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Introdução: trata-se de uma validação clínica da proposta de um novo diagnóstico de enfermagem “Síndrome de 
terminalidade”, para taxonomia da NANDA-I linguagem de enfermagem padronizada. Os pacientes em cuidados de fim 
de vida oncológicos exigem uma abordagem mais complexa no cuidado, devido a sobrecarga de sinais e sintomas como 
dor, dispneia, alteração do sono, fadiga, ansiedade entre outros. Objetivo: validar clinicamente o novo diagnóstico de 
enfermagem “Síndrome de Terminalidade’. Método: estudo clínico transversal de validação clínica, foi desenvolvido 
um instrumento que abordou 20 diagnósticos de enfermagem como características definidoras do diagnóstico de 
síndrome, aplicado em 217 pacientes internados no Instituto Nacional do Câncer – INCA na unidade especializada em 
cuidados paliativos – HC IV. Após a coleta realizado a inferência diagnóstica por três experts sobre a presença de cada 
diagnóstico, e em seguida aplicado a metodologia de classe latente para verificar se a síndrome estava presente ou 
ausente, esse método é considerado padrão ouro para validação de diagnósticos de enfermagem. Resultados: Maioria 
do sexo feminino (57,1%), onde a predominância do diagnóstico foi o de câncer de mama. Após análise, os sinais e 
sintomas presentes para compor o diagnóstico de enfermagem síndrome de terminalidade foram: Distúrbio no padrão de 
sono, Náusea, Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades corporais, Ansiedade, Fadiga, Padrão respiratório 
ineficaz e Termorregulação ineficaz. Conclusões: o estudo demonstrou a presença do diagnóstico Síndrome de 
terminalidade para 76% dos participantes, os sinais e sintomas presentes durante o processo de cuidados paliativos 
oncológicos em fim de vida são as características definidoras componentes do diagnóstico de Síndrome de 
terminalidade. Contribuições: A validação clínica desse diagnóstico sindrômico permite a atuação do enfermeiro no 
âmbito do eixo de estabelecer conforto e qualidade da assistência prestada ao indivíduo e a família junto a com a equipe 
multiprofissional. Descritores: Cuidados paliativos, diagnóstico de enfermagem, estudos de validação.  

 


