

the Palliative Care Quiz for Nursing to check if the instrument is valid and 

reliable for use with Brazilian nurses. 

Descriptors: Palliative care; Knowledge; Nursing; Nurses; Validation study. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mello, AF. Adaptación cultural y validación de contenido del Palliative Care 

Quiz for Nursing para enfermeros brasileños. Guarulhos (SP): Universidad 

Univeritas UNG Guarulhos; 2020. 

RESUMEN 

Introducción: El enfermero tiene una gran relevancia en los cuidados paliativos, 

ya que es el miembro del equipo multiprofesional que más tiempo permanece 

al lado de la cama del paciente. Por lo tanto, la enfermería, así como cualquier 

equipo multidisciplinar, debe tener conocimientos sobre cuidados paliativos. En 

Brasil, no existe un instrumento adaptado y validado para evaluar el 

conocimiento de los enfermeros sobre cuidados paliativos. Buscando en la 

literatura sobre instrumentos específicos para evaluar el conocimiento del 

enfermero sobre cuidados paliativos, se identificaron algunos instrumentos 

entre ellos, el Palliative Care Quiz for Nursing. Objetivos: Adaptar culturalmente 

el Palliative Care Quiz for Nursing al portugués brasileño y realizar la validación 

de contenido de la versión adaptada. Método: Estudio metodológico aprobado 

por Comité de Ética en Investigación Universidad Univeritas UNG de 

Guarulhos. Para la adaptación cultural y la validación del contenido del 

instrumento, se siguieron los pasos recomendados por la literatura: 1. 

Traducción de los instrumentos al portugués; 2. Síntesis de traducciones; 3. 

Traducción inversa; 4. Evaluación del Comité de Expertos; 5. Prueba previa. El 

comité de expertos estuvo compuesto por cinco expertos. La etapa de 

preprueba se realizó en un hospital de la ciudad de Guarulhos, Estado de São 

Paulo, Brasil. Para esta etapa se seleccionó una muestra de 30 enfermeras. 

Los criterios de selección de la muestra fueron enfermeros, brasileños, de 

ambos sexos y sin distinción de raza. Los enfermeros respondieron la versión 

adaptada del Palliative Care Quiz for Nursing y un cuestionario de 

caracterización sociodemográfica. La validación facial y contenido se evaluó en 

la etapa del Comité de Expertos, calculándose el índice de validez de contenido 

y el Coeficiente de Validez de Contenido por ítem. Los resultados de la etapa 

de pretest sobre las variables sociodemográficas de la muestra y la versión 

adaptada del Palliative Care Quiz for Nursing fueron sometidos a un análisis 

descriptivo. Resultados: En la etapa de síntesis de traducción, se realizaron 



 

cambios en algunos elementos del Palliative Care Quiz for Nursing y, 

posteriormente, fue sometido a evaluación por el Comité de Expertos. En la 

etapa del Comité de Expertos, los miembros del Comité compararon la Versión 

1 Consensual en Portugués del Palliative Care Quiz for Nursing con la versión 

original, identificando el valor de 0,87 del índice de validez de contenido para la 

puntuación total. La mayoría de los artículos presentaron Coeficiente de validez 

de contenido por elemento superior a 0,80. Después de este paso la versión 

final adaptada del cuestionario de cuidados paliativos para enfermería se probó 

previamente con 30 enfermeras. La mayoría 25 (83,3%) eran mujeres, con una 

edad media de 33,9 años (Desviación estándar [DE] =9,7), 6,7 años de 

experiencia como enfermera (DE = 4,2) y el 33,3% tenía experiencia en 

cuidados paliativos con 4,0 años de experiencia (DE = 2.7). Las respuestas a 

algunos ítems del Palliative Care Quiz for Nursing demuestran que algunas 

enfermeras desconocen los efectos de los medicamentos, la fisiología y la base 

de los cuidados paliativos. Entre los 20 ítems de la versión final adaptada del 

cuestionario de cuidados paliativos para enfermería, las enfermeras omitieron 

nueve ítems. La subescala "Control del dolor y otros síntomas” fue el que 

presentó mayor porcentaje de errores, totalizando cinco ítems (ítems 6, 10, 15, 

16 y 20). Conclusiones: El proceso de adaptación cultural de la Palliative Care 

Quiz for Nursing para el portugués brasileño se completó de acuerdo con los 

pasos recomendados en la literatura. La versión adaptada de Palliative Care 

Quiz for Nursing presentaron índices de validez de contenido satisfactorios que 

acreditan la validez de contenido del instrumento. Sin embargo, la relevancia 

de completar el proceso de validación del Palliative Care Quiz for Nursing a 

para verificar si el instrumento es válido y confiable para su uso con enfermeras 

brasileñas. 

Descriptores: Cuidados paliativos; Conocimiento; Enfermería; Enfermeras y 

Enfermeros; Estudio de validación. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  História e conceito dos cuidados paliativos 

 

Em 1967, Cicely Saunders fundou o St Christopher Hospice considerado 

o marco do nascimento e o alicerce para a introdução do Moderno Movimento 

Hospice. O Moderno Movimento Hospice foi um movimento social direcionado 

para a assistência de pacientes com doenças avançadas e terminais. O 

Movimento Hospice engloba dois amplos programas: cuidado hospice e os 

cuidados paliativos1. O cuidado hospice é aplicado em locais especialmente 

construídos para receber pacientes que irão morrer em um tempo não muito 

distante, conhecidos como hospices2,3.   

O hospital deveria ser, no conjunto dos interesses de Cicely Saunders e 

colaboradores, um local formador e disseminador de cuidados adequados aos 

pacientes no fim da vida – “o jeito hospice de cuidar, o modo hospice de 

morrer” – em que fosse dispendido todo o desenvolvimento técnico e científico 

contemporâneo associado ao conforto e ao cuidado prestado àqueles que 

sofriam4. Cicely Saunders não aceitava ver o sofrimento humano e não o 

amenizar, por isso ela se dedicou ao estudo e ao cuidado com foco principal no 

alívio da dor dos doentes terminais4,5.  

O termo hospice era utilizado para designar os abrigos (hospedarias) 

destinados a receber e cuidar dos viajantes e peregrinos. O relato mais antigo 

da existência de um Hospice data do século V6. No século XVII, surgiram 

algumas instituições de caridade na Europa para dar abrigo e conforto aos 

pobres, órfãos e doentes que, muitas vezes, morriam recebendo cuidado de 

pessoas. Essas instituições passaram a ter as características físicas de 

hospitais a partir do século XIX, com alas específicas para cuidar de doentes 

com tuberculose e alguns com câncer, cuja ênfase estava no cuidado espiritual 

e na tentativa de controle da dor5. 

O termo hospice vem sendo mais utilizado para caracterizar uma 

instituição de saúde, como um hospital especializado em cuidados paliativos e 

que se caracteriza por um programa de cuidados de suporte aos pacientes e 

aos familiares7. 
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O termo paliativo deriva do vocabulário pallium, em latim, que significa, 

no seu modo mais abrangente, proteger, cobrir com capa, manta ou coberta. 

Assim, quando a causa não pode ser curada, ela pode ser tratada, os sintomas 

serão aliviados com tratamentos específicos, dependendo de cada diagnóstico 

e da resposta de cada paciente8. 

Na década de 1970, após o encontro de Cicely Saunders e Elisabeth 

Klüber-Ross, o Movimento Hospice se disseminou pelos Estados Unidos (EUA) 

e pelo Canadá e, em seguida, expandiu-se para todos os continentes6,9. Em 

1975, no Canadá, o termo cuidado paliativo foi utilizado pela primeira vez, 

sendo escolhido oficialmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 

decorrência da dificuldade de tradução fidedigna do termo hospice. Com isso, 

Cicely Saunders iniciou o movimento sobre os cuidados paliativos com os 

objetivos principais de alívio da dor e de outros sintomas, abrangendo as 

dimensões psicobiológicas, sociais e espirituais do paciente e seus familiares, 

quando estão em tratamento de fase avançada das doenças4,7. 

Em 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou uma 

primeira definição de cuidados paliativos que foi revisada em 2002, sendo 

definida como "Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por 

uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do 

paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio 

da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação 

impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos 

espirituais”10. 

A OMS considera que os objetivos dos cuidados paliativos estão 

fundamentados no alívio da dor e outros sintomas, no apoio psicológico, social 

e espiritual, na reafirmação da importância da vida, no considerar a morte algo 

normal e proporcionar apoio à vida, fazendo-a a mais ativa possível e dar apoio 

aos familiares. Estes objetivos ocorrem graças a uma boa comunicação, 

controle de sintomas e apoio familiar da equipe de saúde10. 

No Brasil, o primeiro serviço de cuidados paliativos foi instituído no 

Estado do Rio Grande do Sul, em meados de 1983, seguido pela cidade de 

São Paulo, em 1986, e, três anos depois, em Santa Catarina7. Em 1989, no Rio 

de Janeiro, no Instituto Nacional do Câncer (INCA), foi criado o serviço de  
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suporte terapêutico oncológico, atendendo aos pacientes que já não tinham 

mais cura no ambiente hospitalar e no seu domicílio7. Outros serviços foram 

sendo instaurados, porém, sem que houvesse vínculos entre si, os protocolos 

individuais em cada instituição para as ações paliativas ou políticas que 

regulamentassem seu funcionamento11. 

As primeiras publicações de artigos sobre cuidados paliativos no Brasil 

datam de 1990 e relacionavam esses cuidados apenas com o portador de 

câncer em fase avançada, sendo escritos por profissionais de diversas 

especialidades relacionadas à área da saúde, nos quais são destacados o 

morrer com dignidade, sem sofrimento12. 

No início do século XXI, a indicação de cuidados paliativos era oferecida 

ao paciente com diagnóstico de câncer em fase avançada, porém foi estendida 

aos idosos e portadores de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA). 

Os cursos de medicina e enfermagem começaram a incluir o ensino sobre 

cuidados paliativos na grade curricular, após observarem o grande crescimento 

sobre o assunto e a necessidade cada vez maior em ensinar os estudantes 

sobre o cuidado paliativo13
. 

Em 31 de outubro de 2018, o cuidado paliativo passou a fazer parte dos 

cuidados integrados na rede pública de saúde do Brasil, sendo um passo 

importante para alcançar o status de política pública de saúde, a partir da 

pactuação ocorrida na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) descrita na 

Resolução nº 41 que dispõe sobre as diretrizes para a organização dos 

cuidados paliativos, à luz dos cuidados continuados integrados, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a Resolução, os cuidados 

paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar 

que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, 

diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do 

sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e 

demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais14. 

Um dos principais princípios norteadores para a organização dos 

cuidados paliativos descrito na Resolução nº 41 versa sobre o início dos 

cuidados paliativos o mais precocemente possível, com o tratamento 

modificador da doença e o início das investigações necessárias para melhor 

compreender e controlar situações clínicas estressantes. Além disso, há a  
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promoção do alívio da dor e de outros sintomas físicos, do sofrimento 

psicossocial, espiritual e existencial, incluindo o cuidado apropriado para 

familiares e cuidadores14. No tocante à oferta dos cuidados paliativos na rede 

de atenção à saúde, a Resolução nº 41 considera que a atenção hospitalar 

deve ser orientada no controle de sintomas que não sejam passíveis de 

controle em outro nível de assistência14. 

Atualmente, os cuidados paliativos se expandiram no mundo todo e, em 

2006, foram identificados 115 países, de um total de 234, que possuem um ou 

mais serviços de hospice ou de cuidados paliativos. Dos 56 milhões de 

pessoas que morrem ao ano, 60% têm se beneficiado dos cuidados paliativos 

com o objetivo de proporcionar conforto ao indivíduo15. 

Em 2010, a revista The Economist publicou o Índice de Qualidade de 

Morte oriundo de uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria 

Economist Intelligence Unit. Esta pesquisa classificou 40 países em termos de 

de qualidade e disponibilidade de cuidados de fim de vida16. Em 2015, foi 

publicada a última versão do Índice de Qualidade de Morte incluindo 80 países 

e, além disso, incluiu a avaliação da qualidade e disponibilidade de cuidados 

paliativos e não somente dos cuidados de fim de vida17. No ranking de 2010, o 

Brasil encontrava-se na 38ª posição de 40 países e, em 2015, na posição 42ª 

entre os 80 países avaliados16. 

Porém, ainda se constata que há um grande número de países em 

desenvolvimento com pacientes que necessitam de cuidados paliativos e não 

têm acesso a serviços adequados15. Em relação à América Latina, esse 

processo tem sido lento e fragmentado. Quase metade (46%) dos serviços na 

região está localizada na Argentina e no Chile, que representa apenas 10% da 

população na América Latina, confirmando a necessidade de políticas públicas 

para garantir que pacientes e familiares tenham acesso a medidas paliativas 

nos outros países18. O Brasil conta hoje com 93 serviços, equipes ou unidades 

de cuidados paliativos. 
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1.2 Avaliação do conhecimento dos enfermeiros sobre cuidados 

paliativos 

Ao receber o diagnóstico de uma doença cuja cura não é possível e 

vivenciar a ameaça das perdas inerentes à condição, o paciente pode passar 

por fases ou estados psicológicos alterados. Existem cinco estágios que esses 

pacientes vivenciam: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Tais 

estágios constituem mecanismos de defesa ou de enfrentamento para o 

paciente e seus familiares e têm durações variáveis19. 

Mesmo quando não é mais possível verbalizar seus medos e anseios, o 

paciente em cuidados paliativos demonstra à equipe multiprofissional, de 

maneira não verbal e fisiológica, seu sofrimento e ansiedade. Neste sentido, se 

faz necessário que os profissionais de saúde percebam tais sentimentos e, 

com os familiares, ofereçam compreensão e um forte apoio emocional19. É 

importante que o profissional demonstre atenção, empatia e carinho com o 

comportamento e sinais não verbais. A expressão facial, o contato visual, a 

distância adequada e o toque podem demonstrar empatia oferecem apoio e 

conforto19. 

A comunicação é a parte do cuidado de saúde que se relaciona com as 

decisões tomadas e a qualidade de vida das pessoas envolvidas, 

especialmente em situações delicadas como os referentes ao fim da vida19. 

Uma das principais habilidades fundamentais na comunicação 

necessária ao profissional da saúde é o escutar. Sentar-se ao lado do paciente, 

mostrando-se interessado em sua história e disponível em ouvi-lo e 

compreendê-lo é uma maneira comprovada e eficaz de assisti-lo emocional e 

espiritualmente. Ouvir o paciente é a importante demanda de quem vivencia o 

cuidado paliativo19. 

Uma comunicação que transmita sinceridade, que respeite o paciente 

nas suas formas de manifestação do entendimento do diagnóstico, transmite 

confiança e segurança, valores estes muito importantes que devem ser 

estimulados pela equipe multidisciplinar20. 

A comunicação com familiares do paciente que está no processo de 

morrer é tão importante quanto a comunicação entre os médicos e os 

enfermeiros. Sempre deverá haver um relacionamento entre esses  
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profissionais, sobre fatores que envolvem o paciente, colaboração de ambos na 

troca de informações importantes e respeito para que juntos possam tomar 

uma decisão no tratamento21. 

A assistência oferecida ao paciente e ao familiar, durante todo o seu 

tratamento hospitalar, tem a presença constante da equipe de enfermagem, 

contribuindo para que ocorra uma maior interação, confiança no cuidar, 

permitindo assim que o cuidado seja compartilhado entre a enfermagem e a 

família22. 

Os familiares de pacientes em cuidados paliativos têm dificuldade em 

aceitar, entender e enfrentar inúmeros problemas, no decorrer da doença. Por 

isso a enfermagem, assim como toda a equipe multidisciplinar, deve ter o 

conhecimento sobre os cuidados paliativos23. 

No entanto, muito frequentemente, os profissionais da saúde referem 

que não estão preparados para lidar com os aspectos comportamentais, 

emocionais e espirituais do cuidado paliativo. Atribuem a dificuldade em 

estabelecer uma comunicação efetiva com seus pacientes à falta de preparo 

com a formação básica19. 

Os cursos técnicos e universidades ensinam a fisiopatologia das 

doenças e as bases fisiológicas e farmacológicas para o seu tratamento; 

contudo, pouco preparam o profissional para lidar com o paciente, quando a 

doença não tem mais possibilidade de cura. No processo de formação dos 

profissionais da enfermagem, o preparo para comunicação de más notícias, 

estar ao lado de alguém que sofre, oferecer apoio emocional em situações 

complexas é defasado, há poucas disciplinas que abordam este tema. Mostra-

se urgente que as instituições formadoras invistam e iniciem a capacitação de 

seus alunos na habilidade de comunicação e no relacionamento interpessoal19. 

O enfermeiro tem uma grande relevância nos cuidados paliativos, pois é 

o membro da equipe multidisciplinar que permanece mais tempo à beira do 

leito do paciente, devendo atender às necessidades e apoiando com os seus 

familiares, tornando-se assim indispensável em qualquer ambiente que envolva 

saúde e doença. Surge, então, a inquietação, a respeito da vivência e, 

principalmente, do conhecimento dos enfermeiros sobre os cuidados paliativos, 

para uma assistência qualificada, competente e diferenciada com  
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embasamento científico e teórico para ativamente prestar os cuidados 

paliativos. Sendo assim, torna-se importante avaliar o conhecimento dos 

enfermeiros acerca dos cuidados paliativos.  

No Brasil, não existe qualquer instrumento adaptado e validado para 

avaliar o conhecimento dos enfermeiros sobre cuidados paliativos.  Em busca 

na literatura sobre os instrumentos específicos de avaliação do conhecimento 

dos enfermeiros sobre os cuidados paliativos, foram identificados os 

instrumentos Rotterdam MOVE2PC Questionnaire for Assessment of Nurses24, 

Bonn Palliative Care Knowledge Test (BPW)25 e o Palliative Care Quiz for 

Nursing (PCQN)26.  

O instrumento Rotterdam MOVE2PC Questionnaire for Assessment of 

Nurses foi desenvolvido na Alemanha em 2013 e contém 63 itens24. O Bonn 

Palliative Care Knowledge Test (BPW) contém 23 itens, foi construído na 

Alemanha em 201125 e adaptado para o português de Portugal27. O BPW 

encontra-se em processo de adaptação e validação para o Brasil. O Palliative 

Care Quiz for Nursing (PCQN) contém 20 itens e foi desenvolvido no Canadá, 

na língua inglesa26 apresentou valor de consistência interna de 0,78, e foi 

adaptado e validado para os idiomas holandês28, francês29, coreano30, persa31 

e espanhol32. Apesar do PCQN ter sido desenvolvido há muitos anos, este 

instrumento demonstrou boas características psicométricas na versão original e 

nos outros idiomas para os quais foi validado. 

 

1.3 Apresentação do Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) 

O Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) foi desenvolvido no Canadá, 

na língua inglesa, em 1996, por Margareth Ross e tem como objetivo avaliar o 

nível de conhecimentos dos enfermeiros em cuidados paliativos26.  

Para desenvolver a versão original do PCQN, um comitê de enfermeiras 

especialistas em cuidados paliativos desenvolveu 86 dimensões centrais sobre 

o conhecimento de cuidados paliativos para enfermeiros. Para o instrumento 

ser desenvolvido, foram selecionados 166 indivíduos que eram associados ao 

Canadian Palliative Care Association os quais avaliaram as 86 dimensões do 
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 instrumento. Além de enfermeiros, participaram também médicos, terapeutas 

ocupacionais e assistentes sociais. Após responderem às 86 dimensões, os 

indivíduos ainda descreveram como usariam uma ferramenta para mensurar o 

conhecimento dos cuidados paliativos. A maioria descreveu que para ser útil a 

ferramenta deveria ser de fácil administração e entendimento. Nessas 86 

dimensões, apenas três subescalas foram eleitas para compor: filosofia e 

princípios dos cuidados paliativos, controle da dor e outros sintomas e aspectos 

psicossociais dos cuidados paliativos. As três subescalas seriam compostas 

por 20 itens de resposta múltipla (verdadeiro/falso/não sabe)26. 

Na etapa de validação da versão original do PCQN, os enfermeiros 

variaram suas respostas, sendo identificada uma relação entre o nível 

educacional, anos de experiência na área e a pontuação do instrumento. Os 

enfermeiros especialistas em cuidados paliativos alcançaram pontuações mais 

altas26. A versão original final em inglês do PCQN contém 20 itens e 

apresentou boa consistência interna no valor do Kuder 

Richardson 20 (KR-20) de 0,78. O PCQN foi adaptado e validado para os 

idiomas holandês28, francês29, coreano30, persa31 e espanhol32 e apresentou 

boas características psicométricas nesses idiomas. 

Portanto, o instrumento Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) foi 

selecionado para ser adaptado para o português do Brasil e avaliada a 

validade de conteúdo da versão adaptada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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2. OBJETIVOS 

 

Adaptar culturalmente o Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) para o 

português do Brasil e realizar a validação de conteúdo da versão adaptada. 
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3. MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo  

 

Estudo metodológico. 

  

3.2 Autorização da autora para uso do Palliative Care Quiz for Nursing 

(PCQN) 

 

 A autorização para adaptar e validar o PCQN foi concedida pela Profa. 

Dra. Frances Fothergill-Bourbonnais, no dia 5 de novembro de 2018. A Profa. 

Dra. Frances Fothergill-Bourbonnais é membro do grupo de pesquisa do qual 

fazia parte a Profa. Dra. Margaret M. Ross, autora principal do trabalho de 

construção do PCQN (ANEXO A). 

 

3.3 Etapa de adaptação cultural do Palliative Care Quiz for Nursing 

(PCQN) para o Brasil 

 

 Para a adaptação cultural e validação de conteúdo do instrumento, 

foram seguidas as etapas propostas por Guillemin et al., (1993)33, Beaton et al., 

(2000)34, Bombardier et al (2007)35 1. Tradução dos instrumentos para língua 

portuguesa; 2. Síntese das traduções; 3. Retrotradução; 4. Avaliação do Comitê 

de Especialistas; 5. Pré-teste. Os procedimentos de cada etapa serão descritos 

a seguir. 

 

3.3.1 Tradução do Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) para língua 

portuguesa do Brasil 

 

 Para esta etapa, foram selecionados dois tradutores independentes, 

bilíngues, nativos no idioma-alvo (português do Brasil) e com conhecimento da 

língua e cultura inglesa. Um dos tradutores foi informado sobre os objetivos do 

instrumento33,34. Os tradutores desta etapa foram denominados tradutor 1 e 

tradutor 2. As versões traduzidas oriundas desta etapa foram denominadas 
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Versão Tradutor 1 (VT1) (APÊNDICE A) e Versão Tradutor 2 (VT2) (APÊNDICE 

B). 

 

3.3.2 Síntese das traduções Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) 

 

 Nesta etapa foi realizada a síntese das traduções oriundas da primeira 

etapa da tradução. Os dois tradutores da primeira etapa compararam as duas 

versões traduzidas com a versão original do instrumento com o objetivo de 

detectar as diferenças e selecionar a palavra ou item com melhor equivalência 

ou propor alternativas34. O objetivo desta etapa foi gerar uma versão traduzida 

a qual será denominada Versão em Português Consensual 1 (VPC1) 

(APÊNDICE C). 

 

3.3.3 Retrotradução do Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) 

 

 Foram selecionados para esta etapa dois tradutores independentes, 

diferentes da etapa de tradução. O primeiro tradutor bilíngue nativo no idioma- 

alvo (português do Brasil) e com conhecimento da língua e cultura inglesa. O 

segundo tradutor bilíngue e nativo da língua materna do instrumento (inglês) e 

com conhecimento da língua portuguesa e da cultura brasileira. Nesta etapa 

nenhum dos tradutores teve conhecimento sobre os objetivos do 

instrumento33,34. Os tradutores desta etapa foram denominados tradutores 3 e 

4. As versões retrotraduzidas oriundas desta etapa foram denominadas Versão 

Retrotraduzida 1 (VRT) (APÊNDICE D) e Versão Retrotraduzida 2 (VRT2) 

(APÊNDICE E). 

 

3.3.4 Avaliação pelo Comitê de Especialistas do Palliative Care Quiz for 

Nursing (PCQN) 

 

 A etapa de avaliação pelo Comitê de Especialistas teve como objetivo 

comparar as versões do instrumento: versão original, VPC1, VRT1 e VRT2 do 

PCQN. O objetivo desta etapa é avaliar a validade de face e conteúdo da 

versão adaptada do PCQN. O Comitê de Especialistas foi composto por cinco 

especialistas. Os especialistas receberam o convite e as orientações para 
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participar desta etapa do estudo por meio de um correio eletrônico. Caso 

aceitasse participar do estudo, cada membro do comitê deveria analisar cada 

um dos itens das versões do instrumento, comparando com a versão original e 

selecionando o mais adequado e compreensível.  

Para a análise dos dados oriundos desta etapa, foi calculado o índice de 

validade de conteúdo (IVC). O IVC avalia a proporção ou porcentagem de 

especialistas que estão em concordância sobre aspectos do instrumento e dos 

itens. O cálculo do IVC permite avaliar cada item do instrumento 

individualmente e, posteriormente, o instrumento como um todo36. Esta etapa 

originou a versão adaptada à Versão em Inglês Final do PCQN (APÊNDICE F) 

e a Versão em Português Consensual 1 (VPC2) (APÊNDICE G) que foi 

submetida ao pré-teste. 

 

3.3.5. Pré-teste da versão adaptada do Palliative Care Quiz for Nursing 

(PCQN) 

 

O objetivo do pré-teste foi avaliar a compreensão final dos instrumentos 

pela população a que se destina para detecção de possíveis problemas na 

redação e assegurar que a versão adaptada mantenha a equivalência 

semântica, idiomática e conceitual da versão original. A versão adaptada do 

PCQN foi aplicada em uma amostra de enfermeiros. Após finalizarem o 

preenchimento, os enfermeiros eram questionados sobre a compreensão dos 

itens do instrumento. Ao final dessa etapa, foi desenvolvida a Versão em 

Português Consensual 2 do PCQN (APÊNDICE H).  

 Os procedimentos de adaptação e validação do PCQN estão descritos 

na Figura 1. 
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Figura 1. Descrição das etapas do processo de adaptação e validação do 

Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN). Guarulhos, SP, Brasil, 2019-2020. 

 

3.4 Procedimentos de coleta de dados  

 

3.4.1 Etapa da avaliação pelo Comitê de Especialistas do Palliative Care 

Quiz for Nursing (PCQN) 

 

3.4.1.1 Amostra  

 

O Comitê de Especialistas foi composto por cinco especialistas com 

experiência na temática de cuidados paliativos e/ou na área de validação de 

instrumentos, além de terem domínio da língua portuguesa e inglesa. Essa 

etapa foi realizada de agosto a novembro de 2019. 
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3.4.1.2 Procedimentos de coleta de dados da etapa do Comitê de 

Especialistas do Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) 

 

Os especialistas receberam o convite e as orientações para participar 

desta etapa do estudo por meio de um correio eletrônico, sendo informados 

que deveriam retornar os instrumentos preenchidos no prazo de 15 dias, caso 

concordassem em participar do estudo.  

Foram enviados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE K), além das versões do PCQN (versão original, VPC1, VRT1 e 

VRT2) por meio do GoogleForms® para avaliação da equivalência entre as 

versões e a versão original. Cada membro do comitê deveria analisar a 

equivalência semântica, idiomática, conceitual e cultural de cada um dos itens 

das versões do instrumento e selecionar o mais adequado e compreensível. 

Para a análise dos dados oriundos desta etapa, foi calculado o índice de 

validade de conteúdo (IVC). Esta etapa originou a versão adaptada à Versão 

em Inglês Final do PCQN e a versão adaptada do PCQN que foi submetida ao 

pré-teste. 

 

3.4.2 Etapa pré-teste do Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) 

 

3.4.2.1 Amostra  

 

Foram selecionados 30 enfermeiros que atuavam no Pronto-Socorro do 

Hospital para participarem da etapa do pré-teste da versão adaptada do 

PCQN34. Durante o período da coleta de dados, oito enfermeiros estavam de 

férias. Os critérios de seleção da amostra foram enfermeiros, brasileiros, de 

ambos os sexos e independente da etnia. Foram excluídos os enfermeiros que 

estavam de férias ou em afastamento, durante o período da coleta de dados. 

Essa etapa foi realizada de janeiro a fevereiro de 2020.  
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3.4.2.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado no Hospital Geral “Professor Doutor Waldemar de 

Carvalho Pinto Filho” (HGG), localizado na cidade de Guarulhos, Estado de 

São Paulo.  

O Hospital Geral “Professor Doutor Waldemar de Carvalho Pinto Filho” 

(HGG) destaca-se pelo atendimento de média e alta complexidade, sendo 

referência em neurocirurgia, gestação de alto risco, ortopedia e traumatologia, 

integrando a rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer. O HGG oferece 

atendimento de emergência, conta com seis salas de cirurgia e 298 leitos 

(enfermarias, maternidade, UTI adulto, pediátrica e neonatal). A capacidade 

anual de atendimento, pactuada com a Secretaria Estadual de Saúde, é de 

94.980 de urgências, 10.100 internações, 5.776 cirurgias, 23.320 atendimentos 

ambulatoriais, 30.408 serviços de apoio diagnóstico e terapêutico externo36. A 

equipe de enfermagem do HGG é formada por 144 enfermeiros.  

 

3.4.2.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Para a coleta de dados, foram administrados o questionário de 

caracterização da amostra e a versão adaptada do PCQN. 

 

3.4.2.3.1 Questionário de caracterização da amostra  

 

O questionário de caracterização da amostra contém dados relativos aos 

dados sociodemográficos da amostra (data de nascimento, sexo, etnia, estado 

civil) e dados relativos à formação e à profissão (ano de formação como 

enfermeiro, titulação, experiência em cuidados paliativos, área de atuação, 

setor do hospital de atuação no hospital) (APÊNDICE K). 

 

3.4.2.3.2 Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN)  

 

 O Palliative Care Quiz for Nurse (PCQN) (ANEXO B) foi o instrumento 

desenvolvido em 1996 por Margaret M. Ross, para avaliar o nível de 
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conhecimentos dos enfermeiros em cuidados paliativos26. O instrumento é 

composto por 20 itens de resposta múltipla (verdadeiro/falso/não sabe/não 

responde) que pretende avaliar três aspectos dos cuidados paliativos divididos 

em subescalas: filosofia e princípios dos cuidados paliativos (4 itens: 1, 9, 12 e 

17), controle da dor e outros sintomas (13 itens: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 

16, 18 e 20) e aspectos psicossociais dos cuidados paliativos (3 itens: 5, 11 e 

19)26. O PCQN foi adaptado e validado para os idiomas holandês29, francês28, 

coreano29, persa30, e espanhol31 e apresentou características psicométricas 

adequadas, sendo um instrumento útil para avaliar o conhecimento dos 

enfermeiros sobre cuidados paliativos.  

 

3.4.2.4 Procedimentos de coleta de dados na etapa do pré-teste 

 

Os enfermeiros foram convidados a participar desta etapa, antes ou 

após o turno de trabalho, nesse momento foi explicado sobre os objetivos e os 

procedimentos da pesquisa. Após o aceite, os enfermeiros receberam um 

envelope lacrado contendo o TCLE (APÊNDICE K), em duas vias, sendo que 

uma via permanecia com a pesquisadora e a outra com o enfermeiro; o 

questionário de caracterização da amostra (APÊNDICE L) e a Versão em 

Português Consensual 2 do PCQN (APÊNDICE H). A pesquisadora informou 

que retornaria no prazo de sete dias, para recolher o envelope com uma via do 

TCLE assinada e os questionários preenchidos. Ao recolher o envelope, a 

pesquisadora questionava sobre a compreensão dos itens do instrumento, se o 

enfermeiro teve dificuldade em compreender alguma palavra ou item. A versão 

adaptada do PCQN foi denominada Versão Adaptada Final do PCQN 

(APÊNDICE I).  

 

 

3.5 Análise dos Dados  

 

Os dados obtidos por meio da aplicação dos instrumentos foram 

organizados e digitados no programa Excel-2016 da Microsoft Windows®. Após 

essa etapa, os dados foram transferidos e analisados através do Programa de 

Software Statistical Package for Social Science (SPSS)® versão 21.0 
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(COPYRIGHT IBM CORPORATION, 2010), para cálculo das análises 

descritivas, de dispersão (desvio-padrão) e a análise de validade de face e 

conteúdo.  

 A validação de face e conteúdo foi avaliada na etapa do Comitê de 

Especialistas. Os especialistas avaliaram cada um dos itens das versões do 

PCQN (versão original, VPC1, VRT1 e VRT2), além das versões dos 

instrumentos como um todo. Essa avaliação foi realizada e pontuada por meio 

de uma escala tipo Likert que varia de 1 a 4, sendo 1 = item não relevante ou 

não representativo, 2 = item necessita de grande revisão para ser 

representativo; 3 = item necessita de pequena revisão para ser representativo; 

4 = item relevante ou representativo37,38. Os especialistas poderiam sugerir 

alteração nos itens que considerassem que necessitam de revisão.  

Para a análise dos dados avaliados por meio da escala tipo Likert, foi 

calculado o índice de validade de conteúdo (IVC). O IVC mensura a proporção 

ou porcentagem de especialistas que estão em concordância sobre 

determinados aspectos do questionário e dos itens. Por meio do IVC é possível 

avaliar cada item individualmente e, posteriormente, o questionário como um 

todo35. O escore do IVC foi calculado por meio da soma de concordância dos 

itens marcados com o escore por “3” ou “4” pelos especialistas36. Os itens que 

receberam pontuação “1” ou “2” deveriam ser revisados ou eliminados. Para 

avaliação dos dados desta etapa, foi calculado IVC36, considerando o número 

de respostas “3” ou “4” dividido pelo número total de respostas.  

O valor do IVC por item, denominado de Coeficiente de Validade de Conteúdo 

por item (CVCi), foi calculado por meio das médias das respostas dos especialistas 

dividido pelo número de especialistas. O valor do CVCi deve ser superior a 0,7840. 

Para a verificação da validade do novo instrumento de uma forma geral, o valor 

do IVC para o escore total do instrumento deve ser de 0,8036 e, 

preferencialmente, superior a 0,9040, havendo assim uma taxa de concordância 

mínima de 80% entre os especialistas. 

Os resultados oriundos da etapa do pré-teste quanto às variáveis 

sociodemográficas da amostra e à análise por meio da aplicação da Versão em 

Português Consensual 2 do PCQN foram submetidos a uma análise descritiva.  
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3.6 Aspectos Éticos 

 

A autorização para a coleta de dados foi solicitada e cedida pelos 

diretores do Hospital Geral “Professor Doutor Waldemar de Carvalho Pinto 

Filho” (HGG) (ANEXO C). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Univeritas UNG Guarulhos (Protocolo CAAE: 

15529919.7.0000.5506) (ANEXO D).  

 Neste estudo, foram obedecidas as orientações quanto aos aspectos 

éticos com a instituição que autorizar, tanto quanto com os sujeitos que irão 

participar da pesquisa, de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde41. 

Os sujeitos foram informados sobre os objetivos da pesquisa e 

procedimentos para a coleta dos dados, assim como foi esclarecido que o 

participante poderia desistir do estudo a qualquer momento, e que as 

informações seriam mantidas em total sigilo. Cada participante deveria assinar 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE J e K), em 

duas vias, sendo que uma via permaneceu com a pesquisadora e outra com o 

participante. 

Quanto aos benefícios, este estudo poderia beneficiar indiretamente o 

sujeito, pois poderia refletir sobre o conhecimento em cuidados paliativos, 

ainda que não fosse o objetivo principal deste estudo avaliar o conhecimento 

sobre cuidados paliativos. Além disso, o estudo irá disponibilizar um 

instrumento para avaliação de conhecimento de enfermeiros sobre cuidados 

paliativos no Brasil. Quantos aos riscos, este estudo apresenta riscos mínimos 

relacionados à possibilidade de o enfermeiro ter a percepção de estar sendo 

avaliado por meio de um questionário que tem como objetivo avaliar o 

conhecimento sobre cuidados paliativos.  
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4. RESULTADOS  

 

Os resultados deste estudo possibilitaram a elaboração de um artigo 

científico intitulado “Adaptação cultural e validação de conteúdo do Palliative 

Care Quiz for Nursing para enfermeiros brasileiros” que será submetido na 

Revista Latino-Americana de Enfermagem, Qualis/CAPES A1, fator de impacto 

0,408. 

 

Adaptação cultural e validação de conteúdo do Palliative Care Quiz for 

Nursing para enfermeiros brasileiros 

 

RESUMO 

Objetivo:  Adaptar culturalmente o Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) 

para o português do Brasil e realizar a validação de conteúdo da versão 

adaptada. Método: Estudo metodológico. As etapas de adaptação do PCQN 

foram realizadas de acordo com as recomendações da literatura. A validação 

de face e conteúdo foi avaliada na etapa do Comitê de Especialistas, sendo 

calculados o índice de validade de conteúdo (IVC) e o Coeficiente de Validade de 

Conteúdo por item (CVCi). A etapa do pré-teste foi realizada com uma amostra 

de enfermeiros. Resultados: Foi identificado um valor de IVC de 0,87 para o 

escore total do PCQN. Participaram do pré-teste 30 enfermeiros, 25 (83,3%) 

eram mulheres, com média de idade de 33,9 anos (DP=9,7), e 33,3% tinham 

experiência em cuidados paliativos. As respostas de alguns itens do PCQN 

demonstraram que alguns enfermeiros desconhecem sobre os efeitos de 

medicações, fisiologia e a base do cuidado paliativo. Conclusão: A versão 

adaptada do PCQN apresentou índices de validade de conteúdo satisfatórios. 

No entanto, ressalta-se a relevância da finalização do processo de validação do 

PCQN para comprovar se o instrumento é válido e confiável para uso com 

enfermeiros brasileiros.  

Descritores: Cuidados paliativos; Conhecimento; Enfermagem; Enfermeiros e 

Enfermeiras; Estudo de validação. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou em 1990 a primeira 

definição de cuidados paliativos que foi revisada em 2002, sendo definido que 

"Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe 

multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e 

seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da 

prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável 

e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos 

espirituais”1. 

A OMS declara que os objetivos dos cuidados paliativos estão 

fundamentados no alívio da dor e outros sintomas, no apoio psicológico, social 

e espiritual, na reafirmação da importância da vida, no considerar a morte algo 

normal, no proporcionar apoio à vida, fazendo-a o mais ativa possível bem 

como  dar apoio aos familiares. Estes objetivos ocorrem graças a uma boa 

comunicação, controle de sintomas e apoio familiar da equipe de saúde1. 

Em 2010, a revista The Economist publicou o Índice de Qualidade de 

Morte oriundo de uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria 

Economist Intelligence Unit que classificou 40 países em termos de qualidade e 

disponibilidade de cuidados de fim de vida2. Em 2015, foi publicada a última 

versão do Índice de Qualidade de Morte incluindo 80 países e, além disso, 

incluiu a avaliação da qualidade e da disponibilidade de cuidados paliativos e 

não somente dos cuidados de fim de vida3. No ranking de 20102, o Brasil 

encontrava-se na 38º posição de 40 países e, em 20153, na posição 42º entre 

os 80 países avaliados. 

No entanto, ainda se constata que há um número grande de países em 

desenvolvimento com pacientes que necessitam de cuidados paliativos e não 

têm acesso a serviços adequados4. Em relação à América Latina, esse 

processo tem sido lento e fragmentado. Quase metade (46%) dos serviços na 

região está localizada na Argentina e no Chile, o que representa apenas 10% 

da população na América Latina, confirmando a necessidade de políticas 

públicas para garantir que pacientes e familiares tenham acesso a medidas 
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paliativas nos outros países5. O Brasil conta hoje com 93 serviços, equipes ou 

unidades de cuidados paliativos.  

A assistência oferecida ao paciente e ao familiar, durante todo o seu 

tratamento hospitalar, tem a presença constante da equipe de enfermagem, 

contribuindo para que ocorra uma maior interação, confiança no cuidar, 

permitindo assim que o cuidado seja compartilhado entre a enfermagem e a 

família6. 

Os familiares de pacientes em cuidados paliativos têm dificuldade em 

aceitar, entender e enfrentar inúmeros problemas, no decorrer da doença. Por 

isso a enfermagem, assim como toda a equipe multidisciplinar, deve ter o 

conhecimento sobre os cuidados paliativos7. 

Entretanto, muito frequentemente os profissionais da saúde referem-se 

que não estão preparados para lidar com os aspectos comportamentais, 

emocionais e espirituais do cuidado paliativo. Atribuem a dificuldade em 

estabelecer uma comunicação efetiva com seus pacientes devido à falta de 

preparo na formação básica8. 

Os cursos técnicos e as universidades ensinam a fisiopatologia das 

doenças e as bases fisiológicas e farmacológicas para o seu tratamento; 

contudo, não preparam o profissional de forma adequada para lidar com o 

paciente, quando a doença não tem mais possibilidade de cura. Pouco 

destacam no processo de formação dos profissionais da enfermagem o 

preparo para comunicar notícias ruins, estar ao lado de alguém que sofre e 

oferecer apoio emocional em situações complexas. Mostra-se urgente que as 

instituições formadoras invistam e iniciem a capacitação de seus alunos na 

habilidade de comunicação e relacionamento interpessoal8. 

O enfermeiro tem uma grande relevância nos cuidados paliativos, pois é 

o membro da equipe multidisciplinar que permanece mais tempo à beira do 

leito do paciente, devendo atender às necessidades e apoiando juntamente aos 

seus familiares, tornando-se assim indispensável em qualquer ambiente que 

envolva saúde e doença. Surge, então, a inquietação, a respeito da vivência e, 

principalmente, do conhecimento dos enfermeiros sobre os cuidados paliativos, 

para uma assistência qualificada, competente e diferenciada com 

embasamento científico e teórico para ativamente prestar os cuidados 
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paliativos. Sendo assim, torna-se importante avaliar o conhecimento dos 

enfermeiros acerca dos cuidados paliativos.  

No Brasil, não existe qualquer instrumento adaptado e validado para 

avaliar o conhecimento dos enfermeiros sobre cuidados paliativos.  Em busca 

na literatura sobre os instrumentos específicos de avaliação do conhecimento 

dos enfermeiros sobre os cuidados paliativos, foram identificados os 

instrumentos Rotterdam MOVE2PC Questionnaire for Assessment of Nurses9, 

Bonn Palliative Care Knowledge Test (BPW)10 e o Palliative Care Quiz for 

Nursing (PCQN)11.  

O instrumento Rotterdam MOVE2PC Questionnaire for Assessment of 

Nurses foi desenvolvido na Alemanha em 2013 e contém 63 itens9. O Bonn 

Palliative Care Knowledge Test (BPW) contém 23 itens, foi construído na 

Alemanha em 201110 e adaptado para o português de Portugal12. O BPW 

encontra-se em processo de adaptação e validação para o Brasil. O Palliative 

Care Quiz for Nursing (PCQN) contém 20 itens e foi desenvolvido no Canadá, 

na língua inglesa11, apresentou valor de consistência interna de 0,78, e foi 

adaptado e validado para os idiomas holandês13, francês14, coreano15, persa16, 

e espanhol17. Apesar do PCQN ter sido desenvolvido há muitos anos, este 

instrumento demonstrou boas características psicométricas na versão original e 

nos outros idiomas para os quais foi validado. 

Portanto, o instrumento Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) foi 

selecionado para ser adaptado para o português do Brasil e avaliada a 

validade de conteúdo da versão adaptada. 

 

OBJETIVOS 

Adaptar culturalmente o Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) para o 

português do Brasil e realizar a validação de conteúdo da versão adaptada. 

 

MÉTODO 

 

Tipo do estudo 

Estudo metodológico. 
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Cenário 

A etapa do pré-teste da versão adaptada do PCQN foi realizada no 

Hospital Geral “Professor Doutor Waldemar de Carvalho Pinto Filho” (HGG), 

localizado na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, Brasil.  

 

População 

Na etapa do Comitê de Especialista participaram cinco especialistas com 

experiência na temática de cuidados paliativos e/ou na área de validação de 

instrumentos, além de terem domínio da língua portuguesa e inglesa. Essa 

etapa foi realizada de agosto a novembro de 2019. 

Na etapa do pré-teste, foram selecionados 30 enfermeiros que atuavam 

no Pronto-Socorro do Hospital para participarem da etapa do pré-teste da 

versão adaptada do PCQN18. Os critérios de seleção da amostra, na etapa do 

pré-teste, foram enfermeiros, brasileiros, de ambos os sexos e independente 

da etnia. Foram excluídos os enfermeiros que estavam de férias ou em 

afastamento, durante o período da coleta de dados. Essa etapa foi realizada de 

janeiro a fevereiro de 2020. 

 

Instrumentos 

O questionário de caracterização da amostra foi aplicado para coletar os 

dados relativos aos dados sociodemográficos da amostra (data de nascimento, 

sexo, etnia, estado civil) e dados relativos à formação e à profissão (ano de 

formação como enfermeiro, titulação, experiência em cuidados paliativos, área 

de atuação, setor do hospital de atuação no hospital). 

O Palliative Care Quiz for Nurse (PCQN) foi o instrumento desenvolvido 

em 1996 por Margaret M. Ross, para avaliar o nível de conhecimentos dos 

enfermeiros em cuidados paliativos11. O instrumento é composto por 20 itens 

de resposta múltipla (verdadeiro/falso/não sabe/não responde) que pretende 

avaliar três aspectos dos cuidados paliativos divididos em subescalas: filosofia 

e princípios dos cuidados paliativos (4 itens: 1, 9, 12 e 17), controle da dor e 

outros sintomas (13 itens: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18 e 20) e 

aspectos psicossociais dos cuidados paliativos (3 itens: 5, 11 e 19)11. O PCQN 

foi adaptado e validado para os idiomas holandês13, francês14, coreano15, 
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persa16, e espanhol17 e apresentou boas características psicométricas, sendo 

um instrumento útil para avaliar o conhecimento dos enfermeiros sobre 

cuidados paliativos.  

 

Coleta de dados 

A autorização para adaptar e validar o PCQN foi concedida pela Profa. 

Dra. Frances Fothergill-Bourbonnais, no dia 5 de novembro de 2018. A Profa. 

Dra. Frances Fothergill-Bourbonnais é membro do grupo de pesquisa do qual 

fazia parte a Profa. Dra. Margaret M. Ross, autora principal do trabalho de 

construção do PCQN.  

Para a adaptação cultural dos instrumentos, foram seguidas as etapas 

propostas por Guillemin et al. (1993)19 e Beaton et al., (2000)18, Bombardier et 

al (2007)20: tradução dos instrumentos para a língua portuguesa, síntese das 

traduções, retrotradução, avaliação do Comitê de Especialistas e pré-teste.  

Para a etapa do Comitê de Especialistas, os especialistas receberam o 

convite e as orientações para participar desta etapa do estudo por meio de um 

correio eletrônico, sendo informados que deveriam retornar os instrumentos 

preenchidos no prazo de 15 dias, caso concordassem em participar do estudo. 

O objetivo desta etapa é avaliar a validade de face e conteúdo da versão 

adaptada do PCQN.  

Foram enviados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

além das versões do PCQN (versão original, VPC1, VRT1 e VRT2) por meio do 

GoogleForms® para avaliação da equivalência entre as versões e a versão 

original. Cada membro do comitê deveria analisar cada um dos itens das 

versões do instrumento e selecionar o mais adequado e compreensível. Para a 

análise dos dados oriundos desta etapa, foi calculado o índice de validade de 

conteúdo (IVC). Esta etapa originou a versão adaptada à Versão em Inglês 

Final do PCQN e à Versão em Português Consensual 1 (VPC2) que foi 

submetida ao pré-teste. 

Para a etapa do pré-teste, os enfermeiros foram convidados a participar 

desta etapa, antes ou após o turno de trabalho, nesse momento foi explicado 

sobre os objetivos e os procedimentos da pesquisa. Após o aceite, os 

enfermeiros receberam um envelope lacrado contendo o TCLE, em duas vias, 
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sendo que uma via permanecia com a pesquisadora e a outra com o 

enfermeiro; o questionário de caracterização da amostra e a versão adaptada 

do PCQN. A pesquisadora informou que retornaria no prazo de sete dias, para 

recolher o envelope com uma via do TCLE assinada e os questionários 

preenchidos. Ao recolher o envelope, a pesquisadora questionava sobre a 

compreensão dos itens do instrumento, se o enfermeiro teve dificuldade em 

compreender alguma palavra ou item. A versão adaptada do PCQN foi 

denominada Versão Adaptada Final do PCQN. Na Versão Adaptada Final do 

PCQN optou-se por manter o título original em inglês.do instrumento. 

 

Análise dos dados 

Os dados obtidos por meio da aplicação dos instrumentos foram 

organizados e digitados no programa Excel-2016 da Microsoft Windows®. Após 

essa etapa, os dados foram transferidos e analisados através do Programa de 

Software Statistical Package for Social Science (SPSS)® versão 21.0 

(COPYRIGHT IBM CORPORATION, 2010), para cálculo das análises 

descritivas, de dispersão (desvio-padrão) e a análise de validade de face e 

conteúdo.  

A validação de face e conteúdo foi avaliada na etapa do Comitê de 

Especialistas. Os especialistas avaliaram cada um dos itens das versões do 

PCQN (versão original, VPC1, VRT1 e VRT2), além das versões dos 

instrumentos como um todo. Essa avaliação foi realizada e pontuada por meio 

de uma escala tipo Likert que varia de 1 a 4, sendo 1 = item não relevante ou 

não representativo, 2 = item necessita de grande revisão para ser 

representativo; 3 = item necessita de pequena revisão para ser representativo; 

4 = item relevante ou representativo21,22. Os especialistas poderiam sugerir 

alteração nos itens que considerassem que necessitam de revisão.  

Para a análise dos dados avaliados por meio da escala tipo Likert, foi 

calculado o índice de validade de conteúdo (IVC). O IVC mensura a proporção 

ou porcentagem de especialistas que estão em concordância sobre 

determinados aspectos do questionário e dos itens. Por meio do IVC é possível 

avaliar cada item individualmente e, posteriormente, o questionário como um 

todo22. O escore do IVC foi calculado por meio da soma de concordância dos 
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itens marcados com o escore por “3” ou “4” pelos especialistas23. Os itens que 

receberam pontuação “1” ou “2” deveriam ser revisados ou eliminados. Para 

avaliação dos dados desta etapa, foi calculado IVC23, considerando o número 

de respostas “3” ou “4 dividido pelo número total de respostas.  

O valor do IVC por item, denominado de Coeficiente de Validade de Conteúdo 

por item (CVCi), foi calculado por meio das médias das respostas dos especialistas 

dividido pelo número de especialistas. O valor do CVCi deve ser superior a 0,7824. 

Para a verificação da validade do novo instrumento de uma forma geral, o valor 

do IVC para o escore total do instrumento deve ser de 0,8023 e, 

preferencialmente, superior a 0,9024, havendo assim uma taxa de concordância 

mínima de 80% entre os especialistas. 

Os resultados oriundos da etapa do pré-teste quanto às variáveis 

sociodemográficas da amostra e a análise por meio da aplicação da Versão em 

Português Consensual 2 do PCQN foram submetidos a uma análise descritiva.  

 

Aspectos éticos 

A autorização para a coleta de dados foi solicitada e cedida pelos 

diretores do Hospital Geral “Professor Doutor Waldemar de Carvalho Pinto 

Filho” (HGG). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Univeritas UNG Guarulhos (Protocolo CAAE: 

15529919.7.0000.5506).  

Neste estudo, foram obedecidas as orientações quanto aos aspectos 

éticos com a instituição que autorizar, tanto quanto com os sujeitos que irão 

participar da pesquisa, de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde25. 

Os sujeitos foram informados sobre os objetivos da pesquisa e 

procedimentos para a coleta dos dados, assim como foi esclarecido que o 

participante poderia desistir do estudo, a qualquer momento, e que as 

informações serão mantidas em total sigilo. Cada participante deveria assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas 

vias, sendo que uma via permaneceu com a pesquisadora e a outra com o 

participante. 
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RESULTADOS 

 

Na etapa de síntese das traduções que teve como objetivo obter 

um consenso entre versão traduzida do PCQN do inglês para o 

português entre os especialistas, foram observadas poucas divergências 

entre as versões traduzidas. 

Durante o processo de tradução do PCQN, foram observadas 

algumas divergências. No item 4, o termo “adjuvant therapies” da versão 

original foi traduzido para “terapias alternativas” (VT1) e “terapias 

adjuvantes” (VT2), no processo de avaliação do Comitê de Especialistas 

o termo mantido foi “terapias adjuvantes” por se assemelhar 

semanticamente ao termo original em inglês. No item 7, o termo “drug 

addiction” da versão original foi traduzido para “dependência de 

medicamentos” (VT1) e “dependência de drogas” (VT2), na versão final 

o termo mantido foi “dependência de drogas”. 

 Outro item que apresentou divergências entre as traduções foi o 

item 8, a versão original “Individuals who are taking opioids should also 

follow a bowel regime” foi traduzida para “Indivíduos que fazem uso de 

opioides deveriam seguir medidas para melhorar o hábito intestinal” 

(VT1) e para “Indivíduos que estão tomando opioides também deveriam 

seguir um regime intestinal” (VT2), sendo que, ao final do processo de 

validação de conteúdo, os especialistas optaram por manter a VT2 como 

versão final devido à equivalência semântica, conceitual e idiomática em 

relação à versão original em inglês. A versão original, as versões 

traduzidas (VT1 e VT2), Versão em Português Consensual 1 (VPC1) e a 

Versão em Português Consensual 2 do PCQN estão demonstradas no 

Quadro 1. 
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 Versão original do 
PCQN 

Versão Tradutor 1 
(VT1) 

Versão Tradutor 2 
(VT2) 

Versão em Português 
Consensual 1 (VPC1) 

Versão em Português 
Consensual 2 

(VPC2) 

1. Palliative care is 
appropriate only in 
situations where there is 
evidence of a downhill 
trajectory or 
deterioration 

1. O cuidado paliativo é 
adequado somente em 
situações em que há 
evidência de uma 
trajetória de declínio ou 
deterioração 

1. O cuidado paliativo é 
adequado somente em 
situações em que há 
evidência de uma 
trajetória de declínio ou 
deterioração 

1.    O cuidado paliativo 
é adequado somente em 
situações em que há 
evidência de uma 
trajetória de declínio ou 
deterioração 

1.    O cuidado paliativo 
é adequado somente em 
situações em que há 
evidência de uma 
trajetória de declínio ou 
deterioração 

2. Morphine is the 
standard used to 
compare the analgesic 
effect of other opioids 

A morfina é o padrão 
usado para comparar o 
efeito analgésico de 
outros opióides 

2. A morfina é o padrão 
usado para comparar o 
efeito analgésico de 
outros opióides 

2.    A morfina é o padrão 
usado para comparar o 
efeito analgésico de 
outros opioides 

2.    A morfina é o 
padrão usado para 
comparar o efeito 
analgésico de outros 
opioides 

3. The extent of the 
disease determines the 
method of pain 
treatment 

3.  A extensão da 
doença determina o 
método de tratamento 
da dor 

3. A extensão da doença 
determina o método de 
tratamento da dor 

3.    A extensão da 
doença determina o 
método de tratamento da 
dor 

3.    A extensão da 
doença determina o 
método de tratamento 
da dor 

4. Adjuvant therapies 
are important in 
managing pain 

4. Terapias alternativas 
são importantes no 
controle da dor 

4.Terapias adjuvantes 
são importantes no 
controle da dor 

4.    Terapias 
adjuvantes são 
importantes no controle 
da dor 

4.    Terapias adjuvantes 
são importantes no 
controle da dor 

5. It is crucial for family 
members to remain at 
the bedside until death 
occurs 

5. É importante que os 
membros da família 
permaneçam à beira do 
leito até que a morte 
ocorra 

5.  É fundamental que 
os membros da família 
permaneçam à beira do 
leito até que a morte 
ocorra 

5.     É fundamental que 
os membros da família 
permaneçam à beira do 
leito até que a morte 
ocorra  

5.     É fundamental que 
os membros da família 
permaneçam à beira do 
leito até que a morte 
ocorra  
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6. During the last days of 
life, the drowsiness 
associated with 
electrolyte imbalance 
may decrease the need 
for sedation 

6. Durante os últimos 
dias de vida, a 
sonolência associada ao 
desequilíbrio eletrolítico 
pode diminuir a 
necessidade de sedação 

6. Durante os últimos 
dias de vida, a 
sonolência associada ao 
desequilíbrio eletrolítico 
pode diminuir a 
necessidade de sedação 

6.     Durante os últimos 
dias de vida, a 
sonolência associada ao 
desequilíbrio eletrolítico 
pode diminuir a 
necessidade de sedação 

6.    Durante os últimos 
dias de vida, a 
sonolência associada ao 
desequilíbrio eletrolítico 
pode diminuir a 
necessidade de sedação 

7. Drug addiction is a 
major problem when 
morphine is used on a 
long-term basis for the 
management of pain 

7.A dependência de 
medicamentos é um 
grande problema quando 
a morfina é usada por 
longo período de tempo 
para controlar a dor 

7. A dependência de 
drogas é um grande 
problema quando a 
morfina é usada em 
longo prazo para o 
manejo da dor 

7.    A dependência de 
drogas é um grande 
problema quando a 
morfina é usada em 
longo prazo para o 
manejo da dor 

7.     A dependência de 
drogas é um grande 
problema quando a 
morfina é usada em 
longo prazo para o 
manejo da dor 

8. Individuals who are 
taking opioids should 
also follow a bowel 
regime 

8. Indivíduos que fazem 
uso de opioides 
deveriam seguir 
medidas para melhorar 
o hábito intestinal. 

8. Indivíduos que estão 
tomando opioides 
também deveriam 
seguir um regime 
intestinal 

8.    Indivíduos que 
estão tomando 
opioides também 
deveriam seguir um 
regime intestinal 

8.    Indivíduos que estão 
tomando opioides 
também deveriam seguir 
um regime intestinal 

9. The provision of 
palliative care requires 
emotional detachment 

9. Prestar assistência em 
cuidados paliativos 
requer distanciamento 
emocional 

9. A prestação de 
cuidados paliativos 
requer distanciamento 
emocional 

9.   A prestação de 
cuidados paliativos 
requer distanciamento 
emocional 

9.    A prestação de 
cuidados paliativos 
requer distanciamento 
emocional 
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10. During the terminal 
stages of an illness, 
drugs that can cause 
respiratory depression 
are appropriate for the 
treatment of severe 
dyspnea 

10. Durante os estágios 
terminais de uma 
doença, medicamentos 
que podem causar 
depressão respiratória 
são apropriados para o 
tratamento de dispneia 
severa 

10. Durante os estágios 
terminais de uma 
doença, remédios que 
podem causar depressão 
respiratória são 
apropriados para o 
tratamento de dispnéia 
severa 

10. Durante os estágios 
terminais de uma 
doença, remédios que 
podem causar depressão 
respiratória são 
apropriados para o 
tratamento de dispneia 
severa  

10. Durante os estágios 
terminais de uma 
doença, remédios que 
podem causar depressão 
respiratória são 
apropriados para o 
tratamento de dispneia 
severa  
 

11. Men generally 
reconcile their grief more 
quickly than women 

11. Homens geralmente 
lidam com o luto mais 
rapidamente que 
mulheres 

11. Homens geralmente 
lidam com o luto mais 
rapidamente que 
mulheres 

11. Homens geralmente 
lidam com o luto mais 
rapidamente que 
mulheres 

11. Homens geralmente 
lidam com o luto mais 
rapidamente que 
mulheres 

12. The philosophy of 
palliative care is 
compatible with that of 
aggressive treatment 

12. A filosofia dos 
cuidados paliativos é 
compatível com um 
tratamento agressivo 

12. A filosofia dos 
cuidados paliativos é 
compatível com a do 
tratamento agressivo 

12. A filosofia dos 
cuidados paliativos é 
compatível com a do 
tratamento agressivo 

12. A filosofia dos 
cuidados paliativos é 
compatível com a do 
tratamento agressivo 

13. The use of placebos 
is appropriate in the 
treatment of some types 
of pain 

13. O uso de placebos é 
apropriado no tratamento 
de alguns tipos de dor 
 

13. O uso de placebos é 
apropriado no tratamento 
de alguns tipos de dor 

13. O uso de placebos é 
apropriado no tratamento 
de alguns tipos de dor 

13. O uso de placebos é 
apropriado no tratamento 
de alguns tipos de dor 

14. In high doses, 
codeine causes more 
nausea and vomiting 
than morphine 

14. Em doses altas, a 
codeína causa mais 
náusea e vômito do que 
a morfina 

14. Em doses altas, a 
codeína causa mais 
náusea e vômito do que 
a morfina 

14. Em doses altas, a 
codeína causa mais 
náusea e vômito do que 
a morfina 

14. Em doses altas, a 
codeína causa mais 
náusea e vômito do que 
a morfina 
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Quadro 1. Síntese das traduções do PCQN. Guarulhos, SP, Brasil, 2019. 
 

    Continuação  

15. Suffering and 
physical pain are 
synonymous 

15. Sofrimento e dor 
física são sinônimos 
 

15.  Sofrimento e dor 
física são sinônimos 

15. Sofrimento e dor 
física são sinônimos 

15. Sofrimento e dor 
física são sinônimos 

16. Demerol is not an 
effective analgesic in the 
control of chronic pain 

16. Demerol (Dolantina) 
não é um analgésico 
eficaz no controle da dor 
crônica 

16.  Demerol não é um 
analgésico eficaz no 
controle da dor crônica 

16. Demerol não é um 
analgésico eficaz no 
controle da dor crônica  

16. Demerol não é um 
analgésico eficaz no 
controle da dor crônica  

17. The accumulation of 
losses renders burnout 
inevitable for those who 
seek work in palliative 
care 

17. O acúmulo de perdas 
torna o Burnout 
(exaustão) inevitável 
para quem trabalha em 
cuidados paliativos 
 

17.  O acúmulo de 
perdas torna o Burnout 
(exaustão) inevitável 
para quem procura 
trabalho em cuidados 
paliativos 

17. O acúmulo de perdas 
torna o Burnout 
(exaustão) inevitável 
para quem procura 
trabalho em cuidados 
paliativos 

17. O acúmulo de perdas 
torna o Burnout 
(exaustão) inevitável 
para quem procura 
trabalho em cuidados 
paliativos 

18. Manifestations of 
chronic pain are different 
from those of acute pain 

18. Manifestações de dor 
crônica são diferentes 
daquelas de dor aguda 

18. Manifestações de dor 
crônica são diferentes 
daquelas de dor aguda 

18. Manifestações de dor 
crônica são diferentes 
daquelas de dor aguda 

18. Manifestações de dor 
crônica são diferentes 
daquelas de dor aguda 

19. The loss of a distant 
or contentious 
relationship easier to 
resolve than the loss of 
one that is close or 
intimate 

19. A perda de um 
relacionamento distante 
e controverso é mais fácil 
de resolver do que a de 
um que é próximo ou 
íntimo 

19. A perda de um 
relacionamento distante 
e controverso é mais fácil 
de resolver do que a de 
um que é próximo ou 
íntimo 

19. A perda de um 
relacionamento distante 
e controverso é mais fácil 
de resolver do que a de 
um que é próximo ou 
íntimo 

19. A perda de um 
relacionamento distante 
e controverso é mais fácil 
de resolver do que a de 
um que é próximo ou 
íntimo 

20. The pain threshold is 
lowered by anxiety or 
fatigue 

20. O limiar da dor é 
reduzido pela ansiedade 
ou fadiga 

20. O limiar da dor é 
reduzido pela ansiedade 
ou fadiga 

20. O limiar da dor é 
reduzido pela ansiedade 
ou fadiga 

20. O limiar da dor é 
reduzido pela ansiedade 
ou fadiga 
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Os procedimentos de adaptação e validação do PCQN estão descritos 

na Figura1. 

 

 

Figura 1. Descrição das etapas do processo de adaptação e validação do 

Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN). Guarulhos, SP, Brasil, 2019-2020. 

Na etapa do Comitê de Especialistas, os membros do Comitê realizaram 

a comparação da Versão em Português Consensual 1 do PCQN com a versão 

original, sendo identificado o valor 0,87 de IVC para o escore total de total 

(Tabela 1). A maioria dos itens apresentou o CVCi acima de 0,80. No entanto, os 

itens 12, 13 e 17 apresentaram CVCi abaixo de 0,70, respectivamente, 0,70, 0,70 e 

0,60 (Tabela 1). Embora esses itens tenham apresentado valor de CVCi abaixo 

do valor de referência, não foram sugeridas alterações substanciais, sendo 

assim a Versão em Português Consensual 1 do PCQN foi considerada como a 

Versão em Português Consensual 2 do PCQN. 
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Tabela 1 – Resultados da validade de conteúdo da Versão em Português 
consensual 1 do PCQN pelo Comitê de Especialistas (n = 30). Guarulhos, Brasil, 
2019. 

Itens % 
concordância

* 

CVCi** 

1. O cuidado paliativo é adequado somente em 
situações em que há evidência de uma trajetória de 
declínio ou deterioração 100 0,90 
2. A morfina é o padrão usado para comparar o efeito 
analgésico de outros opióides 80 0,90 
3. A extensão da doença determina o método de 
tratamento da dor 80 0,85 
4. Terapias adjuvantes são importantes no controle 
da dor 100 0,95 
5. É fundamental que os membros da família 
permaneçam à beira do leito até que a morte ocorra 100 0,95 
6. Durante os últimos dias de vida, a sonolência 
associada ao desequilíbrio eletrolítico pode diminuir a 
necessidade de sedação 100 1,00 
7. A dependência de drogas é um grande problema 
quando a morfina é usada em longo prazo para o 
manejo da dor 100 0,90 
8. Indivíduos que estão tomando opioides também 
deveriam seguir um regime intestinal 100 0,90 
9. A prestação de cuidados paliativos requer 
distanciamento emocional 100 0,95 
10. Durante os estágios terminais de uma doença, 
remédios que podem causar depressão respiratória 
são apropriados para o tratamento de dispneia 
severa 80 0,80 
11. Homens geralmente lidam com o luto mais 
rapidamente que mulheres 80 0,85 
12. A filosofia dos cuidados paliativos é compatível 
com a do tratamento agressivo 60 0,70 
13. O uso de placebos é apropriado no tratamento de 
alguns tipos de dor 60 0,70 
14. Em doses altas, a codeína causa mais náusea e 
vômito do que a morfina 80 0,85 
15. Sofrimento e dor física são sinônimos 80 0,85 
16. Demerol não é um analgésico eficaz no controle 
da dor crônica 80 0,85 
 
 
  Continua 
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Continuação 
Tabela 1 – Resultados da validade de conteúdo da Versão em Português 
consensual 1 do PCQN pelo Comitê de Especialistas (n = 30). Guarulhos, Brasil, 
2019. 

Itens % 
concordância

* 

CVCi** 

17. O acúmulo de perdas torna o Burnout (exaustão) 
inevitável para quem procura trabalho em cuidados 
paliativos 60 0,60 
18. Manifestações de dor crônica são diferentes 
daquelas de dor aguda 100 1,00 
19. A perda de um relacionamento distante e 
controverso é mais fácil de resolver do que a de um 
que é próximo ou íntimo 80 0,85 
20. O limiar da dor é reduzido pela ansiedade ou 
fadiga 100 1,00 

*Porcentagem de concordância entre os especialistas; **Coeficiente de Validade de 
Conteúdo por item 
   

 A Versão em Português Consensual 2 do PCQN foi submetida ao pré-

teste com 30 enfermeiros. Na Tabela 2, constam as características dos 

enfermeiros, a maioria 25 (83,3%) era mulher, com média de idade de 33,9 

anos (DP = 9,7), tempo de formação como enfermeiro de 6,7 anos (DP = 4,2), 

e 10 enfermeiros (33,3%) tinham experiência em cuidados paliativos com 

tempo de experiência de 4,0 anos (DP = 2,7). 
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Tabela 2 − Distribuição dos sujeitos do estudo, segundo as variáveis 
sociodemográficas (n = 30). Guarulhos, Brasil, 2020. 

Variáveis N (%) Média (DP)* Mediana (Intervalo) 

Sexo       
Feminino 25 83,3     
Masculino  5 16,7     
Idade 30 100 33,9 9,7 33,0  
Etnia       
   Amarela                   2 6,7     
   Branca 9 30,0     
   Preta 11 36,7     
   Parda 8 26,7     
Estado Civil       
   Casado 14 46,7     
   Solteiro 14 46,7     

   União Consensual 2 6,7     
 

  
   Continua 

Continuação 
Tabela 2 − Distribuição dos sujeitos do estudo, segundo as variáveis 
sociodemográficas (n = 30). Guarulhos, Brasil, 2020. 

Variáveis N (%) Média (DP)* Mediana (Intervalo) 

Titulação       
   Superior completo 8 26,7     
   Pós-graduação lato       
sensu 

22 73,3 
    

Experiência em 
paliativo 

  
    

   Não 20 66,7     
   Sim 10 33,3     
Área de atuação       
   Assistência 28 93,3     
  Docência e 
assistência 

2 6,7 
    

Tempo graduação 30 100 6,7 4,2 5,0  
Tempo experiência 
em   
Cuidados paliativos 

30 100 
4,0 2,7 4,0  

*Desvio-padrão 
 

  
    

A Tabela 3 apresenta a estatística descritiva da Versão em Português 

Consensual 2 do PCQN. As respostas de alguns itens demonstram que alguns 

enfermeiros desconhecem sobre alguns aspectos sobre efeitos de medicações, 

fisiologia e a base do cuidado paliativo.  
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Entre os 20 itens da Versão em Português Consensual 2 do PCQN, os 

enfermeiros erraram nove itens. A subescala “Controle da dor e outros 

sintomas” foi a que apresentou maior porcentagem de erros, totalizando cinco 

itens (itens 6, 10, 15, 16 e 20), tais itens abordam sobre sintomas relacionados 

à dor e ao uso de medicamentos. Em três itens, foram identificadas taxas de 

respostas semelhantes, os itens 3 (“A extensão da doença determina o método 

de tratamento da dor”), 14 (“Em doses altas, a codeína causa mais náusea e 

vômito do que a morfina”) e 5 (“É fundamental que os membros da família 

permaneçam à beira do leito até que a morte ocorra”) (Tabela 3). 

Embora os enfermeiros não tenham relatado dificuldade de 

compreensão dos itens, as pesquisadoras do estudo realizaram uma avaliação 

dos valores do IVC dos itens e das respostas dos enfermeiros. Para esta 

avaliação foi considerado o valor de IVC abaixo ou próximo de 0,70 (Tabela 1), 

a taxa de erro ou não conhecimento (opção “não sabe”) sobre o item acima de 

50% (Tabela 3), além de ser avaliado a ser avaliada novamente a equivalência 

semântica, idiomática, conceitual e cultural de todos os itens. Após essa 

avaliação, foram realizadas alterações nos itens 1, 8, 12, 16 e 17. 

O item 1 foi alterado para “O cuidado paliativo é adequado somente em 

situações em que há evidência de uma trajetória de deteriorização clínica”, o 

item 8 “Indivíduos que estão tomando opioides também deveriam seguir 

medidas para melhorar o hábito intestinal”, o item 12 “A filosofia dos 

cuidados paliativos é compatível com a do tratamento intensivo”, o item 16 

“Meperidina não é um analgésico eficaz no controle da dor crônica” e o item 

17 “O acúmulo de perdas torna o esgotamento profissional inevitável para 

quem procura trabalho em cuidados paliativos”. Sendo assim, foi obtida a 

Versão Adaptada Final do PCQN. Na Versão Adaptada Final do PCQN optou-

se por manter o título original em inglês do instrumento. 
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Tabela 3. Estatística descritiva da Versão em Português Consensual 2 do PCQN do Palliative Care Questionnaire 
for Nurses (PCQN) (n = 30). Guarulhos, Brasil, 2020. 

Itens/Subescala Verdadeiro 
n (%) 

Falso 
n (%) 

Não sabe 
n (%) 

Filosofia e princípios dos cuidados paliativos    
1. O cuidado paliativo é adequado somente em 
situações em que há evidência de uma trajetória de 
declínio ou deterioração (F)* 20 (66,7) 10 (33,3) 

 
 

0 (0,0) 
9. A prestação de cuidados paliativos requer 
distanciamento emocional (F) 5 (16,7) 25 (83,3) 

 
0 (0,0) 

12. A filosofia dos cuidados paliativos é compatível 
com a do tratamento agressivo (V)* 0 (0,0) 29 (96,7) 

 
1 (3,3) 

17. O acúmulo de perdas torna o Burnout (exaustão) 
inevitável para quem procura trabalho em cuidados 
paliativos (F) 19 (63,3) 5 (16,7) 

 
 

6 (20,0) 

Controle da dor e outros sintomas    
2. A morfina é o padrão usado para comparar o efeito 
analgésico de outros opioides (V) 21 (70,0) 8 (26,7) 

 
1 (3,3) 

3. A extensão da doença determina o método de 
tratamento da dor (F) 13 (43,3) 17 (56,7) 

 
0 (0,0) 

4. Terapias adjuvantes são importantes no controle 
da dor (V) 30 (100,0) 0 (0,0) 

 
0 (0,0) 

6. Durante os últimos dias de vida, a sonolência 
associada ao desequilíbrio eletrolítico pode diminuir 
a necessidade de sedação (V) 10 (33,3) 20 (66,7) 

 
 

0 (0,00) 
7. A dependência de drogas é um grande problema, 
quando a morfina é usada em longo prazo para o 
manejo da dor (F) 6 (20,0) 18 (60,0) 

 
 

6 (20,0) 
8. Indivíduos que estão tomando opioides também 
deveriam seguir um regime intestinal (V) 27 (90,0) 1 (3,3) 

 
2 (6,7) 
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Continuação  
Tabela 3. Estatística descritiva da Versão em Português Consensual 2 do PCQN do Palliative Care Questionnaire 
for Nurses (PCQN) (n = 30). Guarulhos, Brasil, 2020. 

Itens/Subescala Verdadeiro 
n (%) 

Falso 
n (%) 

Não sabe 
n (%) 

10. Durante os estágios terminais de uma doença, 
remédios que podem causar depressão respiratória 
são apropriados para o tratamento de dispneia 
severa. Missing: 1 (3,3) (V) 2 (6,7) 17 (56,7) 

 
 
 

10 (33,3) 
13. O uso de placebos é apropriado no tratamento de 
alguns tipos de dor (F) 10 (33,3) 18 (60,0) 

 
2 (6,7) 

14. Em doses altas, a codeína causa mais náusea e 
vômito do que a morfina (V) 11 (36,7) 5 (16,7) 

 
14 (46,7) 

15. Sofrimento e dor física são sinônimos (F) 19 (63,3) 8 (26,7) 3 (10,0) 
16. Demerol não é um analgésico eficaz no controle 
da dor crônica. Missing: 3 (10,0) (V) 7 (23,3) 12 (40,0) 

 
8 (26,7) 

18. Manifestações de dor crônica são diferentes 
daquelas de dor aguda (V) 23 (76,7) 7 (23,3) 

 
0 (0,00) 

20. O limiar da dor é reduzido pela ansiedade ou 
fadiga (V) 6 (20,0) 22 (73,3) 

 
2 (6,7) 

Aspectos psicossociais dos cuidados paliativos    
5. É fundamental que os membros da família 
permaneçam à beira do leito até que a morte ocorra 
missing: 1 (3,3) (F) 13 (43,3) 15 (50,0) 

 
 

1 (3,3) 
11. Homens geralmente lidam com o luto mais 
rapidamente que mulheres missing: 1 (3,3) (F) 

 
15 (50,0) 

 
9 (30,0) 

 
5 (16,7) 

19. A perda de um relacionamento distante e 
controverso é mais fácil de resolver do que a de um 
que é próximo ou íntimo (F) 8 (26,7) 20 (66,7) 

 
 

2 (6,7) 

*(F) (V) Respostas corretas 
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DISCUSSÃO 

 

Os processos de adaptação cultural e validação de um instrumento devem ser 

bem orientados, produzindo assim medidas equivalentes à original, pois a falta desta 

equivalência limita as respostas na comparação das populações divididas pelo 

idioma ou pelo conhecimento. Existem poucos instrumentos validados para 

avaliação do conhecimento dos enfermeiros sobre cuidados paliativos. Além do 

PCQN11, o primeiro instrumento construído para tal finalidade, foram identificados 

também o Rotterdam MOVE2PC Questionnaire for Assessment of Nurses9 e o 

BPW10. O PCQN apresentou resultados satisfatórios na versão original em inglês e 

em outros idiomas13-17. O PCQN é um instrumento com grande relevância para a 

área de enfermagem em cuidados paliativos, pois além de avaliar o conhecimento 

dos enfermeiros sobre os cuidados paliativos o instrumento também identifica erros 

na interpretação sobre condutas frente ao cuidado paliativo. Sendo assim, decidiu-se 

adaptar o PCQN neste estudo, seguindo as etapas de adaptação cultural de 

instrumentos, propostas por Guillemin et al., (1993)19 e Beaton et al., (2000)18 e 

realizar a validação de conteúdo.  

Durante o processo de tradução do PCQN e na avaliação pelo Comitê de 

Especialistas, ajustes semânticos foram realizados com o objetivo de manter a 

equivalência semântica com a versão original e facilitar a compreensão dos 

enfermeiros.  

Os membros do Comitê de Especialistas realizaram a validação de face e 

conteúdo da versão traduzida do PCNQ. Na versão adaptada para o Brasil, foi 

identificado um valor de IVC de 0,87 para o escore total do instrumento e CVCi 

variando de 0,60 a 1,00, resultados semelhantes para o escore total do PCQN foram 

encontrados em outros estudos15,17. Na versão adaptada para o idioma coreano, foi 

identificado um IVC de 0,85 para os 20 itens do PCQN16. Em um estudo recente de 

adaptação cultural e validação do PCQN para a Espanha, foi identificado valor de 

IVC de 0,83 e valor de CVCi variando de 0,70 a 0,9417.  
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Na etapa do pré-teste da versão brasileira, foi exposto aos enfermeiros que se 

houvesse dificuldade de compreensão de alguns itens ou palavras e se houvesse 

necessidade em adaptar algum item deveriam comunicar à pesquisadora. Todos os 

enfermeiros relataram que não possuíam quaisquer dúvidas ou dificuldade de 

compreensão, isso pode ter ocorrido devido ao fator da coleta de dados ter sido 

realizada por meio de entrega de envelope.  

Em relação à porcentagem de erros, os enfermeiros apresentaram 

porcentagem de erro em nove itens (itens 1, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 20), entre os 

quais a maioria se encontrava na subescala “Controle da dor e outros sintomas” 

(itens 6, 10, 15, 16 e 20). Em três itens, foram identificadas taxas de respostas 

semelhantes, os itens 3 (“A extensão da doença determina o método de tratamento 

da dor”), 14 (“Em doses altas, a codeína causa mais náusea e vômito do que a 

morfina”) e 5 (“É fundamental que os membros da família permaneçam à beira do 

leito até que a morte ocorra”), demonstrando que os enfermeiros ainda podem ter 

dúvidas em relação a essas questões, embora 33,3% dos enfermeiros que 

participaram do estudo tivessem experiência em cuidados paliativos, com tempo de 

experiência em média de 4,0 anos (DP = 2,7). 

Comparando os resultados deste estudo com os estudos realizados na 

Holanda13, na França14, na Coreia15, no Irã16 e Espanha17 observa-se taxa de erro 

semelhante nas respostas do PCQN. Na versão original em inglês11 não foi 

identificada taxa de erro entre os itens, diferentemente das outras versões13-17 e da 

versão brasileira. A versão francesa foi a que apresentou maior taxa de erro com 16 

itens14. Na Coreia, a versão adaptada do PCQN foi administrada entre os 

enfermeiros, antes e após um treinamento sobre cuidados paliativos. No pré-teste, 

seis itens apresentaram taxa de erro (itens 1, 9, 11, 13, 14 e 15), após o treinamento 

não foram identificadas quaisquer taxas de erro, evidenciando-se a eficácia do 

treinamento administrado15.  
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A versão adaptada e validada para o Irã16 e para a Espanha17 foram as que 

apresentaram menor taxa de erro, somente três itens apresentaram respostas 

erradas, respectivamente os itens 10, 12 e 15 e os itens 5,17 e 20. No estudo 

realizado na Holanda, a versão adaptada do PCQN foi aplicada entre enfermeiros 

com experiência, técnicos de enfermagem e estudantes do quarto ano de graduação 

em enfermagem13. Os enfermeiros e os técnicos de enfermagem responderam 

corretamente aos itens mais relacionados com a prática hospitalar, em contrapartida 

os estudantes acertaram mais os itens relacionados com conhecimento teórico 13.  

O presente estudo apresenta limitação relacionada à amostra de enfermeiros 

selecionados para o pré-teste, pois foram selecionados somente enfermeiros que 

atuavam no Pronto-Socorro do Hospital devido à facilidade da coleta inicial neste 

setor.  

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo foi o primeiro passo para a produção de um instrumento válido e 

confiável para avaliar o conhecimento dos enfermeiros em cuidados paliativos. O 

processo de adaptação cultural do PCQN para o português do Brasil foi finalizado de 

acordo com as etapas preconizadas na literatura. A versão adaptada do PCQN 

apresentou índices de validade de conteúdo satisfatórios, comprovando a validade 

de conteúdo do instrumento. No entanto, estudos futuros deverão comprovar a 

validade da versão adaptada do PCQN por meio de análises psicométricas.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

‘ 

Este estudo foi o primeiro passo para a produção de um instrumento válido e 

confiável para avaliar o conhecimento dos enfermeiros em cuidados paliativos. Os 

processos de adaptação cultural e validação de um instrumento devem ser bem 

orientados, produzindo assim medidas equivalentes à original, pois a falta desta 

equivalência nos limita as respostas na comparação das populações divididas pelo 

idioma ou pelo conhecimento.  

O PCQN foi adaptado culturalmente para o Brasil e submetido às análises 

iniciais, no entanto o instrumento ainda necessita ser submetido ao processo de 

validação. Estudos futuros deverão comprovar a validade da versão adaptada do 

PCQN por meio de análises psicométricas.  
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ANEXOS 

ANEXO A - Autorização para adaptação e validação do Palliative Care Quiz for 

Nursing (PCQN) 
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ANEXO B - Versão original em inglês do Palliative Care Quiz for Nursing 

(PCQN) 

1 Palliative care is appropriate only in situations where there is evidence of a 

downhill trajectory or deterioration 

2 Morphine is the standard used to compare the analgesic effect of other opioids 

3 The extent of the disease determines the method of pain treatment 

4 Adjuvant therapies are important in managing pain 

5 It is crucial for family members to remain at the bedside until death occurs 

6 During the last days of life, the drowsiness associated with electrolyte 

imbalance may decrease the need for sedation 

7 Drug addiction is a major problem when morphine is used on a long-term 

basis for the management of pain 

8 Individuals who are taking opioids should also follow a bowel regime 

9 The provision of palliative care requires emotional detachment 

10 During the terminal stages of an illness, drugs that can cause respiratory 

depression are appropriate for the 

treatment of severe dyspnea 

11 Men generally reconcile their gnef more quickly than women 

12 The philosophy of palliative care is compatible with that of aggressive 

treatment 

13 The use of placebos is appropnate in the treatment of some types of pain 

14 In higb doses, codeine causes more nausea and vomiting than morphine 

15 Suffering and physical pain are synonymous 

16 Demerol is not an effective analgesic in the control of chronic pain 

17 The accumulation of losses renders bumont inevitable for tbose wbo seek 

work in palliative care 

18 Manifestations of chronic pain are different from those of acute pain 

19 The loss of a distant or contentious relabonsbip is easier to resolve than tbe 

loss of one that is close or intimate 

20 The pain threshold is lowered by anxiety or fatigue 

Responses to item: T = true, F = false, DK = don't know 
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ANEXO C - AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 
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ANEXO D -  APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - Versão Tradutor 1 (VT1) 
 

O questionário de cuidado paliativo para enfermagem 

1.    O cuidado paliativo é apropriado apenas em situações onde haja evidência de 
uma trajetória descendente ou deterioração 

2.    Morfina é o padrão utilizado para comparar o efeito analgésico de outros opioides 

3.    A extensão da doença determina o método de tratamento da dor 

4.    Terapias adjuvantes são importantes no controle da dor 

5.    É crucial para membros familiares permanecer ao lado da cama até que a morte 
ocorra 

6.   Durante os últimos dias de vida, a sonolência associada com a inalação de 
eletrólitos pode diminuir a necessidade de sedação 

7.    O vício em drogas é um grande problema quando morfina é utilizada no longo 
prazo como base para o controle da dor 

8.    Indivíduos que estão tomando opioides deveriam também seguir um regime 
intestinal 

9.    A provisão de cuidado paliativo requer distanciamento emocional 

10. Durante os estágios terminais de uma doença, remédios que podem causar 
depressão respiratória são apropriados para o tratamento de dispneia severa  

11. Homens geralmente lidam com o luto mais rapidamente que mulheres 

12. A filosofia do cuidado paliativo é compatível com a do tratamento agressivo 

13. O uso de placebos é apropriado no tratamento de alguns tipos de dor 

14. Em doses altas, codeína causa mais náusea e vômito que morfina 

15. Sofrimento e dor física são sinônimos 

16. Demerol não é um analgésico eficaz no controle de dor crônica 

17. O acúmulo de perdas causa exaustão inevitável para aqueles que buscam trabalho 
em cuidados paliativos 

18. Manifestações de dor crônica são diferentes daquelas de dor aguda 

19. A perda de um relacionamento distante e controverso é mais fácil de resolver do 
que a de um que é próximo ou íntimo 

20. O limiar de dor é diminuído por ansiedade ou fatiga 

Respostas para cada item:  verdadeiro/ falso/ não sei 
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APÊNDICE B - Versão Tradutor 2 (VT2) 
 

Questionário de cuidados paliativos para enfermagem (QCPE) 

1.    O cuidado paliativo é adequado somente em situações em que há evidência de uma 
trajetória de declínio ou enfraquecimento 

2.    A morfina é o padrão usado para comparar o efeito analgésico de outros opioides 

3.    A extensão da doença determina o método de tratamento da dor 

4.    Terapias adjuvantes são importantes no controle da dor 

5.     É fundamental que os membros da família permaneçam à beira do leito até que 
ocorra a morte  

6.     Durante os últimos dias de vida, a sonolência associada ao desequilíbrio eletrolítico 
pode diminuir a necessidade de sedação 

7.     A dependência de drogas é um grande problema quando a morfina é usada em 
longo prazo para o manejo da dor 

8.    Indivíduos que estão tomando opioides também devem seguir um regime intestinal 

9.    A prestação de cuidados paliativos requer distanciamento emocional 

10. Durante os estágios terminais de uma doença, drogas que podem causar depressão 
respiratória são apropriadas para o tratamento de dispneia grave  

11. Os homens geralmente reconciliam seu luto mais rapidamente do que as mulheres 

12. A filosofia dos cuidados paliativos é compatível com a do tratamento agressivo 

13. O uso de placebos é adequado no tratamento de alguns tipos de dor 

14. Em doses altas, a codeína causa mais náusea e vômito do que a morfina 

15. Sofrimento e dor física são sinônimos 

16. Demerol não é um analgésico eficaz no controle da dor crônica  

17. O acúmulo de perdas torna o Burnout inevitável para quem procura trabalho em 
cuidados paliativos 

18. Manifestações de dor crônica são diferentes da dor aguda 

19. A perda de um relacionamento distante ou contencioso é mais fácil de resolver do 
que a perda de um relacionamento próximo ou íntimo 

20. O limiar da dor é reduzido pela ansiedade ou fadiga 

Respostas para cada item:  verdadeiro/ falso/ não sabe 
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APÊNDICE C - Versão em Português Consensual 1 (VPC1) 
 

 

Questionário de cuidados paliativos para enfermagem (QCPE) 

1.    O cuidado paliativo é adequado somente em situações em que há evidência de uma 
trajetória de declínio ou deterioração 

2.    A morfina é o padrão usado para comparar o efeito analgésico de outros opioides 

3.    A extensão da doença determina o método de tratamento da dor 

4.    Terapias adjuvantes são importantes no controle da dor 

5.     É fundamental que os membros da família permaneçam à beira do leito até que a 
morte ocorra  

6.     Durante os últimos dias de vida, a sonolência associada ao desequilíbrio eletrolítico 
pode diminuir a necessidade de sedação 

7.     A dependência de drogas é um grande problema quando a morfina é usada em 
longo prazo para o manejo da dor 

8.    Indivíduos que estão tomando opioides também deveriam seguir um regime 
intestinal 

9.    A prestação de cuidados paliativos requer distanciamento emocional 

10. Durante os estágios terminais de uma doença, remédios que podem causar 
depressão respiratória são apropriados para o tratamento de dispneia severa  

11. Homens geralmente lidam com o luto mais rapidamente que mulheres 

12. A filosofia dos cuidados paliativos é compatível com a do tratamento agressivo 

13. O uso de placebos é apropriado no tratamento de alguns tipos de dor 

14. Em doses altas, a codeína causa mais náusea e vômito do que a morfina 

15. Sofrimento e dor física são sinônimos 

16. Demerol não é um analgésico eficaz no controle da dor crônica  

17. O acúmulo de perdas torna o Burnout (exaustão) inevitável para quem procura 
trabalho em cuidados paliativos 

18. Manifestações de dor crônica são diferentes daquelas de dor aguda 

19. A perda de um relacionamento distante e controverso é mais fácil de resolver do que 
a de um que é próximo ou íntimo 

20. O limiar da dor é reduzido pela ansiedade ou fadiga 

Respostas para cada item:  verdadeiro/ falso/ não sabe 
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APÊNDICE D - Versão Retrotraduzida 1 (VRT) 
 

Palliative Care Questionnaire for Nurses   

1.   Palliative care is only appropriate in situations where there is evidence of a 
declining trajectory or deterioration. 

2.   The analgesic effect of morphine is used as the standard to compare other 
opioids. 

3.   The extent of the disease determines the pain management method. 

4.   Adjuvant therapies are important for pain management. 

5.   It is critical that family members remain at the bedside until death occurs. 

6.   During the last days of life, drowsiness associated with electrolyte imbalances 
may decrease the need for sedation. 

7.   Drug addiction is a major concern when morphine is used as a long-term 
therapy for pain. 

8.   Individuals taking opioids should also follow a bowel regimen. 

9.   Palliative care requires emotional distancing. 

10. During the terminal stages of a disease, drugs that can cause respiratory 
depression are appropriate for treating severe dyspnea. 

11. Men usually deal with grief faster than women. 

12. The philosophy of palliative care is compatible with aggressive treatment. 

13. The use of placebos is appropriate in the treatment of some types of pain. 

14. At high doses, codeine causes more nausea and vomiting than morphine. 

15. Suffering and physical pain are synonymous. 

16. Demerol is not an effective analgesic for chronic pain. 

17. The accumulation of losses makes “Burnout” (exhaustion) inevitable, for those 
seeking to work in palliative care. 

18. Manifestations of chronic pain are different from those of acute pain. 

19. The loss of a distant and controversial relationship is easier to resolve than one 
that is close or intimate. 

20. The threshold for pain is reduced by anxiety or fatigue. 

Answers for each item: True / False / Do not know 
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APÊNDICE E - Versão Retrotraduzida (VRT2) 
 

Palliative care and nursing questionnaire (PCNQ) 

1. Palliative care is only fit in situations where there is evidence of a decline 
or deterioration trajectory 

2. Morphine is the base used to compare the analgesic effect with other 
opioids 

3. The extent of the disease determines the pain treatment method 

4. Adjuvant therapies are important for pain control 

5. Family members must stay by the patient's bed until death occurs 

6. In the last few days of life, sleepiness associated with electrolytic 
unbalance may lessen the need for sedation 

7. Drug dependence is one of the main problems when using morphine in 
the long run for pain management 

8. People using opioids should also follow an intestinal regimen 

9. Palliative care service demands emotional detachment 

10. During the terminal stages of a disease, medicines that may cause 
respiratory depression are suitable for severe dyspnea treatment 

11. Men usually deal with grief faster than women 

12. Palliative care philosophy is compatible with the aggressive treatment 
one 

13. Placebo use is suitable for the treatment of some types of pain 

14. In high doses, codeine causes more nausea and vomit than morphine 

15. Suffering and physical pain are synonyms 

16. Demerol is not an effective analgesic for chronic pain control 

17. The accumulation of losses makes burnout inevitable for those who seek 
palliative care jobs 

18. Chronic pain manifestations are different from acute pain ones 

19. The loss of a distant and controversy relationship is easier to deal with 
than the loss of a close or intimate one 

20. Pain threshold is reduced by anxiety or fatigue 

Answers for each item: true / false / don't know 
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APÊNDICE F - Versão em Inglês Final do PCQN 
 

Palliative care and nursing questionnaire (PCNQ) 

1. Palliative care is only fit in situations where there is evidence of a decline 
or deterioration trajectory 

2. Morphine is the base used to compare the analgesic effect with other 
opioids 

3. The extent of the disease determines the pain treatment method 

4. Adjuvant therapies are important for pain control 

5. Family members must stay by the patient's bed until death occurs 

6. In the last few days of life, sleepiness associated with electrolytic 
unbalance may lessen the need for sedation 

7. Drug dependence is one of the main problems when using morphine in 
the long run for pain management 

8. People using opioids should also follow an intestinal regimen 

9. Palliative care service demands emotional detachment 

10. During the terminal stages of a disease, medicines that may cause 
respiratory depression are suitable for severe dyspnea treatment 

11. Men usually deal with grief faster than women 

12. Palliative care philosophy is compatible with the aggressive treatment 
one 

13. Placebo use is suitable for the treatment of some types of pain 

14. In high doses, codeine causes more nausea and vomit than morphine 

15. Suffering and physical pain are synonyms 

16. Demerol is not an effective analgesic for chronic pain control 

17. The accumulation of losses makes Burnout inevitable for those who 
seek palliative care jobs 

18. Chronic pain manifestations are different from acute pain ones 

19. The loss of a distant and controversy relationship is easier to deal with 
than the loss of a close or intimate one 

20. Pain threshold is reduced by anxiety or fatigue 

Answers for each item: true / false / don't know 
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APÊNDICE G - Versão Consensual 1 do PCQN 

 

Questionário de cuidados paliativos para enfermagem (QCPE) 

1.    O cuidado paliativo é adequado somente em situações em que há evidência de uma 
trajetória de declínio ou deterioração 

2.    A morfina é o padrão usado para comparar o efeito analgésico de outros opioides 

3.    A extensão da doença determina o método de tratamento da dor 

4.    Terapias adjuvantes são importantes no controle da dor 

5.     É fundamental que os membros da família permaneçam à beira do leito até que a 
morte ocorra  

6.     Durante os últimos dias de vida, a sonolência associada ao desequilíbrio eletrolítico 
pode diminuir a necessidade de sedação 

7.     A dependência de drogas é um grande problema quando a morfina é usada em 
longo prazo para o manejo da dor 

8.    Indivíduos que estão tomando opioides também deveriam seguir um regime 
intestinal 

9.    A prestação de cuidados paliativos requer distanciamento emocional 

10. Durante os estágios terminais de uma doença, remédios que podem causar 
depressão respiratória são apropriados para o tratamento de dispneia severa  

11. Homens geralmente lidam com o luto mais rapidamente que mulheres 

12. A filosofia dos cuidados paliativos é compatível com a do tratamento agressivo 

13. O uso de placebos é apropriado no tratamento de alguns tipos de dor 

14. Em doses altas, a codeína causa mais náusea e vômito do que a morfina 

15. Sofrimento e dor física são sinônimos 

16. Demerol não é um analgésico eficaz no controle da dor crônica  

17. O acúmulo de perdas torna o Burnout (exaustão) inevitável para quem procura 
trabalho em cuidados paliativos 

18. Manifestações de dor crônica são diferentes daquelas de dor aguda 

19. A perda de um relacionamento distante e controverso é mais fácil de resolver do que 
a de um que é próximo ou íntimo 

20. O limiar da dor é reduzido pela ansiedade ou fadiga 

Respostas para cada item:  verdadeiro/ falso/ não sabe 
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APÊNDICE H - Versão em Português Consensual 2 do PCQN 
 

Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN)  

1.    O cuidado paliativo é adequado somente em situações em que há evidência de uma 
trajetória de declínio ou deterioração 

2.    A morfina é o padrão usado para comparar o efeito analgésico de outros opioides 

3.    A extensão da doença determina o método de tratamento da dor 

4.    Terapias adjuvantes são importantes no controle da dor 

5.     É fundamental que os membros da família permaneçam à beira do leito até que a 
morte ocorra  

6.     Durante os últimos dias de vida, a sonolência associada ao desequilíbrio eletrolítico 
pode diminuir a necessidade de sedação 

7.     A dependência de drogas é um grande problema quando a morfina é usada em 
longo prazo para o manejo da dor 

8.    Indivíduos que estão tomando opioides também deveriam seguir um regime 
intestinal 

9.    A prestação de cuidados paliativos requer distanciamento emocional 

10. Durante os estágios terminais de uma doença, remédios que podem causar 
depressão respiratória são apropriados para o tratamento de dispneia severa  

11. Homens geralmente lidam com o luto mais rapidamente que mulheres 

12. A filosofia dos cuidados paliativos é compatível com a do tratamento agressivo 

13. O uso de placebos é apropriado no tratamento de alguns tipos de dor 

14. Em doses altas, a codeína causa mais náusea e vômito do que a morfina 

15. Sofrimento e dor física são sinônimos 

16. Demerol não é um analgésico eficaz no controle da dor crônica  

17. O acúmulo de perdas torna o Burnout (exaustão) inevitável para quem procura 
trabalho em cuidados paliativos 

18. Manifestações de dor crônica são diferentes daquelas de dor aguda 

19. A perda de um relacionamento distante e controverso é mais fácil de resolver do que 
a de um que é próximo ou íntimo 

20. O limiar da dor é reduzido pela ansiedade ou fadiga 

Respostas para cada item:  verdadeiro/ falso/ não sabe 
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APÊNDICE I - Versão Adaptada Final do PCQN 
 

Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN)  

1.    O cuidado paliativo é adequado somente em situações em que há evidência de uma 
trajetória de deteriorização clínica 

2.    A morfina é o padrão usado para comparar o efeito analgésico de outros opioides 

3.    A extensão da doença determina o método de tratamento da dor 

4.    Terapias adjuvantes são importantes no controle da dor 

5.     É fundamental que os membros da família permaneçam à beira do leito até que a 
morte ocorra  

6.     Durante os últimos dias de vida, a sonolência associada ao desequilíbrio eletrolítico 
pode diminuir a necessidade de sedação 

7.     A dependência de drogas é um grande problema quando a morfina é usada em 
longo prazo para o manejo da dor 

8.    Indivíduos que estão tomando opioides também deveriam seguir medidas para 
melhorar o hábito intestinal 

9.    A prestação de cuidados paliativos requer distanciamento emocional 

10. Durante os estágios terminais de uma doença, remédios que podem causar 
depressão respiratória são apropriados para o tratamento de dispneia severa  

11. Homens geralmente lidam com o luto mais rapidamente que mulheres 

12. A filosofia dos cuidados paliativos é compatível com a do tratamento intensivo 

13. O uso de placebos é apropriado no tratamento de alguns tipos de dor 

14. Em doses altas, a codeína causa mais náusea e vômito do que a morfina 

15. Sofrimento e dor física são sinônimos 

16. Meperidina não é um analgésico eficaz no controle da dor crônica 

17. O acúmulo de perdas torna o esgotamento profissional inevitável para quem procura 
trabalho em cuidados paliativos 

18. Manifestações de dor crônica são diferentes daquelas de dor aguda 

19. A perda de um relacionamento distante e controverso é mais fácil de resolver do que 
a de um que é próximo ou íntimo 

20. O limiar da dor é reduzido pela ansiedade ou fadiga 

Respostas para cada item:  verdadeiro/ falso/ não sabe 
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APÊNDICE J - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

Eu, Aline Frigati de Mello, enfermeira, aluna de mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Univeritas UNG Guarulhos, 

convido você para participar como membro do comitê de especialistas na etapa de 

adaptação do Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) para uso com enfermeiros, no 

Brasil. O estudo tem como objetivo adaptar e validar o PCQN para uso com 

enfermeiros brasileiros.  

A sua participação no estudo consistirá em avaliar a versão original, as 

versões traduzidas e retrotraduzidas do PCQN para o português do Brasil e 

responder a um formulário com a finalidade de avaliar a equivalência semântica e 

idiomática para desenvolver uma versão em português do instrumento, a versão 

adaptada para o Brasil do PCQN. Você poderá acessar esses documentos e 

responder ao formulário por meio do Google Forms®. Você levará aproximadamente 

30 minutos para responder a esse formulário. Posteriormente, os dados obtidos por 

meio do GoogleForms® serão transferidos para uma planilha do programa Microsoft 

Excel®.  

Garantimos que em nenhum momento, durante a realização da pesquisa e 

durante a divulgação dos resultados em revistas e eventos científicos, você terá sua 

identidade revelada. Você estará livre para recusar a participar em qualquer fase da 

pesquisa sem penalização alguma, de sigilo e privacidade e sem prejuízos. Você 

poderá deixar de responder às perguntas que possam lhe causar algum incômodo 

ou constrangimento. Ainda esclareço que você não sofrerá qualquer ônus financeiro 

e que não haverá remuneração. A participação na pesquisa é de livre e espontânea 

vontade. Toda e qualquer dúvida verbalizada por você aos pesquisadores será 

esclarecida. 
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Você estará livre para retirar seu consentimento ou interromper a participação 

na pesquisa a qualquer momento. O termo de consentimento livre e esclarecido será 

feito em duas vias e você receberá uma das vias devidamente assinada por você e 

pelo pesquisador responsável da pesquisa 

Os aspectos éticos e a confidencialidade das informações fornecidas serão 

respeitados de acordo com a Resolução nº 466/12 Conselho Nacional de Saúde.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos pesquisadores 

responsáveis pelo estudo para esclarecimento de dúvidas: Aline Frigati de Mello por 

meio do telefone (11) 94108-5452 ou e-mail: alinefrigatti@hotmail.com; e a 

orientadora do estudo, Profa. Dra. Noélle de Oliveira Freitas por meio do telefone 

(11) 99855-4430 ou (11) 24641758 ou e-mail noelle.oliveira@prof.ung.br ou 

pessoalmente no endereço Praça Tereza Cristina, n.º 229 – CEP: 07115-280 - 

Centro – Guarulhos – São Paulo. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Univeritas 

Guarulhos (UNG). Você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Univeritas Guarulhos (UNG). pelo 

telefone (11) 4020-9734, e-mail comite.etica@ung.br, ou pelo endereço Praça Tereza 

Cristina, n.º 229 – CEP: 07115-280 - Centro – Guarulhos – São Paulo.  

Diante do exposto, fui suficientemente informado(a) a respeito da pesquisa 

“Adaptação cultural e validação do Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) para 

enfermeiros brasileiros”. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os 

potenciais desconfortos e riscos, as garantias e concordo com a publicação dos 

resultados da pesquisa. Concordo com a publicação dos resultados da pesquisa e 

concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de 

consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

 

Guarulhos, _____ de _________________ de _________. 
 
______________________________ 
Nome do participante 
 

______________________________ 
Assinatura do participante 
 

______________________________ 
Aline Frigati de Mello 
Pesquisadora - COREN/SP 249653 
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APÊNDICE K - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
ENFERMEIROS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ENFERMEIROS 
 

Eu, Aline Frigati de Mello, enfermeira, aluna de mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Univeritas UNG Guarulhos, 

convido você para participar desta pesquisa para saber o seu compreendimento 

sobre a versão brasileira do Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) para uso com 

enfermeiros. O estudo tem como objetivo adaptar e validar o PCQN para uso com 

enfermeiros brasileiros. Os resultados do estudo poderão nos ajudar a disponibilizar 

um instrumento para identificar o conhecimento dos enfermeiros sobre cuidados 

paliativos no Brasil. Em relação aos riscos e possíveis desconfortos da pesquisa, 

desconfortos podem ser desencadeados pelo fato de indiretamente estar sendo 

avaliado o seu conhecimento sobre os cuidados paliativos.  

Caso você concorde em participar da pesquisa, você receberá um envelope 

fechado contendo o questionário de coleta de dados sociodemográficos e a versão 

brasileira do Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN). Você levará aproximadamente 

30 minutos para responder às perguntas. A pesquisadora do estudo irá recolher os 

questionários no prazo de sete dias.  

Garantimos que, em nenhum momento durante a realização da pesquisa e 

durante a divulgação dos resultados em revistas e eventos científicos, você terá sua 

identidade revelada. As informações contidas nos questionários serão transcritas 

sem qualquer identificação do participante.  

Você estará livre para recusar a participar em qualquer fase da pesquisa sem 

penalização alguma, de sigilo e privacidade e sem prejuízos. Você poderá deixar de 

responder às perguntas que possam lhe causar algum incômodo ou 

constrangimento. Ainda esclareço que você não sofrerá qualquer ônus financeiro e 

que não haverá remuneração. A participação na pesquisa é de livre e espontânea 

vontade. Toda e qualquer dúvida verbalizada pelo colaborador aos pesquisadores 

será esclarecida. 
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Você estará livre para retirar seu consentimento ou interromper a participação 

na pesquisa a qualquer momento. O termo de consentimento livre e esclarecido será 

feito em duas vias e você receberá uma das vias devidamente assinada por você e 

pelo pesquisador responsável da pesquisa 

Os aspectos éticos e a confidencialidade das informações fornecidas serão 

respeitados de acordo com a Resolução nº 466/12 Conselho Nacional de Saúde.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos pesquisadores 

responsáveis pelo estudo para esclarecimento de dúvidas: Aline Frigati de Mello por 

meio do telefone (11) 94108-5452 ou e-mail: alinefrigatti@hotmail.com; e a 

orientadora do estudo, Profa. Dra. Noélle de Oliveira Freitas por meio do telefone 

(11) 99855-4430 ou (11) 24641758 ou e-mail noelle.oliveira@prof.ung.br ou 

pessoalmente no endereço Praça Tereza Cristina, n.º 229 – CEP: 07115-280 - 

Centro – Guarulhos – São Paulo. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Univeritas 

Guarulhos (UNG). Você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Univeritas Guarulhos (UNG). pelo 

telefone (11) 4020-9734, e-mail comite.etica@ung.br, ou pelo endereço Praça Tereza 

Cristina, n.º 229 – CEP: 07115-280 - Centro – Guarulhos – São Paulo.  

Diante do exposto, fui suficientemente informado(a) a respeito da pesquisa 

“Adaptação cultural e validação do Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) para 

enfermeiros brasileiros”. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os 

potenciais desconfortos e riscos, as garantias e concordo com a publicação dos 

resultados da pesquisa. Concordo voluntariamente em participar deste estudo, 

assino este termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

Guarulhos, _____ de _________________ de _________. 
 
______________________________ 
Nome do participante 

______________________________ 
Assinatura do participante 
 

______________________________ 
Aline Frigati de Mello 
Pesquisadora - COREN/SP 249653 
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APÊNDICE L - QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

Número de identificação: 

1 - Data da entrevista: _____/_____/_____  

2 – Data de nascimento: _____/_____/____ 

 

3 – Sexo:     

(   ) Feminino   (  ) Masculino (   ) Outro 

 

4 – Etnia: 

(   ) Amarela  (   ) Branca  (   ) Indígena  (   ) Negra  (   ) Parda 

 

5– Estado Civil:  

(   ) Casado (a)  (   ) Solteiro (a)  (   ) Viúvo (a)  (   ) Separado (a) 

(   ) União consensual  (   ) Outro  - Qual: ___________________ 

 

6 – Ano em que graduou como enfermeiro: _______________ 

 

7 – Qual a sua titulação? 

(   ) Superior completo  (   ) Pós-graduação lato sensu 

(completo)Área__________________________________ 

(   ) Mestrado (completo)  (   ) Doutorado (completo)  

 

  

8 - Tem experiência na área de Cuidados Paliativos? (  ) Não (   ) Sim – Há 

quanto tempo? ________________ 

 

9 – Área de atuação: (  ) Assistência   (  ) Docência   (  ) Docência e Assistência 

 

10 – Em qual setor atua: _____ 
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