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RESUMO 
 
A pandemia da COVID-19 levou a uma superlotação das UTI’s, o que ressaltou 
a importância de uma Enfermagem qualificada que atenda o paciente de forma 
holística. Para isso, os instrumentos surgem com um papel essencial, facilitando 
a aplicação do PE e contribuindo para uma assistência que englobe todas as 
NHB. Objetivou-se validar um instrumento de investigação para o processo de 
Enfermagem, baseado  na teoria das Necessidades Humanas Básicas para 
pacientes graves com COVID-19. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 
metodológico, que consiste na abordagem relativa à validação de conteúdo de 
um instrumento de investigação realizado no município de Campina Grande. Foi 
feito um Scoping Review que culminou na construção de um protocolo que 
permitiu avaliar itens e domínios dos instrumentos de coleta de dados 
fundamentados nas NHB já existentes, o que possibilitou melhorar o instrumento 
a ser validado. Foram contactados os juízes (docentes e enfermeiros) que 
avaliaram o instrumento em abrangência, clareza e representatividade dos itens 
e domínios. Após a avaliação dos juízes foi feita a análise do IVC, sendo as 
necessidades psicobiológicas com maior índice de concordância e as 
psicoespirituais com menor índice de concordância. Em seguida, a melhora do 
instrumento com exclusão e acréscimo de dados sugeridos pelos juízes. A 
validação do instrumento permitiu julgá-lo como pertinente, e apesar de na UTI 
haver uma maior preocupação com as necessidades psicológicas, pudemos 
contemplar todas as outras no instrumento para permitir que o paciente seja 
assistido como um ser indivisível abordando todas as suas necessidades. 
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VALIDATION OF A RESEARCH INSTRUMENT FOR THE NURSING 

PROCESS FOR COVID-19 

 

ABSTRACT 

 

The COVID-19 pandemic led to an overcrowding of ICUs, which highlighted the 

importance of qualified Nursing that cares for the patient in a holistic way. To this 

end, instruments play an essential role, facilitating the application of the EP and 

contributing to assistance that encompasses all NHBs. The objective was to 

validate a research instrument for the Nursing process, based on the theory of 

Basic Human Needs for critically ill patients with COVID-19. This is a descriptive 

study, of the methodological type, which consists of the approach related to the 

validation of the content of a research instrument carried out in the city of 

Campina Grande. domains of data collection instruments based on existing 

NHBs, which made it possible to improve the instrument to be validated. The 

judges (teachers and nurses) who evaluated the instrument in terms of scope, 

clarity and representativeness of the items and domains were contacted. After 

the judges' evaluation, the CVI analysis was performed, with the psychobiological 

needs with the highest agreement rate and the psychospiritual needs with the 

lowest agreement rate. Then, the improvement of the instrument with the 

exclusion and addition of data suggested by the judges. The validation of the 

instrument allowed us to judge it as relevant, and although in the ICU there is a 

greater concern with psychological needs, we were able to contemplate all the 

others in the instrument to allow the patient to be assisted as an indivisible being, 

addressing all their needs. 
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