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Introdução. O conhecimento dos profissionais de saúde sobre cuidados paliativos remete a uma assistência mais 
qualificada e resolutiva, pois é capaz de avaliar as necessidades dos pacientes. No entanto, não há consenso sobre 
o instrumento mais adequado para esse fim. Objetivos. Identificar na literatura os instrumentos de medição de co-
nhecimento em cuidados paliativos para profissionais de saúde e avaliar a qualidade metodológica das propriedades de 
medida desses instrumentos. Método. Trata-se de uma revisão sistemática realizada através de estudos publicados 
sobre as propriedades de medida de instrumentos de conhecimento sobre cuidados paliativos em cinco bases de da-
dos (PubMed, LILACS, CINAHL, Web of Science e Scopus). Não houve restrição linguística e os prinicpais descritores 
utilizados foram: “palliative care”, “health professional” “questionnaires”, “psychometric properties”, “validation studies” 
and “measurement properties”. Dois revisores avaliaram independentemente a qualidade dos estudos através do Con-
sensus-based Standards for the selection of health Measurement Instruments (COSMIN) por meio da lista de verificação 
com  a escala de 4 pontos e os resultados das propriedades de medida foram analisadas pelos critérios desenvolvidos 
por Terwee et al. Resultados. Foram encontrados um total de 406 estudos, dos quais apenas seis estudos foram 
incluidos: ‘’Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN)”, ‘‘Rotterdam MOVE2PC Questionnaire for Assessment of Nurses’’, 
“Bonn Palliative Care Knowledge Test (BPW)”, “The Palliative Care Knowledge Test (PCKT)”, “Palliative care Emphasis 
program on symptom management and Assessment for Continuous medical Education (PEACE)” e “Knowledge and 
Attitudes toward Palliative Terminal Cancer Care among Thai Generalists (Thai Questionnaire)”. Os estudos apresen-
tavam, em sua maioria, qualidade metodológica pobre ou moderada e nenhum dos instrumentos recebeu avaliações 
positivas para todas as propriedades de medida. Falhas metodológicas foram verificadas em todos os instrumentos, 
devido ao recrutamento inadequado do tamanho da amostra e à falha nos métodos estatísticos utilizados. Não foram 
avaliados em nenhum dos instrumentos, o erro de mensuração, a validade de critério e a interpretabilidade. Con-
clusão. Não há evidências suficiente entre os instrumentos incluídos para concluir que eles possuam propriedades de 
medida adequadas para medir o conhecimento dos profissionais de saúde sobre cuidados paliativos. As propriedades 
de medida devem ser analisadas com um número adequado de participantes e com a aplicação de métodos estatísticos 
que reflitam a validade de cada propriedade. A interpretação dos resultados de quaisquer dos instrumentos incluídos na 
revisão deve ser realizada com cautela uma vez que pode não refletir o constructo avaliado.
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