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O instrumento D Posições frente ao Diagnóstico de EnfermagemD (PDE) foi 
desenvolvido na língua inglesa por Lunney e Krenz, em 1992, para estimar as atitudes 
de enfermeiras ou estudantes de enfermagem frente ao diagnóstico de enfermagem por 
meio de uma escala de sete pontos que utiliza o diferencial semântico. Esse instrumento 
foi traduzido, adaptado e validado na língua portuguesa do Brasil (CRUZ, 2006). O 
objetivo da pesquisa foi avaliar a atitude dos enfermeiros de um hospital universitário 
frente ao Diagnóstico de Enfermagem (DE). Trata-se de uma pesquisa quantitativa, 
transversal e descritiva realizada em 22 Unidades do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (HCPA) que utilizam o DE na prática assistencial. A coleta de dados foi 
realizada por meio da aplicação do instrumento PDE com enfermeiros que trabalham há 
mais de um ano com DE, em diferentes turnos de trabalho, selecionados por 
conveniência. Os dados foram analisados por meio do programa SPSS 15.0. Dos 131 
pesquisados, 93,9% são mulheres e 71% tem entre 30 e 49 anos. O maior envolvimento 
das enfermeiras com os DE é na prática clínica, e apenas 4,6% estão envolvidas em 
pesquisas dessa temática. Quanto às variáveis sexo, idade e tempo de formado, 
evidenciou-se que as mulheres e as formadas há menos tempo são mais favoráveis ao 
DE. Os resultados possibilitam afirmar que as enfermeiras possuem atitude favorável 
em relação aos DE. O item que obteve menor média (3,8) foi a dupla de adjetivos 
rotineiro e criativo; o item de maior média (5,9) foi de adjetivos Negativo e Positivo, o 
que caracteriza que os DE são positivos para a amostra da população estudada. 
Descritores: Diagnóstico de Enfermagem. Enfermeiros. Atitude 


