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Introdução: Instrumentos de classificação constituem-se em ferramentas gerenciais utilizadas para avaliação
das necessidades cuidativas dos pacientes agrupando-os em categorias. As variações captadas nas
necessidades possibilitam ajuste quanti/qualitativo de pessoal. A validação de escalas de mensuração vem
sendo questionada no cenário da saúde devido à proliferação de instrumentos cujos constructos não são válidos
e confiáveis. Dessa forma, no desenvolvimento de instrumentos para classificação de pacientes, o
monitoramento das propriedades psicométricas constitui-se elemento essencial.
Objectivos: Este estudo teve como propósito reconstruir o instrumento de classificação de pacientes proposto
por Perroca e avaliar a confiabilidade (interna e entre avaliadores) e validade (de conteúdo e de constructo) da
nova versão.
Metodologia: Para validação de conteúdo foi aplicada a Técnica Delphi sendo juízes dez enfermeiros. A amostra
foi composta por 194 pacientes (avaliação da validade de constructo) e 60 pacientes (estudo da confiabilidade
entre avaliadores) internados em unidades de clínica médica, cirúrgica e especializados de um hospital de ensino
localizado na região sudeste do Brasil. Para análise foram utilizadas a correlação de Spearman e Alfa de
Cronbach (consistência interna), o Kappa ponderado (confiabilidade entre observadores), Análise de
Componentes Principais (validade de construto) e Regressão Logística (capacidade preditiva do instrumento).
Resultados: A nova versão passou a ser constituída por nove áreas de cuidados. Houve concordância de 90%
em relação à estrutura do instrumento e de 80 a 96% nas áreas de cuidados. Encontrou-se alto nível de
concordância entre os avaliadores. A análise mostrou a participação de todas as áreas de cuidados na
discriminação das necessidades e categoria de cuidados dos pacientes. Os resultados apontaram, também, alta
capacidade preditiva do instrumento (99,4%).
Conclusões: Os achados permitiram concluir que o novo instrumento para classificação de pacientes apresenta
evidências de confiabilidade e validade podendo ser utilizado para embasar a tomada de decisão gerencial
relativa ao planejamento da assistência e mensuração de carga de trabalho da equipe de enfermagem.
Palavras Chave: Pacientes Internados/Classificação, Carga de Trabalho, Estudos de Validação, Avaliação em
Enfermagem.
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