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RESUMO 
 
SILVA, V. M. da. Padrão respiratório ineficaz em crianças portadoras de cardiopatias 
congênitas: validação de um instrumento de avaliação dos resultados de enfermagem 
(tese). Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2007. 201 f. 
 
A operacionalização de um sistema de linguagem pode contribuir para a construção de 
um raciocínio clínico mais acurado, além de facilitar a comunicação entre os 
profissionais e permitir o desenvolvimento da enfermagem. Crianças com cardiopatias 
congênitas podem se beneficiar desse evento, por dispor da determinação de indicadores 
de avaliação clínica mais específicos ao seu contexto. Este estudo tem como propósito 
construir e validar definições operacionais para avaliação dos resultados de enfermagem 
estabelecidos com base na Classificação dos Resultados de Enfermagem - NOC. Trata-
se de um estudo do tipo metodológico, aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa, e 
realizado no período de março de 2006 a novembro de 2007. Os procedimentos foram 
organizados de acordo com as etapas para o desenvolvimento de escalas de construtos 
psicológicos: procedimentos teóricos, empíricos e analíticos. Procedeu-se, então, a um 
levantamento bibliográfico sobre o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz a partir dos 
itens que compunham a lista de indicadores que seriam apreciados pelos especialistas. 
Foram identificados 71 itens com base nas características definidoras dos diagnósticos e 
resultados respiratórios para construção e validação de definições conceituais. O 
conjunto de itens foi submetido a seis especialistas para julgarem a validade de 
conteúdo. Entre os itens, 32 obtiveram índice de concordância maior que 0,80. Dentre 
estes, 20 indicadores alcançaram índice de concordância absoluta de acordo com os 
domínios apresentados. Para os especialistas da fase 1, 18 itens foram indicados como 
mais adequados para o domínio Ventilação, oito para o domínio Permeabilidade das 
vias aéreas e seis, ao domínio Troca de gases. Nove itens foram excluídos por não 
alcançarem índice de concordância maior que 0,80 ou por apresentarem similaridades 
de definições conceituais. Em seguida foram construídas as definições operacionais de 
acordo com os cinco níveis das escalas NOC. Um instrumento com a determinação dos 
conceitos dos itens foi novamente submetido a treze especialistas para avaliarem se a 
formulação das definições operacionais atendia aos critérios de adequação: 
simplicidade, clareza, precisão e amplitude. Entre estes, 32 itens obtiveram índice de 
concordância maior que 0,80 para o critério simplicidade, 18 itens foram considerados 
adequados segundo o critério clareza, 16 indicadores obtiveram concordância entre os 
especialistas para o critério de precisão e 21, para o critério amplitude. Os itens 
reformulados foram submetidos à validação clínica. A análise estatística foi realizada 
pelo pacote estatístico SPSS versão 15.0 for Windows®. Utilizou-se o software Excel 
2003© para efetuar a construção das planilhas de dados. Na fase 3 do estudo, foi 
realizada validação clínica. Participaram 45 crianças portadoras de cardiopatias 
congênitas e que apresentavam o diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório 
ineficaz identificado pela pesquisadora, internadas em um hospital da rede pública do 
município de Fortaleza-Ceará. As crianças avaliadas eram em sua maioria (68,9%) do 
sexo masculino e apresentavam, em média 4,14 meses (± 4,7), e foram avaliadas por 
oito enfermeiros treinados pela pesquisadora para o procedimento. Os dados da 
avaliação dos itens mostraram diferenças significativas ao se comparar o grupo como 
um todo e separadamente com a utilização ou não de definições operacionais. Foram 
encontradas diferenças de mediana com significância estatística para os itens freqüência 
respiratória, expansão torácica simétrica, sons percutidos, dificuldade respiratória, 
ruídos respiratórios anormais, tosse, relação perfusão / ventilação, cianose, sonolência, 



 

 

freqüência cardíaca apical, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Entre 
os enfermeiros que utilizaram definições operacionais, não foi identificada diferença 
estatisticamente significante na avaliação de nenhum dos itens. No entanto, nos pares 
que não utilizaram as definições operacionais, foram encontradas diferenças 
significativas para dois itens: uso de musculatura acessória e dificuldade respiratória. 
Quanto à sensibilidade e especificidade dos indicadores de saúde utilizados com base 
em curvas ROC, verificou-se que, na utilização de definições operacionais, a atitude dos 
avaliadores apresentou-se mais sensível para os itens freqüência respiratória, expansão 
torácica simétrica, sons percutidos, broncofonia, ruídos respiratórios anormais, cianose 
e tosse. Com a rotação da matriz fatorial, verificou-se uma melhor distribuição das 
cargas fatoriais em um número menor de fatores. Quanto à análise fatorial dos dados 
referentes ao grupo que utilizou definições operacionais, a extração de fatores pelo 
critério de raiz latente mostrou a existência de sete possíveis fatores componentes da 
matriz fatorial que explicariam a maior parte da variância dos dados. A matriz fatorial 
rotacionada mostra uma melhor distribuição das cargas fatoriais entre os sete fatores. 
Apesar de nenhum deles apresentar total concordância com a distribuição dos 
indicadores nos estados respiratórios da NOC, observou-se uma freqüência maior de 
indicadores de um estado respiratório específico para cada dimensão. O modelo de 
regressão logística identificou sete.itens relacionados ao uso de definições operacionais. 
Este incorporou três indicadores relacionados ao Estado respiratório: ventilação, dois 
indicadores relacionados ao Estado respiratório troca de gases (cianose e PaCO2), um 
indicador relacionado ao estado respiratório: permeabilidade e um indicador que 
compõe os três estados. Um total de 14 indicadores apresentou significância estatística 
em pelo menos uma das análises estatísticas realizadas, ao se comparar o grupo que 
utilizou definições operacionais com o que não utilizou tais definições. Entre estes, 
quatro indicadores apresentaram significância em todas as três estratégias de análises: 
expansão torácica simétrica, dificuldade respiratória, ruídos respiratórios anormais e 
cianose. Os resultados encontrados nesse estudo permitem acumular evidências que 
sustentam um grau de validade e confiabilidade ao instrumento criado. Os achados 
também agregam evidências para confirmar a tese de que o desenvolvimento de 
indicadores operacionais torna a avaliação de resultados de enfermagem mais acurada 
do que quando realizada sem definições operacionais. 
 
Palavras-chave: Cardiopatias congênitas, Diagnóstico de enfermagem, Continuidade da 
assistência ao paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
   
SILVA, V. M. Ineffective breathing pattern in children with congenital heart diseases: 
validation of assessment instrument of nursing outcomes (thesis). Fortaleza: Federal 
University of Ceará, 2007. 201 l. 
 
The operate of a language system can contribute for the construction of a clinical 
reasoning more accurate, besides to facility the communication among professionals 
and to allow the nursing development. Children with congenital heart diseases can 
benefit of this event, for having of the determination of indicators of clinical assessment 
more specific to your context. This study has as purpose to build and to validate 
operational definitions to nursing outcomes evaluation established with base in the 
Nursing Outcomes Classification - NOC. It was a methodological study, approved in 
Ethical Committee in Research, and performed in the period of March 2006 to 
November 2007. The procedures were organized according to the stages for 
development of psychological constructs scales: theoretical, empiric and analytic 
procedures. It was proceeded, so, to a bibliographic rising about the diagnosis 
Ineffective breathing pattern from the items that composed the indicators list that would 
be appreciated by the experts. It was identified 71 items with base in the defining 
characteristics of the diagnoses and respiratory outcomes for construction and validation 
of conceptual definitions. The items set were submitted to six experts to judge the 
content validity. Among items, 32 obtained concordance index greater than 0,80. 
Among these, 20 indicators reached index of absolute concordance according to the 
introduced domains. For the experts of phase 1, 18 items were nominated as more 
adequate for the domain Ventilation, eight to the domain Permeability airway and six, to 
the Gas exchange domain. Nine items were excluded by do not reach concordance index 
greater than 0,80 or for present similarities of conceptual definitions. Soon after, it was 
built the operational definitions according to the five levels NOC scales. An instrument 
with description of the items concepts was again submitted to thirteen experts to 
evaluate whether the formulation of the operational definitions attended to the 
adaptation criteria: simplicity, clearness, accuracy and amplitude. Come in these, 32 
items obtained concordance index greater than 0,80 to the criterion simplicity, 18 items 
were considered adequate according to the criterion of clearness, 16 indicators obtained 
concordance among experts for the accuracy criterion and 21, for the criterion 
amplitude. The reformulated items were submitted to the clinical validation. The 
statistical analysis was performed with the statistical package SPSS version 15.0 for 
Windows®. It used the software Excel 2003© to make the data worksheets construction. 
In the phase 3 of the study, it was performed clinical validation. Forty five children with 
congenital heart diseases and that presented the nursing diagnosis Ineffective breathing 
pattern identified by the researcher participated of these phase, which ones was interned 
in a hospital of the public net of Fortaleza city. The evaluated children were its majority 
(68,9%) of the male gender and presented, on an average 4,14 months (± 4,7), and they 
were evaluated by eight nurses trained for the procedure. The items evaluation data 
showed significant differences to the compare the group as one all and separately with 
the utilization or not of operational definitions. It was found median differences with 
statistical significance for the items respiratory frequency, symmetrical thoracic 
expansion, percussion sounds, respiratory difficulty, abnormal respiratory noises, 
cough, relation perfusion / ventilation, cyanosis, sleepiness, apical cardiac frequency, 
systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Among nurses that used 
operational definitions, no statistical differences were identified in the evaluation of the 



 

 

items. However, in the pairs that did not use the operational definitions, were found 
significant differences for two items: Use of accessory musculature and respiratory 
difficulty. Regarding the sensibility and specificity of health indicators used with base 
in ROC curves, it was verified that, in the utilization of operational definitions, the 
appraisers' attitude it presented more sensitive for the respiratory items frequency, 
symmetrical thoracic expansion, percussion sounds, bronchophony, abnormal 
respiratory noises, cyanosis and cough. With the rotation of the factorial matrix, it 
verified a better distribution of the factorial charges in a smaller number of factors. 
Regarding the factorial analysis of the referring data to the group that used operational 
definitions, the factors extraction by the criterion of eigenvalues showed the existence 
of seven possible factors components of the factorial matrix that would explain most 
data variance. The rotated factorial matrix shows a better distribution of the factorial 
charges between the seven factors. Despite none of them present total concordance with 
the indicators distribution in NOC's respiratory states, a larger frequency of indicators of 
a specific respiratory status was observed for each dimension. The logistic regression 
model identified seven items related to the use of operational definitions. This 
incorporated three indicators related to Respiratory status: Ventilation, two indicators 
related to Respiratory status: gas exchange (cyanosis and PaCO2), one indicator related 
to Respiratory status: Permeability and one indicator that compose the three statuses. A 
total of 14 indicators presented statistical significance in at least one of the performed 
statistical analyses, to the compare the group that used operational definitions with what 
did not use such definitions. Come in these, four indicators presented significance in all 
the three analyses strategies: Symmetrical thoracic expansion, respiratory difficulty, 
abnormal respiratory noises and cyanosis. The found results in this study help to 
accumulate evidences that sustain a validity and reliability degree to the created 
instrument. The findings also aggregate evidences to confirm the thesis that the 
development of operational indicators turns the nursing results evaluation most accurate 
than when performed without operational definitions. 
   
Key words: Heart defects, congenital, Nursing diagnosis, Continuity of patient care.  
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A operacionalização de um sistema de linguagem, seja este de diagnóstico, 

intervenções ou resultados, pode contribuir para a construção de um raciocínio clínico mais 

acurado, além de facilitar a comunicação entre os profissionais e permitir o desenvolvimento 

da enfermagem. Populações específicas como àquela constituída por crianças com 

cardiopatias congênitas poderiam se beneficiar dessa operacionalização, por dispor da 

determinação de indicadores de avaliação clínica (características definidoras ou indicadores 

de resultados) mais específicos ao seu contexto. Este estudo tem, portanto, como propósito 

construir e validar definições operacionais para avaliação dos resultados de enfermagem 

estabelecidos com base na Classificação dos Resultados de Enfermagem.  

 

 

1.1 O contexto clínico de crianças com cardiopatias congênitas 

 

 

As cardiopatias congênitas podem ser definidas como anomalias estruturais do 

coração ou dos grandes vasos, que apresentam real ou potencial importância funcional 

(GUITTI, 2000). Encontram-se entre as malformações mais comuns em fetos humanos. Pelo 

seu mau prognóstico, contribuem significativamente para a mortalidade infantil, tornando-se 

responsáveis por cerca de 10% dos óbitos infantis e metade das mortes por malformações 

congênitas (HAGEMANN; ZIELINSKY, 2004). Aproximadamente 20% das crianças com 

cardiopatias congênitas morrem no primeiro ano de vida e cerca de 5% morrem a cada ano 

nos primeiros quatro anos subseqüentes (CABO, 1986). 

Índices entre 20 e 32% das mortes perinatais são associados a cardiopatias 

congênitas. No entanto, esse número pode ser maior se considerado todo o período 
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gestacional, visto que as cardiopatias congênitas são responsáveis por número expressivo de 

mortes fetais. Estima-se que 15 a 20% dos abortos espontâneos sejam decorrentes de 

malformações cardíacas. As crianças com cardiopatias congênitas utilizam 25 a 30% dos 

leitos nas unidades de tratamento intensivo pediátricas e neonatais, consumindo grande parte 

dos recursos existentes, destinados à assistência dessa faixa etária, para todos os agravos à 

saúde (ZIELINSKY, 1997; BACALTCHUK; ANTUNES; ZIELINSKY, 2001). 

No Brasil, estima-se que nasçam cerca de 20 a 30 mil crianças portadoras de 

cardiopatias congênitas por ano (MESQUITA; IKARI; EBAID, 2000). Entre os lactentes, 

cerca de 99% manifestam os sintomas característicos de defeitos cardíacos ainda no primeiro 

ano de vida. Em 40% dos portadores das cardiopatias congênitas, o diagnóstico é estabelecido 

em até uma semana de idade e 50%, em até um mês de idade (BERNSTEIN, 2002). O 

período neonatal para o paciente com cardiopatia congênita pode ser crítico em virtude da 

gravidade de defeitos comumente presentes e das mudanças fisiológicas da circulação fetal 

para neonatal. Suspeita-se de cardiopatia congênita no período neonatal em presença de 

quatro sinais clínicos principais: sopro cardíaco, cianose, taquipnéia e arritmia cardíaca 

(AMARAL et al, 2002).  

O diagnóstico precoce e o acompanhamento clínico poderão determinar um 

aumento da sobrevida com diminuição dos efeitos deletérios de descompensação das 

cardiopatias. A avaliação diagnóstica de crianças com suspeita de defeitos cardíacos 

congênitos consiste em uma abordagem sistematizada que inclui os seguintes componentes: o 

exame físico acompanhado de oximetria de pulso para determinação da presença ou não de 

hipoxemia; a radiografia de tórax, que fornece informações sobre o tamanho do coração e os 

padrões de fluxo sanguíneo pulmonar; o eletrocardiograma, que define se há hipertrofia 

ventricular direita, esquerda ou bilateral; a ausculta cardíaca para determinação das 

características das bulhas cardíacas e da presença de sopros; e a ecografia, o cateterismo ou 

ambos para confirmação diagnóstica (BERNSTEIN, 2002).  

Hoje é possível identificar precocemente a presença de malformações cardíacas, 

ainda durante o desenvolvimento in utero, por meio da ecocardiografia fetal. Esta técnica que 

utiliza os princípios já conhecidos do diagnóstico não invasivo pelo ultra-som, tem 

viabilizado o estabelecimento de condutas salvadoras para o concepto cardiopata, antes e logo 

após o nascimento (ZIELINSKY, 1997). O feto é encaminhado ao cardiologista para 

avaliação devido à identificação de fatores de risco para alterações cardíacas durante os 

exames pré-natais (diabetes materno, uso de drogas teratogênicas, história familiar de 

cardiopatia congênita, rubéola e outras infecções durante a gestação, presença de 
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anormalidades extracardíacas à ultra-sonografia obstétrica e outros) (ZIELINSKY, 1992). 

Vale lembrar que mais de 90% das malformações cardíacas ocorrem em fetos sem qualquer 

fator de risco. O rastreamento populacional dirigido, durante a ecocardiografia pré-natal de 

rotina, é o único caminho para que o diagnóstico das cardiopatias congênitas possa ser 

ampliado, em termos de atenção primária à população (ZIELINSKY, 1997). 

A utilização de técnicas de ressonância magnética tem sido encontrada na 

avaliação clínica do sistema cardiovascular quanto à anatomia, função, metabolismo e 

composição corporal. Esta é recomendada, geralmente, como método complementar ao exame 

ecocardiológico, em suas limitações ao estudo do arco aórtico, e vem ocupando, 

progressivamente, lugar de destaque no estudo de pacientes com enfermidades congênitas, de 

modo especial em crianças mais velhas e adolescentes (BERNARDES, 2000).  

A ultra-sonografia obstétrica de rotina também tem sido utilizada na determinação 

da presença de cardiopatias. Em estudo de rastreamento pré-natal de anormalidades cardíacas, 

Bacaltchuk, Antunes e Zielinsky (2001) avaliaram o papel da ultra-sonografia obstétrica na 

determinação de cardiopatias congênitas ou arritmias graves. Em 24,7% dos casos, a ultra-

sonografia foi capaz de levantar suspeitas de anormalidades estruturais ou de arritmias. Ao 

serem consideradas apenas as cardiopatias congênitas, esta taxa foi de 19,2%. 

Atualmente, a caracterização diagnóstica precoce e o tratamento cirúrgico 

proporcionam um aumento na sobrevida de crianças com cardiopatias congênitas. A correção 

cirúrgica total nem sempre é possível de ser realizada, mas tratamentos paliativos podem 

minimizar o sofrimento das crianças. Quanto mais precocemente forem efetuadas as correções 

cirúrgicas, menores serão os efeitos hemodinâmicos adversos decorrentes das alterações 

presentes após a passagem da circulação fetal para neonatal, agravadas também pelas 

transformações do sistema cardiovascular durante o crescimento. O êxito de cada cirurgia 

depende dos cuidados pré-operatórios e a sobrevida está na dependência, além disso, da 

patologia e da cirurgia realizada.  

Apesar dos avanços da cirurgia cardíaca pediátrica, um número considerável de 

crianças ainda requer procedimentos cirúrgicos paliativos no período neonatal, devido ao alto 

risco da correção definitiva. Os procedimentos paliativos realizados para o tratamento das 

cardiopatias congênitas consagraram-se como medidas terapêuticas necessárias para salvar a 

vida do paciente, melhorando suas condições hemodinâmicas, oximétricas e metabólicas. As 

operações paliativas constituem procedimentos cirúrgicos, que têm como objetivo a correção 

funcional parcial da malformação cardíaca, induzindo mudanças no fluxo pulmonar e na 
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oxigenação do sangue arterial e preparando o paciente para a correção total, ou não, no 

momento oportuno (MALUF, 1999). 

Em estudo para determinar as curvas de sobrevida de recém-nascidos portadores 

de cardiopatias congênitas submetidos à cirurgia cardíaca, García et al. (2002) encontraram 

sobrevida geral de 51%. As crianças submetidas à cirurgia paliativa apresentaram maior 

sobrevida que as submetidas a cirurgias corretivas ou intervencionistas. Os autores destacam 

que, além da intervenção cirúrgica, é importante realizar seguimentos para avaliar a qualidade 

de vida das crianças com cardiopatias corrigidas. Boa qualidade de vida não é tão somente 

uma boa evolução da cardiopatia, mas saúde plena em todos os seus aspectos anteriormente 

comprometidos pelas doenças crônicas, graves, precoces e que exigem agressivos tratamentos 

(DAUDT, 2004). 

 

 

1.2 A assistência de enfermagem à criança com cardiopatias congênitas 

 

 

Uma adequada assistência de enfermagem à criança portadora de cardiopatia 

congênita se faz necessária nos três períodos cirúrgicos. Ênfase especial é dada aos cuidados 

de enfermagem que compõem a primeira parte do tratamento das cardiopatias, voltados 

sempre para a detecção precoce de sinais de descompensação e manutenção de condições 

ótimas para a cirurgia (FLORES; GALLARDO, 1997).  

Os cuidados de enfermagem devem seguir um processo sistemático de 

pensamento, essencial à profissão e à qualidade da assistência ao paciente. O processo de 

enfermagem é o método ideal para identificação dos problemas de crianças com cardiopatias 

congênitas, estabelecimento de metas e de um plano assistencial para resolução dos problemas 

levantados, implementação e avaliação da eficácia do plano. 

Os cuidados de enfermagem específicos para esta criança devem ser estabelecidos 

e executados tão logo se suspeite do diagnóstico de cardiopatia congênita. Para o 

desenvolvimento de um plano assistencial, faz-se necessário o cuidadoso levantamento de 

informações, voltado principalmente para avaliação da função cardíaca e detecção de sinais e 

sintomas característicos de complicações da cardiopatia de base. 

A avaliação de enfermagem e a determinação dos problemas mais críticos tornam 

seguras as condutas voltadas essencialmente para resultados como a efetividade da bomba 

cardíaca, melhoria do estado circulatório, conservação da energia, adequação dos sinais vitais, 



 

 

20

melhoria do estado respiratório: troca de gases, ventilação, permeabilidade das vias aéreas e 

melhoria da severidade da sobrecarga de líquidos. O estabelecimento de uma linguagem 

comum de identificação de respostas humanas críticas facilita a comunicação entre os 

enfermeiros e direciona o cuidado à criança. Em nosso meio, a Taxonomia de diagnósticos de 

enfermagem da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) vem sendo muito 

utilizada com esse fim.  

A Taxonomia da NANDA consiste em um arranjo sistemático de fenômenos de 

enfermagem relacionados em grupos ou categorias e baseado nas características que tais 

fenômenos têm em comum (NANDA, 2006). Partindo da necessidade de identificar, 

organizar e classificar os fenômenos ou diagnósticos de enfermagem, a NANDA desenvolveu 

sua Taxonomia para descrever os problemas de saúde diagnosticados e tratados pelos 

enfermeiros.  

Diagnósticos de enfermagem, de acordo com a definição aprovada na IX 

Conferência da NANDA, consistem em um julgamento clínico sobre as respostas do 

indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde / processos vitais reais ou 

potenciais (NANDA, 2006). A estrutura atual da Taxonomia trabalha com 13 domínios, 47 

classes e 172 diagnósticos. Está projetada para ser multiaxial na sua forma, flexibilizando a 

nomenclatura e permitindo realizar facilmente acréscimos e modificações. Um eixo é definido 

como uma dimensão da resposta humana (NANDA, 2006). A Taxonomia II traz um total de 

sete eixos: Eixo 1 – conceito diagnóstico; Eixo 2 – tempo; Eixo 3 – unidade de cuidado; Eixo 

4 – idade; Eixo 5 – potencialidade; Eixo 6 – descritor; Eixo 7 – topologia. 

Vários são os diagnósticos de enfermagem freqüentemente encontrados pelos 

enfermeiros em crianças com cardiopatias congênitas de unidades clínicas e de recuperação 

pós-cirúrgica: Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais, Risco para 

infecção, Desobstrução ineficaz das vias aéreas, Troca de gases prejudicada, Padrão 

respiratório ineficaz, Hipertermia, Risco para temperatura corporal desequilibrada, Dor aguda, 

Crescimento e desenvolvimento retardados, Padrão de sono perturbado, Risco para 

constipação e Integridade da pele prejudicada (GUERRIERO; ALMEIDA; GUIMARÃES, 

2003; RUIZ, 2003; SILVA; LOPES; ARAUJO, 2004).  

Em estudo realizado pela pesquisadora durante o curso de Mestrado, buscou-se 

caracterizar o quadro de diagnósticos de enfermagem apresentados por recém-nascidos e 

lactentes com cardiopatias congênitas. Encontrou-se, então, 22 diagnósticos de enfermagem 

diferentes nas avaliações realizadas. As crianças apresentaram, em média, 9,75 diagnósticos 

de enfermagem. Identificaram-se oito diagnósticos com freqüência igual ou superior a 50%: 
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Troca de gases prejudicada (91,5%), Padrão respiratório ineficaz (86,7%), Intolerância à 

atividade (83,3%), Risco para infecção (82,2%), Crescimento e desenvolvimento retardados 

(77,8%), Perfusão tissular ineficaz (73,0%), Débito cardíaco diminuído (64,4%) e 

Desobstrução ineficaz das vias aéreas (55,6%). Na análise, observou-se associação clínica e 

estatisticamente significante entre os diagnósticos de enfermagem Troca de gases prejudicada, 

Padrão respiratório ineficaz, Intolerância à atividade, Crescimento e desenvolvimento 

retardados e Perfusão tissular ineficaz (SILVA, 2005; SILVA; LOPES; ARAUJO, 2006; 

SILVA; ARAUJO; LOPES, 2006). 

Para Troca de gases prejudicada, Padrão respiratório ineficaz, Desobstrução 

ineficaz das vias aéreas, Intolerância à atividade e Perfusão tissular ineficaz, encontrou-se, em 

média, idade menor nas crianças que manifestaram tais diagnósticos. As crianças que 

possuíam os diagnósticos Crescimento e desenvolvimento retardados eram, em média, mais 

velhas que aquelas que não possuíam (SILVA, 2005). 

A tábua de vida apresentou um resumo das proporções de sobrevida das crianças 

portadoras de cardiopatias congênitas quanto ao desenvolvimento dos diagnósticos de 

enfermagem com freqüência igual ou superior a 50% no intervalo de zero a 15 dias de 

internamento. Os diagnósticos Troca de gases prejudicada, Padrão respiratório ineficaz e 

Intolerância à atividade ocorreram muito precocemente no período de internamento da criança 

com cardiopatia. A média de sobrevida para esses diagnósticos variou entre três e quatro dias 

(SILVA, 2005; SILVA, LOPES, ARAUJO, 2007a). 

Não se evidenciou diferenças de média de sobrevida entre os sexos. Crianças até 

quatro meses manifestaram mais precocemente os diagnósticos Troca de gases prejudicada, 

Padrão respiratório ineficaz e Intolerância à atividade. No entanto, apresentaram tardiamente 

o diagnóstico Crescimento e desenvolvimento retardados (SILVA, 2005; SILVA; LOPES; 

ARAUJO, 2007a). 

De modo geral, os diagnósticos de enfermagem dessas crianças indicam 

condições clínicas que, possivelmente, só desaparecerão com a correção total ou parcial das 

cardiopatias congênitas e estabelecimento de um suprimento de oxigênio adequado. 

Entretanto, a intervenção de enfermagem direcionada aos mesmos pode contribuir para a 

manutenção de um quadro clínico estável, minimizando as conseqüências da doença de base. 

De maneira semelhante aos diagnósticos de enfermagem, o estabelecimento de uma 

linguagem comum para determinação das intervenções de enfermagem facilita a comunicação 

entre os enfermeiros e direciona a construção do plano de cuidado à criança. 
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Em 1987, surgiu o sistema denominado Classificação das Intervenções de 

Enfermagem (NIC), desenvolvido por um grupo de pesquisadoras do Centro para 

Classificação em Enfermagem, da Escola de Enfermagem da Universidade de Iowa. A 

intervenção de enfermagem é definida como qualquer tratamento, baseado no julgamento e 

conhecimento clínico, que a (o) enfermeira (o) desempenha para melhorar os resultados do 

cliente. A estrutura taxonômica da Classificação das Intervenções de Enfermagem é 

constituída por: sete domínios, 30 classes e 514 intervenções de enfermagem 

(DOCHTERMAN; BULECHEK, 2005; GARCIA; NÓBREGA, 2004). 

Posteriormente, foi desenvolvido um outro sistema de classificação que inclui os 

estados de saúde a serem avaliados com base em escalas que reproduzem um continuum de 

respostas a uma intervenção. Este sistema foi denominado de Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (NOC) e vem sendo desenvolvido desde 1991 por um grupo de pesquisadoras 

do Centro para Classificação em Enfermagem, da Escola de Enfermagem da Universidade de 

Iowa. Os resultados de enfermagem descrevem: o estado, os comportamentos e as percepções 

ou sentimentos do cliente em resposta ao cuidado que lhe foi prestado. A estrutura da 

Classificação dos Resultados de Enfermagem é composta por: sete domínios, 31 classes e 330 

resultados de enfermagem (GARCIA; NÓBREGA, 2004; MOORHEAD; JOHNSON; 

MAAS, 2005). 

Embora existam estudos para determinação do perfil de diagnósticos de 

enfermagem em diversas populações, observou-se uma literatura científica muito restrita 

sobre a aplicação e a avaliação de resultados e intervenções de enfermagem ou sobre a 

validação de instrumentos com base nesses dois elementos do processo de enfermagem.  

Apesar de um conjunto crítico de diagnósticos de enfermagem apresentados pelas 

crianças com cardiopatias congênitas, possivelmente, só responderem ao tratamento cirúrgico 

indicado, resultados estabelecidos por avaliações e intervenções de enfermagem não 

constituem os mesmos esperados por intervenções médicas. No entanto, a operacionalização 

dos mesmos tendo como base a Classificação de Resultados de Enfermagem, encontra-se 

prejudicada pelo nível de abstração necessário para determiná-los. Exige-se, então, a 

construção e a validação de um instrumento de medida que contemple as definições 

operacionais dos resultados de enfermagem para facilitar o acompanhamento do estado de 

saúde do paciente num continuum do tempo e determinar a responsabilidade de cada 

profissional da área de saúde com respeito à sua contribuição no sucesso ou insucesso da 

assistência. As definições operacionais especificam as operações que o avaliador deve realizar 

para coletar a informação exigida (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 
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A acurada identificação do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz e dos níveis de 

resultados de enfermagem associados ao mesmo, é imprescindível na assistência, ensino e 

pesquisa de enfermagem por envolver indicadores que permitem a subjetividade na avaliação 

clínica da criança com cardiopatia congênita e por possibilitar o monitoramento da eficácia 

das intervenções de enfermagem. 

 

 

1.3 Validação dos elementos do processo de enfermagem 

 

 

A validade de um diagnóstico, intervenção ou resultado de enfermagem refere-se 

ao grau em que esses elementos representam o problema do paciente, o estabelecimento de 

tratamentos previstos ou a mensuração do estado de saúde do paciente, família ou 

comunidade a partir do julgamento clínico e conhecimento do enfermeiro (CHIANCA, 2004). 

Estudos que buscam a validade desses elementos contribuem diretamente com a 

assistência de enfermagem, pois diminuem a proporção de problemas inferidos pelos 

enfermeiros sem base em evidências, tratamentos estabelecidos de forma ritual e metas 

instituídas sem levar em conta os diagnósticos formulados. 

As pesquisas com o propósito de validar diagnósticos de enfermagem da 

taxonomia da NANDA ocorrem com grande freqüência e têm apresentado tendência crescente 

de realização nos vários cursos de pós-graduação em enfermagem no Brasil (ARAUJO et al, 

2006; SILVA et al, 2006). 

Nas décadas de 1990 e 2000, nos vários programas de pós-graduação em 

enfermagem, vinte e cinco pesquisas foram realizadas com o propósito de estimar a validade 

dos diagnósticos de enfermagem da NANDA ou das traduções de sistemas de classificações, 

desenvolver e validar diagnósticos, intervenções ou instrumentos que possam contribuir com 

o refinamento desses elementos do processo (ABEN, 2005; CAPES, 2006). 

Em 1993, Cruz discutiu em seu estudo a dificuldade de sintetizar os dados 

registrados no histórico e nomeá-los segundo a Taxonomia I, surgindo, então, o interesse em 

estudar a fase intermediária entre o histórico e o diagnóstico. Os objetivos foram caracterizar 

os diagnósticos de enfermagem, utilizando a Taxonomia I, validar os diagnósticos de 

enfermagem com um painel de juízes, e avaliar os diagnósticos concordantes entre painel e 

pesquisadora. Na primeira fase do estudo, elaborou-se o histórico de enfermagem e o 

instrumento auxiliar do procedimento diagnóstico. Na segunda fase, foram coletados os dados 
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na consulta de enfermagem para clientes com hipertensão arterial essencial. Os diagnósticos 

registrados no instrumento auxiliar do procedimento diagnóstico foram validados por meio da 

Taxonomia I e do painel de juízes. Os participantes do painel analisaram oito históricos 

contendo as informações coletadas pela pesquisadora, registrando suas respostas nos 

respectivos instrumentos auxiliar do procedimento diagnóstico. Cada um trabalhou os dados 

independentemente, por um período de trinta dias. Para comparar as respostas do painel com 

as da pesquisadora, aplicou-se a escala de mensuração do procedimento diagnóstico elaborada 

por esta. A caracterização da clientela por diagnósticos de enfermagem foi feita com base 

naqueles diagnósticos que foram validados por, pelo menos, uma participante do painel, e 

obtiveram escore igual ou superior a oito. 

Silva, M (1994) realizou um estudo sobre a validação do diagnóstico de 

enfermagem Padrão respiratório ineficaz em crianças hospitalizadas baseado no modelo de 

Validação Clínica de Fehring. Das 100 crianças que fizeram parte da amostra, foram 

identificadas 14 características definidoras. Destas, 13 foram validadas clinicamente, seguidas 

de validação de conteúdo por meio da literatura. Em seu estudo, a autora sugere a todos os 

profissionais de enfermagem e, em especial aos que trabalham com crianças, a utilização 

desta abordagem, com vista à melhoria no padrão de assistência prestada aos clientes, 

contribuindo para uma prática mais científica, mais eficiente e mais autônoma. 

Em 1996, Pontes desenvolveu um estudo com o propósito de validar o diagnóstico 

de enfermagem Déficit do volume de líquido em crianças hospitalizadas por desidratação, 

também utilizando o modelo de Validação Clínica de Fehring. Foram identificadas onze 

características definidoras. Destas, dez foram validadas clinicamente, sendo oito como 

características maiores e duas como características menores, acompanhando-se de uma 

validação de conteúdo. 

Em 1997, foi realizado um estudo cujos objetivos eram identificar e validar as 

características definidoras do diagnóstico de enfermagem Nutrição alterada: ingestão menor 

do que as necessidades corporais na criança e elaborar uma proposta de intervenções 

(SOUSA, 1997). A pesquisa envolveu 101 crianças menores de cinco anos, hospitalizadas 

com diagnóstico clínico de desnutrição. O instrumento utilizado na coleta de dados foi 

construído a partir da uniformização da NANDA, da teoria de Wanda de Aguiar Horta e o que 

preconizava o Ministério da Saúde sobre desnutrição. Os dados foram analisados e 

categorizados, sendo posteriormente apreciados por 81 enfermeiros da área de Pediatria para 

indicar a importância das características definidoras identificadas no estudo. Onze 

características foram validadas, sendo cinco como características maiores e seis como 
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menores. Após a apreciação, foi realizada validação de conteúdo por meio da literatura 

pertinente e posteriormente foi traçada uma proposta de intervenções de enfermagem para o 

diagnóstico estudado com base na Classificação de Intervenções de Enfermagem. 

 Ainda em 1997, Corrêa elaborou um estudo para estimar a validade de conteúdo 

das características definidoras do diagnóstico de Dor. A população foi composta por dois 

grupos de 40 pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Um dos grupos foi composto 

por pacientes com Dor e o outro grupo por pacientes sem o diagnóstico no momento da 

avaliação. As características estudadas foram classificadas em função da freqüência de 

ocorrência nos pacientes com Dor, como maiores - entre 80 e 100%, menores - entre 50 e 

79% e irrelevantes - inferior a 50%. Trinta e duas características definidoras foram 

identificadas na literatura. Para cada característica definidora foi construída uma definição 

operacional com critérios para sua mensuração, os quais foram validados por juízes. Todos os 

pacientes foram observados e entrevistados quanto à presença de cada uma das características 

definidoras. O grupo de pacientes com Dor foi estatisticamente diferente do grupo de 

pacientes sem Dor em dezenove características definidoras.  

Guerra (1998) abordou, em seu estudo, o diagnóstico de enfermagem Recusa ao 

tratamento da Hipertensão Arterial com o objetivo geral de contribuir com os estudos de 

revisão e refinamento dos diagnósticos. Desenvolveu um estudo exploratório descritivo, 

constituído por três etapas, a saber: Etapa A – análise conceitual; Etapa B – adequação da 

terminologia recusa; e, Etapa C – identificação de características definidoras e fatores 

relacionados. Na análise conceitual, a autora buscou conhecer o fenômeno em estudo: sua 

definição, causas e evidências, dentro do contexto sócio-cultural e tendo por meio, a pesquisa 

bibliográfica. Deparou-se com inúmeras divergências e contrapontos, extremamente valiosos 

para o enriquecimento das discussões acerca do assunto. Na Etapa B, a autora buscou 

verificar a adequação da terminologia recusa sugerida como título do diagnóstico na 

Uniformização dos Diagnósticos de Enfermagem, proposta por Nóbrega e Garcia (1994), 

paralelamente ao termo não-aderência. Para tanto, coletou junto a um grupo de enfermeiras 

consideradas peritas, dados que foram analisados quantitativamente, pela elaboração de 

freqüências absolutas e relativas; e, qualitativamente, tendo como referencial, a análise de 

discurso de Martins e Bicudo (1989). Dos dados quantitativos, obteve-se como resultado, a 

preferência das respondentes pelo emprego do termo não-aderência. Porém, este dado não 

pode ser visto isoladamente, devido aos inúmeros questionamentos que surgiram da análise 

dos discursos e que originaram as seguintes temáticas: - A semântica dos termos recusa e não-

aderência; - O aspecto ético da utilização dos termos recusa e não-aderência; e, - A 
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necessidade de identificar qualitativa e quantitativamente como os hipertensos recusam ou 

não-aderem ao tratamento. Finalmente, na Etapa C, a autora identificou características 

definidoras e fatores relacionados do diagnóstico em estudo, junto a um grupo de enfermeiras 

que assistiam indivíduos portadores de hipertensão arterial. A análise destes dados foi 

embasada na Taxonomia I Revisada da NANDA, conforme apresentada por Nóbrega e Garcia 

(1994). Foi possível observar que as características definidoras apontadas neste trabalho, 

coincidiram com as listadas pela NANDA, porém os fatores relacionados excederam a 

referida listagem. 

Bersusa (1998) realizou estudo de validação do diagnóstico de enfermagem 

Alteração da perfusão tissular periférica em pacientes com vasculopatia periférica de 

membros inferiores. A investigação foi realizada no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. 

O instrumento de coleta de dados para identificação dos diagnósticos foi construído levando 

em consideração a literatura e a clínica. Após a coleta dos dados, a pesquisadora classificou o 

diagnóstico em duas categorias: possível ou atual. Os dados foram apresentados e discutidos 

em duas etapas: na primeira foi discutida a freqüência encontrada para cada característica e 

fator relacionado e na segunda foi apresentada a análise multivariada com regressão logística. 

Resultaram quatro características com chances de ocorrência no diagnóstico atual de 

Alteração da perfusão tissular periférica: a úlcera, o edema, a dor em repouso e a ausência de 

pulso. A pesquisadora considerou que os resultados permitiram inferir a possibilidade da 

existência de síndromes. 

Em 1999, Vale propôs e validou o diagnóstico de enfermagem Risco para 

amamentação ineficaz. O estudo foi realizado com mulheres e recém-nascidos atendidos no 

Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), sendo 107 com diagnóstico Amamentação ineficaz e 108 sem o 

diagnóstico no momento da entrevista. A pesquisadora realizou análise univariada dos fatores 

de risco através do teste Qui-quadrado. Em seguida, os fatores foram estudados 

conjuntamente, utilizando a Análise de regressão logística múltipla, considerando-se todas as 

variáveis em estudo. Como resultados, os fatores de risco para Amamentação ineficaz na 

população estudada foram: relato da criança despertar desesperada para mamar a intervalos 

inferiores a duas horas; interrupção transitória da amamentação por qualquer motivo, 

acarretando substituição de uma ou mais mamadas; exercício de trabalho pela mulher, não 

permitindo a continuidade da amamentação sem introdução de outro tipo de leite; observação 

de desconhecimento da mãe sobre o posicionamento adequado da boca do bebê na mama e 

sobre a manutenção da criança em sucção eficiente; manifestação da mulher de que tem 
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dúvida sobre se terá ou não leite suficiente e adequado para seu filho; e mulher que não tem 

atividade de trabalho fora de casa. 

Em 2000, Nóbrega elaborou um estudo para realizar a equivalência semântica dos 

fenômenos constantes na Classificação Internacional da Prática de Enfermagem – Versão Alfa 

e verificar a utilização desses termos na prática dos enfermeiros paraibanos. Foi utilizada a 

técnica back-translation proposta por Brislin, com algumas modificações. Foram 

desenvolvidas as seguintes etapas de tradução da Classificação da língua inglesa para a língua 

portuguesa do Brasil; back-translation; revisão e modificação da back-translation por um 

grupo de especialistas na área de enfermagem e repetição das três primeiras etapas para os 

termos que não alcançaram o índice de concordância de 80,0%. A partir dos resultados 

obtidos, pôde-se afirmar que a adequação semântica da Classificação alcançou um índice de 

concordância de 98,0% para os títulos e as definições dos fenômenos de enfermagem. Os 

2,0% que não alcançaram índice de concordância aceitável foram relacionados com o termo 

Coping. A partir desse resultado, Nóbrega concluiu que a Classificação dos Fenômenos de 

Enfermagem foi traduzida de forma semanticamente correta. Posteriormente, desenvolveu-se 

um instrumento para ser aplicado a uma amostra estratificada de 378 enfermeiros paraibanos. 

Os resultados do estudo foram apresentados dando-se ênfase aos parâmetros psicométricos do 

instrumento e à utilização destes termos, por estrato amostral e por área de especialidade na 

enfermagem. De modo geral, pôde-se afirmar que o instrumento utilizado assumiu 

características psicométricas consistentes, haja vista ter demonstrado poder de discriminação, 

adequado índice de consistência interna e substancial validade fatorial. No que diz respeito à 

utilização dos termos atribuídos aos fenômenos de enfermagem, pôde-se constatar que todos 

eram utilizados pelos enfermeiros paraibanos. Analisando a tendência central da distribuição 

através da Moda, pôde-se observar que 4,8% apresentaram-se como nunca utilizados; 28,3% 

como utilizados algumas vezes ou raramente e 66,9% como utilizados sempre ou muitas 

vezes, na prática dos enfermeiros paraibanos. Os resultados da distribuição da freqüência 

percentual de utilização dos termos, nos três estratos amostrais do estudo, apontaram para 

uma maior utilização de termos, por enfermeiros dos demais municípios (38,3%), se 

comparados com os outros dois locais da pesquisa: João Pessoa (1,1%) e Campina Grande 

(7,1%). No que diz respeito à utilização dos termos por área de especialidade, verificou-se que 

a maioria eram utilizados em todas as especialidades, sobressaindo-se com um maior número 

de termos utilizados a Enfermagem Médico-Cirúrgica, Enfermagem Obstétrica e a 

Enfermagem de Saúde Pública. Nóbrega concluiu que os termos constantes na Classificação 
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dos Fenômenos de Enfermagem representam problemas ou situações da prática de 

enfermagem comuns aos enfermeiros. 

Santana (2000), por sua vez, validou as características definidoras do diagnóstico 

de enfermagem Comunicação prejudicada em pacientes no pós-operatório mediato de 

laringectomia total com base no modelo de Validação de Conteúdo Diagnóstico (CDV) de 

Fehring. Para coleta, utilizou-se uma escala de freqüência do tipo Likert de cinco pontos, que 

variava de muito freqüente a nunca, composta por vinte e seis características definidoras, 

sendo vinte e três da lista oficial da NANDA e três outras características definidoras fictícias 

(tosse, fadiga e edema facial). Participaram do estudo 26 enfermeiros assistenciais e docentes, 

com o mínimo de dez anos de experiência profissional. As características definidoras foram 

analisadas através da soma, média e desvio padrão dos escores. Os resultados demonstraram 

uma CDV total de 0,84 para as características definidoras maiores e CDV total de 0,69 para as 

características definidoras menores com média dos escores menor de 0,50. 

Em 2001, três estudos foram realizados com o propósito de validação diagnóstica. 

Oliveira (2001) realizou a validação da definição e das características definidoras do 

diagnóstico de enfermagem de Ansiedade estabelecido pela NANDA. Envolveu dois grupos 

de enfermeiros, categorizados em peritos e não peritos, a partir do modelo de Validação de 

Conteúdo Diagnóstico de Enfermagem proposto por Fehring. Os resultados mostraram que 

das 70 características definidoras de Ansiedade, 24 não foram consideradas pelos enfermeiros 

peritos como características, 38 foram consideradas como características não críticas e oito 

como críticas do diagnóstico em estudo. Os enfermeiros não peritos consideraram 29 como 

não características, 39 como características não críticas e duas como características críticas. 

Concluiu-se que o julgamento dos enfermeiros peritos e não peritos foi semelhante. De 

maneira geral, os enfermeiros brasileiros peritos e não peritos identificaram igualmente o 

diagnóstico de enfermagem de Ansiedade em seus clientes. 

 Vieira (2001) identificou e realizou validação clínica dos diagnósticos de 

enfermagem Padrão de sexualidade alterado e Disfunção sexual com um grupo de mulheres 

assistidas em consulta de enfermagem em saúde sexual no Centro de Saúde Doutor Lívio 

Amato da cidade de São Paulo. Os testes estatísticos utilizados para a análise dos dados foram 

a prova exata de Fisher e o teste do Qui-quadrado de Pearson. Os resultados mostraram que 

53,3% da amostra apresentaram o diagnóstico de enfermagem Padrão de sexualidade alterado 

e 46,7% apresentaram o diagnóstico Disfunção sexual. A análise dos resultados identificou e 

validou clinicamente as características definidoras do diagnóstico de enfermagem Padrão de 

sexualidade alterado em 100% das clientes e os fatores relacionados: informações erradas ou 
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falta de conhecimento sobre sexualidade, modelos de papel ineficaz ou ausente, medo de 

fracasso sexual e relacionamento prejudicado com uma pessoa significativa. As características 

definidoras do diagnóstico Disfunção sexual identificadas e validadas foram: verbalização do 

problema, conflito de valores, alteração no relacionamento com pessoa significativa e 

incapacidade de alcançar a satisfação desejada. Os fatores relacionados foram: alteração 

biopsicossocial da sexualidade, modelos do papel não-efetivos ou ausentes, informação 

inadequada ou falta de conhecimento e conflito de valores. 

Oliva (2001) realizou pesquisa com o propósito de observar o comportamento das 

características definidoras do diagnóstico de Débito cardíaco diminuído. A casuística foi 

composta por 49 pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Por meio de levantamento 

bibliográfico buscaram-se as características definidoras de Débito cardíaco diminuído, e 

procedeu-se à construção de um instrumento de coleta de dados baseado nesse levantamento. 

Construíram-se também definições operacionais para cada característica. A presença ou não 

das características definidoras foi estudada pelo próprio pesquisador no momento da 

mensuração do débito cardíaco por termodiluição. Os pacientes formaram dois grupos: um 

com índice cardíaco diminuído e outro com índice cardíaco não diminuído. Das 32 

características estudadas, pulso periférico filiforme e diminuição da perfusão periférica 

mostraram resultados estatisticamente significantes. Oito características não ocorreram em 

nenhum doente, uma não foi possível ser avaliada e 23 características não mostraram 

diferenças entre os grupos.  

Lopes (2003) realizou um estudo descritivo, prospectivo e analítico que teve como 

objetivo geral a validação do diagnóstico de enfermagem Risco para vinculação pais-filho 

alterada. A amostra constituiu-se de 100 puérperas internadas em uma unidade obstétrica de 

um Hospital Geral da cidade de São Paulo. O instrumento utilizado foi um protocolo de coleta 

de dados elaborado pela autora da pesquisa. Os testes estatísticos utilizados para a análise dos 

dados foram a Prova exata de Fisher, Teste do Qui-quadrado e Teste de Mann - Whitney. A 

análise dos dados validou os fatores relacionados deste diagnóstico e os principais foram: 

História de relacionamento inefetivo com os pais (40%); Falta de conhecimento ou um 

modelo disponível para o papel (35%); Problemas de saúde (33%); Problemas econômicos 

(22%); Ser adolescente e Dificuldade em adiar a própria gratificação para a gratificação do 

bebê (20%); Monitorização do atendimento intensivo (18%); Gestação indesejada (17%); 

Problemas de relacionamento (14%) e Desapontamento com a criança (8%). Conclui-se com 

este trabalho que o diagnóstico de enfermagem Risco para vinculação pais-filho alterada 

originário da Taxonomia I da NANDA é clinicamente válido para a assistência de 
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enfermagem em nosso meio e, provou-se também que a puérpera adolescente expressa maior 

interesse em cuidar de seu filho em relação à puérpera adulta. 

Nakamura (2003) desenvolveu um estudo exploratório cujo objetivo foi proceder 

à validação de conteúdo da proposta do diagnóstico de enfermagem Insaturação arterial 

periférica, relacionado a causas cardíacas (shunt venoarterial intracardíaco) e outras causas 

extracardíacas (shunt venoarterial extracardíaco). O processo de validação realizado foi 

buscado nos critérios da NANDA e no Modelo de Validação de Conteúdo de Fehring. Os 

dados foram coletados em hospitais públicos e privados em São Paulo e Fortaleza no período 

de 1 de agosto a 15 de outubro de 2002 e durante o VI Simpósio Internacional sobre 

Classificação de Diagnóstico de Enfermagem em São Paulo. Os sujeitos foram enfermeiros 

pediatras ou cardiopediatras. Os resultados encontrados mostraram que o título e a definição 

da proposta diagnóstica Insaturação arterial periférica não estavam claros. A autora realizou 

alteração baseada na literatura para Insaturação arterial sistêmica. Em relação às 

características definidoras, foram validadas como maiores: cianose de lábios, SpO2 ≤ 95,0 %, 

cianose de leitos ungueais inferiores, cianose de leitos ungueais superiores, dispnéia e 

hipocratismo digital e, como menores: taquipnéia, irritabilidade, taquicardia, curva de 

crescimento físico abaixo do percentil 10 para peso e altura, cianose de língua e cianose do 

lóbulo das orelhas. A autora propôs a realização de novos estudos de validação de conteúdo, 

validação clínica e validação diferencial de diagnóstico com a finalidade de confirmar esta 

proposta diagnóstica, para que sua utilização na prática ocorra de forma correta e sem 

confusão com outros diagnósticos.  

Ainda em 2003, Soares realizou um estudo descritivo e analítico de validação 

clínica de um instrumento de coleta de dados para identificação de diagnósticos de 

enfermagem em ginecologia, visando a implantação da sistematização da assistência de 

enfermagem. O estudo desenvolveu-se em uma unidade de cirurgia ginecológica do Conjunto 

Hospitalar do Mandaqui, no Município de São Paulo. A amostra constituiu-se de 100 

mulheres internadas na clínica ginecológica do referido hospital. O instrumento de coleta dos 

dados foi construído pela autora com base no Modelo Bifocal da prática clínica de Carpenito. 

A coleta dos dados ocorreu no período de maio a setembro de 2002. Foram identificados 48 

diagnósticos com freqüência variando de 1 a 100 % distribuídos nos 11 Padrões Funcionais de 

Saúde, segundo Gordon. Os diagnósticos de enfermagem identificados em 100 % das 

mulheres foram: Risco para infecção, Conforto alterado, Déficit de conhecimento e Medo. Os 

diagnósticos identificados com freqüência entre 70-99 % foram: Ansiedade (96 %), Distúrbio 

do padrão do sono (75 %) e Integridade da pele prejudicada (70 %). As características 
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definidoras presentes em 100 % das mulheres para estes diagnósticos foram: relato ou 

demonstração de desconforto, solicitação de informações, preocupação manifestada, 

dificuldade para adormecer ou permanecer dormindo e lesões ao tecido epidérmico e dérmico. 

Da mesma forma, os fatores de risco ou relacionados identificados em 100 % das mulheres 

estudadas foram: procedimentos invasivos, hospitalização, cirurgia e seus resultados e 

interferência nas necessidades humanas de alimentação, ar, conforto e segurança. Ao final do 

estudo concluiu-se que o instrumento mostrou-se eficaz para a coleta de dados e identificação 

dos principais diagnósticos de enfermagem em clínica de cirurgia ginecológica. 

Michel (2003) efetuou a adaptação para a língua portuguesa do Brasil da 

Taxonomia II da NANDA (versão 2001-2002). Seu estudo apresentou um enfoque 

qualitativo, que visou obter a equivalência semântica e conceitual entre o texto original 

(títulos, definições, características definidoras, fatores relacionados ou fatores de risco dos 

diagnósticos de enfermagem da Taxonomia II) e a sua tradução. Utilizou-se uma variação do 

modelo proposto por Brislin e adaptado por Nóbrega (2000), que consistiu das seguintes 

etapas: 1) tradução simples pela autora, com revisão pela sua orientadora; 2) retro-tradução do 

texto por tradutora profissional; 3) análise de quadros contendo o texto original, a tradução e a 

retro-tradução de todos os termos da taxonomia por um grupo de enfermeiros especialistas de 

diferentes áreas, proficientes na língua inglesa; 4) discussão dos resultados desta análise e das 

sugestões por um comitê de juízes, buscando o consenso. As dificuldades foram encontradas 

no processo de tradução, devido à mudança da Taxonomia I para a Taxonomia II e às 

diferenças estruturais entre o inglês e o português. Com relação à avaliação pelo grupo de 

especialistas, obteve-se consenso para todos os componentes de 37 diagnósticos. Nos 118 

restantes, foram feitas sugestões de alterações nos títulos, definições, características 

definidoras, fatores relacionados ou fatores de risco, que foram discutidas pelo comitê de 

especialistas e aceitas em sua maioria, pois melhoravam a qualidade da tradução do ponto de 

vista conceitual. Ao final desta primeira fase de julgamento, restavam ainda 23 diagnósticos 

com pontos divergentes, que foram novamente discutidos pelos especialistas. O texto 

resultante foi considerado semântica e conceitualmente equivalente ao original. Apesar das 

limitações do ponto de vista metodológico ditadas pela própria dimensão da tarefa, a autora 

acredita que os objetivos propostos foram atingidos e que a publicação dos resultados 

possibilitará à comunidade de enfermagem brasileira opinar e fazer novas sugestões, num 

movimento contínuo de reavaliação e ajuste, além de tornar a Classificação mais clara e 

facilitar a sua tradução para outras línguas. 
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Barbosa (2003) elaborou e validou um instrumento para a coleta de dados de 

enfermagem e guia instrucional para recém-nascido de alto risco e família. Nove especialistas 

realizaram verificação da forma e conteúdo dos instrumentos, incluindo a validação das 

características definidoras de 55 diagnósticos de enfermagem neles contemplados, 

selecionados com base na Taxonomia II da NANDA e avaliados pelo modelo de Validação de 

Conteúdo de Diagnósticos proposto por Fehring. Os resultados favoreceram a adequação do 

instrumento quanto à forma e conteúdo e permitiram verificar que, de acordo com a validação 

de conteúdo diagnóstico total, sete diagnósticos de enfermagem obtiveram escores iguais ou 

superiores a 0,80; 31 mantiveram-se entre 0,50 e 0,80 e dois mostraram escores inferiores a 

0,50. 

Em 2004, Melo validou os diagnósticos de enfermagem Disfunção sexual e 

Padrões de sexualidade ineficazes e realizou uma avaliação objetiva da Sexualidade Humana. 

A abordagem metodológica de validação adotada foi a de Hoskins: análise de conceito, 

validação por especialistas e validação clínica, denominada de verificação da incidência das 

evidências clínicas. A partir da reconstrução dos dois diagnósticos estudados e construção das 

definições operacionais de suas características definidoras, estes foram validados por 32 

enfermeiros considerados peritos nestes diagnósticos, a partir da pontuação recomendada por 

Fehring. Os resultados demonstraram que no diagnóstico Disfunção sexual, a definição está 

adequada ao título, mas merece que se especifique as fases da resposta sexual humana. 

Quanto às dez características definidoras propostas, sete receberam os maiores escores: 

limitações percebidas impostas pela doença e/ou terapêutica; limitações reais impostas pela 

doença e/ou terapêutica; alteração no alcance da satisfação sexual; busca de confirmação da 

qualidade de ser desejável; incapacidade de alcançar a satisfação desejada; percepção de 

alteração na excitação sexual e percepção de escasso desejo sexual. A autora ressaltou que 

essas duas últimas características foram encontradas na literatura e acrescidas a este 

diagnóstico. Referente ao diagnóstico Padrão de sexualidade ineficaz, a adequação da 

definição ao título necessitou de comprovação literária, pois as sugestões dos enfermeiros 

peritos que discordaram foram heterogêneas. Quanto às características definidoras, os maiores 

escores foram atribuídos a dificuldades ou limitações relatadas nos comportamentos ou 

atividades sexuais, mudanças relatadas nos comportamentos ou atividades sexuais, alterações 

no desempenho do papel sexual percebido e alteração no relacionamento com pessoas 

significativas, sendo que estas duas últimas foram deslocadas do diagnóstico Disfunção 

sexual. Todas as características definidoras do diagnóstico Disfunção sexual que receberam 

escores acima de 0,80 na validação por especialistas tiveram incidências acima de 55% no 
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contexto clínico dos pacientes portadores de doenças onco-hematológicas. Porém, referente 

ao diagnóstico Padrão de sexualidade ineficaz, as maiores incidências ocorreram nas 

características definidoras: dificuldades ou limitações relatadas nos comportamentos ou 

atividades sexuais e mudanças relatadas nos comportamentos ou atividades sexuais, que 

constam na NANDA. A autora concluiu que os pacientes portadores de neoplasias 

hematológicas apresentaram comprometimento de uma ou mais fases da resposta sexual 

humana e mostraram-se preocupados com a influência da doença e do tratamento no seu 

comportamento sexual, principalmente, no que se refere ao medo de se adquirir uma infecção, 

resultando na diminuição ou interrupção da sua atividade sexual, após descobrir a doença. 

Braga, em 2004, desenvolveu e testou uma medida de sentimento de impotência 

para pacientes adultos, verificou se o sentimento de Impotência era um construto distinto de 

lócus de controle e analisou a associação entre sentimento de impotência e lócus de controle 

com a finalidade de contribuir para o refinamento do diagnóstico de enfermagem de 

Impotência. Os itens foram desenvolvidos a partir das dimensões do modelo de impotência de 

White e Roberts e das características definidoras de impotência, segundo a NANDA. A 

validade de conteúdo foi afirmada para 23 itens pelo julgamento de seis especialistas, segundo 

critérios estabelecidos por Pasquali. Teste de inteligibilidade foi realizado com 25 pacientes. 

O instrumento foi testado com 210 pacientes adultos de unidades médico-cirúrgicas para 

seleção de itens, confiabilidade e validade.  

Carmona (2005) realizou um estudo que teve como objetivos: realizar validação 

de conteúdo do diagnóstico de enfermagem, proposto pela NANDA, Conflito no desempenho 

do papel de mãe e suas características definidoras junto a enfermeiros que atuam em unidades 

de cuidados neonatais e pesquisadores da área; identificar as características definidoras 

maiores e menores deste diagnóstico e verificar se o julgamento dos enfermeiros foi 

influenciado por fatores como idade, tempo de atuação como enfermeiro, tempo de atuação 

em neonatologia, realização de cursos sobre diagnóstico de enfermagem, participação em 

cursos de pós-graduação, realização de pesquisa e utilização de diagnósticos. A autora 

acredita que este assunto torna-se de grande interesse porque o crescimento prático e teórico 

da enfermagem requer um maior domínio dos diagnósticos, como apresenta a literatura 

consultada, sendo a unidade de internação neonatal um local carente de estudos sobre este 

assunto. Foi utilizado o modelo de Validação de Conteúdo Diagnóstico proposto por Fehring, 

o qual se baseia na obtenção de opiniões de enfermeiros (peritos, de acordo com os critérios 

deste modelo, seja por sua experiência assistencial, seja pelos estudos realizados) acerca do 

grau em que certas características definidoras são indicativas ou não de um determinado 
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diagnóstico. A amostra utilizada neste estudo foi por conveniência, composta por 59 

enfermeiros. O estudo validou as características definidoras estabelecidas pela NANDA para 

o diagnóstico. Quatro características definidoras foram consideradas maiores por terem obtido 

média ponderada maior ou igual a 0,80: 1. mãe expressa preocupação (ões) / sentimento(s) de 

inadequação para suprir as necessidades físicas e emocionais da criança durante a 

hospitalização; 2. mãe expressa preocupação (ões) / sentimento(s) de inadequação para suprir 

as necessidades físicas e emocionais da criança em casa; 3. mãe expressa preocupação (ões) 

com relação a mudanças no papel materno e 4. mãe expressa preocupação (ões) em relação à 

saúde da família. As demais obtiveram média ponderada menor que 0,80, mas maiores que 

0,50, sendo assim classificadas como menores. Nenhuma característica definidora foi 

excluída. Não houve correlação entre o perfil dos enfermeiros e o julgamento que fizeram das 

características definidoras. As dificuldades para a elaboração das definições operacionais e os 

comentários dos enfermeiros demonstraram o quanto as características definidoras propostas 

pela NANDA precisam ter sua linguagem reavaliada para que se tornem mais objetivas e 

descrevam melhor as respostas dos clientes frente aos problemas de saúde e processos de 

vida. A autora recomenda que a validação de conteúdo, seguida por validação clínica, se dê 

em diferentes culturas e locais de assistência para abranger as diversidades das clientelas 

atendidas. 

Zeitoun (2005) realizou estudo para validar os sinais e sintomas dos diagnósticos 

de enfermagem respiratórios (DER) Troca de gases prejudicada (TGP), Desobstrução ineficaz 

de vias aéreas (DIVA) e Padrão respiratório ineficaz (PRI); verificar se o tempo de canulação 

e o modo de ventilação mecânica são fatores etiológicos dos DER; verificar a ocorrência de 

sinais compartilhados nos três DER e compará-los com a relação proposta na Taxonomia II da 

NANDA e, finalmente, verificar se a presença dos três DER ocorre de forma isolada ou em 

conjunto. A autora desenvolveu um estudo descritivo observacional com 177 avaliações em 

pacientes criticamente doentes, intubados e sob ventilação mecânica invasiva, internados nas 

UTI Geral e de Pneumologia de um Hospital Escola da rede pública de São Paulo. Na 

primeira etapa metodológica foram selecionados, a partir do elenco de características 

propostas pela NANDA para os DER, aqueles que, seriam passíveis de identificação no tipo 

de pacientes que fariam parte do estudo. A seguir foram elaboradas as definições conceituais e 

operacionais de cada característica para submissão à validação consensual entre especialistas. 

Na segunda etapa metodológica foi elaborado o instrumento de coleta de dados, realizado o 

teste piloto e iniciada a coleta de dados, por meio do exame físico. Na terceira etapa, as 

avaliações realizadas foram submetidas a dois especialistas para validar os diagnósticos 
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identificados pela pesquisadora. Dados adicionais foram analisados como a escala de 

Glasgow (para pacientes em coma) e Ramsay (para pacientes sedados) e análise dos Raios X 

de tórax (para enriquecer as informações acerca das características apresentados pelos 

pacientes). A análise estatística descritiva utilizou os seguintes testes: Mann-Whitney, Qui-

quadrado ou exato de Fisher, quando prudente, análise do resíduo padronizado e Kappa. Os 

resultados mostraram que quanto maior o tempo de canulação, maior a possibilidade do 

paciente desenvolver  DIVA e PRI. Quanto ao modo de ventilação mecânica, houve 

associação significativa apenas de ventilação com pressão suporte com a presença de PRI 

(p<0,001). Os pacientes estavam em coma (Glasgow 7,32 ± 0,41 EMP) ou adequadamente 

sedados (Ramsay 4,40 ± 0,12 EMP). Quanto aos DER, das 177 avaliações, TGP foi 

identificado em 10 (5,6%), DIVA em 21 (11,9%), TGP e DIVA em 88 (49,7%), DIVA e PRI 

em 1 (0,6%) e TGP, DIVA e PRI em 57 (32,2%). Quanto à validação das características, as 

que mais se destacaram para TGP como diagnóstico isolado foram: gases arteriais anormais 

(100%) e hipoxemia (60,0%); e para TGP associado a outro(s) DER, foram: gases arteriais 

anormais (91%), hipoxemia (67,1%), roncos (54,2%), sons respiratórios diminuídos (41,2%). 

Para DIVA como diagnóstico isolado foram: roncos (61,9%) e sons respiratórios diminuídos 

(52,4%); e para DIVA associado a outro(s) DER, foram: gases arteriais anormais (78,4%), 

hipoxemia (58,7%), roncos (58,1%), sons respiratórios diminuídos (45,6%).  Isto se explica 

possivelmente porque TGP e DIVA aparecem combinados em 88 (49,7%) avaliações. Quanto 

a PRI, não houve destaque de nenhuma característica específica deste diagnóstico, exceto 

freqüência respiratória anormal (77,6%), que é comum para os três diagnósticos, segundo a 

Taxonomia II. Isto se explica, pois PRI não apareceu como DER isolado em nenhuma 

avaliação. A validação dos DER identificados com duas especialistas, mostrou concordância 

elevada para TGP (Kappa>0,8 e >0,9) e PRI (Kappa>0,9 e igual a 1,0); e média para DIVA 

(Kappa>0,4 e >0,5). A autora concluiu que as características válidas para TGP em pacientes 

sob VMI são: gases arteriais anormais e hipoxemia. Para DIVA são: roncos e sons 

respiratórios diminuídos, porém para este último recomenda-se procurar outras evidências que 

o sustentem no momento da avaliação clínica do paciente. A pouca ou nula freqüência 

registrada das características compartilhadas propostas pela Taxonomia II indicou que estas 

foram pouco precisas para definir os três DER isolados ou associados. A forte relação entre 

TGP e DIVA em pacientes sob VMI poderia indicar a presença de uma síndrome respiratória. 

Matos (2006) construiu um instrumento para estimar a acurácia de diagnósticos de 

enfermagem a partir de dados escritos da avaliação de paciente. Realizou, então, um estudo 

quantitativo de desenvolvimento metodológico, organizado em três fases: teórica, empírica e 
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analítica. Na fase teórica elaborou-se a definição de acurácia do diagnóstico de enfermagem e 

os itens do instrumento, submetendo-os à validação de conteúdo e teste piloto; na fase 

empírica, o instrumento definido na etapa anterior foi aplicado por enfermeiros especialistas 

em diagnóstico de enfermagem com a finalidade de estimar a validade e a confiabilidade do 

instrumento na fase analítica. O instrumento elaborado foi denominado de Escala de Acurácia 

de Diagnóstico de Enfermagem – EADE, e foi estruturado com base no conceito de que a 

acurácia de um diagnóstico de enfermagem é o julgamento de um avaliador quanto ao grau de 

relevância, especificidade e coerência das pistas existentes para o diagnóstico. O instrumento 

ficou composto por quatro itens: Presença de pistas (manifestações dos pacientes que 

representam indícios, vestígios, sinais, indicações ou características de um diagnóstico de 

enfermagem - item graduado em sim ou não); Relevância da pista (propriedade de uma pista 

de ser importante como indicador de um diagnóstico de enfermagem - item graduado em alta / 

moderada ou baixa); Especificidade da pista (propriedade de uma pista de ser própria e 

distintiva de um diagnóstico de enfermagem - item graduado em alta / moderada ou 

baixa/nula); Coerência da pista (propriedade de uma pista de ser consistente com o conjunto 

das informações disponíveis - item graduado em alta/moderada ou baixa/nula). Como 

indicativo de validade da EADE, os dados estatísticos mostraram que os quatro itens do 

instrumento foram importantes para predizer diagnósticos de enfermagem acurados: Pista 

(OR 1,95 /IC 95% - 1,78-2,14, p = 0,000); Relevância (OR 1,73/IC 95% - 1,52-1,98, p = 

0,000); Especificidade (OR 2,41/IC 95% - 2,11-2,76, p = 0,000); Coerência (OR 3,92/IC 95% 

- 3,40-4,53, p =0,000). A EADE obteve coeficiente de confiabilidade de Kuder-Richardson de 

0,92 e de Hoyt de 0,92, indicando alta confiabilidade. A EADE mostrou boa sensibilidade e 

especificidade: área sob a curva ROC = 0,79, p = 0,000 e IC 95% - 0,78-0,79. O estudo 

permitiu desenvolver um instrumento para avaliar a acurácia de diagnósticos de enfermagem 

a partir de dados escritos. A autora ressalta que a EADE será refinada em estudos futuros. 

Santos (2006) realizou um estudo descritivo exploratório que teve como objetivos: 

propor a condição Risco de débito cardíaco diminuído como diagnóstico de enfermagem e 

validar a definição conceitual do título. Descreveu-se a construção e validação dos conceitos 

diagnósticos, tendo como base a proposta de análise de conceito de Walker e Avant que 

compreende as seguintes fases: seleção de conceito, objetivos da análise, identificação dos 

usos do conceito, determinação dos atributos definidores (atributos críticos), desenvolvimento 

de casos-modelo, desenvolvimento de outros casos, identificação de antecedentes e 

conseqüentes e definição de referências empíricas. O primeiro passo desta pesquisa consistiu 

na análise de conceito de Risco de débito cardíaco diminuído e a construção de sua definição 
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conceitual. Na segunda etapa, após a construção da definição conceitual do título, realizou-se 

a validação deste conceito diagnóstico por especialistas selecionados que concordaram em 

participar deste estudo. A análise dos dados foi descritiva, com base em critérios estabelecidos 

para o consenso entre os especialistas. A análise de conceito permitiu a identificação dos 

atributos definidores e a construção da definição conceitual de Risco de débito cardíaco 

diminuído, bem como a identificação dos eventos antecedentes e conseqüentes ligados ao 

fenômeno. A pesquisa permitiu vislumbrar a condição de Risco de débito cardíaco diminuído 

como um possível diagnóstico de enfermagem. Os resultados permitiram constatar que todos 

os especialistas concordaram (100%) com a definição conceitual proposta de Risco de débito 

cardíaco diminuído. 

Andrade (2007) desenvolveu estudo descritivo para validar as intervenções de 

enfermagem propostas na Classificação de Intervenções de Enfermagem (Nursing 

Interventions Classification - NIC) para o diagnóstico de enfermagem Mobilidade física 

prejudicada junto a enfermeiros que atuam na reabilitação de adultos com seqüela por lesão 

medular em uma rede de hospitais de reabilitação. O método utilizado foi a validação do uso 

de intervenções e baseia-se na opinião de especialistas sobre a determinação das intervenções 

de enfermagem como sendo essenciais ou não para o diagnóstico de enfermagem Mobilidade 

física prejudicada. Os dados foram coletados utilizando um questionário semi-estruturado 

aplicado a 54 enfermeiros que trabalham nos hospitais de reabilitação localizados em Belo 

Horizonte, Fortaleza, Salvador e São Luiz. Os resultados mostraram que, dentre as 46 

intervenções de enfermagem sugeridas pela NIC para o diagnóstico em estudo, 17 (37%) 

intervenções foram consideradas críticas e passíveis de serem aplicadas; outras 15 (32,6%) 

foram julgadas não críticas, mas passíveis de serem implementadas e 14 (30,4%) intervenções 

foram consideradas não críticas e passíveis de serem descartadas. Uma intervenção não 

descrita na NIC para a resolução do diagnóstico de enfermagem de Mobilidade física 

prejudicada, cuidados com órteses, foi indicada por 22 especialistas (40,7%). Concluiu-se que 

o estudo validou com enfermeiros experientes em reabilitação de pacientes com lesão medular 

um grupo de intervenções para um determinado diagnóstico de enfermagem. O bem-estar 

físico e uma melhor qualidade de vida devem ser garantidos e as intervenções de enfermagem 

propostas devem abranger níveis de prevenção, promoção, manutenção e reabilitação da 

saúde de pacientes com lesão medular. O autor ressalta que o uso de um método para validar 

intervenções de enfermagem é adequado na medida em que mostra as intervenções efetivas no 

tratamento de um diagnóstico de enfermagem. Considera ainda que estudos com 
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classificações de enfermagem, especialmente com a NIC, precisam ser estimulados nas 

diversas áreas de especialidades clínicas dos enfermeiros. 

Vários são os modelos utilizados para identificar, validar e revisar os diagnósticos 

de enfermagem, ressaltando-se como mais empregados aqueles propostos por Gordon e 

Sweeney (1979), Fehring (1986, 1987), Hoskins (1989) e Pasquali (1997, 1998, 1999, 2003). 

Segundo Chianca (2004), esses modelos também são adequados para aplicação em estudos 

com o propósito de gerar, analisar e validar resultados e intervenções de enfermagem. 

Como se percebe pelo levantamento realizado, no cenário nacional, ainda são 

restritos os estudos com foco nas intervenções de enfermagem. Estes têm utilizados métodos 

descritivos de validação a partir da identificação e mapeamento das intervenções para 

determinação de eficiência e eficácia do cuidado de enfermagem. Estudos com o objetivo de 

estimar a validade de resultados de enfermagem ainda são desconhecidos. 

 

 

1.4 Validade da medida em saúde 

 

 

O processo que guia a quantificação de um fenômeno de interesse em ciência é 

chamado de medida. Tradicionalmente a medida é definida como um processo de atribuir 

números a objetos de modo a representar quantidades de atributos. O atributo indica que uma 

medida manterá sempre relação com uma característica particular dos objetos ou fenômenos 

(NUNNALLY, 1978). A medida trabalha, então, com o pressuposto que os atributos não são 

constantes, pois apresentam variação em um continuum de tempo. Portanto, a determinação 

de um valor numérico aos objetos ou fenômenos comunica o quanto de atributo está presente 

nesse contexto. 

A medida apresenta vantagens que ratificam as características essenciais das 

ciências modernas. A objetividade é considerada por Nunnally (1978) a principal vantagem, 

pois corrobora com o princípio-chave da ciência. Os resultados de medidas podem levar a 

afirmações semelhantes em observações verificadas independentemente. Para tanto, é 

necessária a padronização de regras ou medidas. A padronização de medidas também torna os 

resultados mais precisos, possibilitando a diferenciação de pessoas ou objetos com graus 

variados de um atributo. Colabora, também, para descrever melhor os fenômenos e comunicá-

los com facilidade por meio de métodos de análise matemática ao permitir o desenvolvimento 

de inferências ou concepções sem ambigüidades. Possibilita economia de tempo e dinheiro. E 
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permite a generalização de resultados de medidas de fenômenos particulares como aqueles 

relacionados às ciências sociais e comportamentais. 

O uso do número na descrição dos fenômenos naturais constitui o objeto da teoria 

da medida. Esta discute a natureza da medida e dos problemas básicos implicados neste 

contexto: a representação, a unicidade e o erro (PASQUALI, 2003). 

O teorema da representação discute a simbolização das propriedades dos 

fenômenos naturais por meio dos números. O problema da medida consiste, então, em 

justificar a legitimidade de se passar de procedimentos e operações empíricos para uma 

representação numérica destes procedimentos (PASQUALI, 2003).  

Quanto ao problema da unicidade, questiona-se se o número é a única ou a melhor 

representação das propriedades dos objetos naturais para fins de conhecimento do homem, 

pois essa representação pode apresentar níveis diferentes de qualidade ou precisão, 

dependendo do tipo de característica dos objetos que se está analisando (PASQUALI, 2003). 

Ao se considerar a representatividade dos fenômenos, é preciso lembrar que a 

observação está sempre sujeita a erros devido ao instrumental de observação, às diferenças 

individuais dos observadores e aos erros aleatórios, sem causas identificáveis.  

Assim, tipicamente toda e qualquer medida vem acompanhada de erros e, por 

conseqüência, o número que descreve um fenômeno empírico deve vir acompanhado de 

algum indicador do erro provável, o qual será analisado dentro de teorias estatísticas para 

determinar se o valor encontrado e que descreve o atributo empírico está dentro dos limites de 

aceitabilidade de medida (PASQUALI, 2003).  

Pasquali (2003) ressalta que os números são conceitos pontuais, mas podem ser 

utilizados para descrever fenômenos da ciência. Na medida dos fenômenos naturais, o número 

se corrompe, perdendo sua identidade pontual e absoluta, para se tornar um intervalo em vez 

de ser um ponto sem dimensões. O fato de o número, na medida, se tornar um intervalo diz 

que ele já apresenta variabilidade, isto é, erro. 

Ao se considerar que toda medida apresenta erros embutidos. Recomenda-se, para 

neutralizar ou diminuir seus efeitos, analisar sua grandeza do modo mais aproximado 

possível, procurando conhecer a magnitude do risco em que se está incorrendo ao tomar 

decisões baseadas na medida (PASQUALI, 1997).  

 No contexto das ciências em saúde, alguns instrumentos são construídos para 

medir ou representar numericamente os fenômenos de interesse. No entanto, estes nem 

sempre dão resultados significantes.  
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Ao aplicar um instrumento, pressupõe-se que haja um valor verdadeiro da 

característica a ser medida. Para se chegar a este valor, contudo, devem ser eliminados os 

erros de mensuração e os erros aleatórios. Um instrumento idealmente confiável seria aquele 

completamente livre destes dois tipos de erros, ou seja, uma medida extremamente precisa e 

estável, sem influência do observador, do entrevistador ou do ambiente (PASQUALI, 1999). 

De acordo com Pasquali (1999), a escala visa agrupar estímulos que expressam 

um construto. Ela se caracteriza por ser composta por uma seqüência de números, 

tipicamente, obedecendo a axiomas de ordem dos números. Como esses números tratam de 

medidas, consequentemente, referem-se a algum aspecto da realidade, seja física, mental ou 

outra, e indicam diferentes magnitudes de uma propriedade ou atributo dessa realidade. 

Há duas propriedades básicas e indispensáveis para medidas empíricas: validade e 

confiabilidade. A validade de um instrumento pode ser definida como a extensão em que uma 

medida ou um conjunto de medidas representa corretamente o conceito em análise, ou o grau 

em que se está livre de qualquer erro sistemático (HAIR Jr.; ANDERSON; TATHAM; 

BLACK, 2005). Para Lynn (1986), a validade é um fator crucial na seleção e aplicação de um 

instrumento. Esta autora define validade de uma medida como a expressão do grau em que ela 

mede o que se propõe a medir.  

Os métodos mais utilizados para determinar a validade em um estudo são: 

validade de conteúdo, validade de construto e validade relativa ao critério (SILVA, 2005). 

A validade de conteúdo refere-se à amplitude de cobertura das áreas de conteúdo a 

serem medidas. Baseia-se em julgamento de especialistas, pois não existem métodos 

totalmente objetivos para garantir que um instrumento represente adequadamente o conteúdo 

que está sendo medido. A validade de construto busca determinar qual construto o 

instrumento está realmente medindo. Em relação à validade relativa ao critério, procura-se 

estabelecer uma relação entre os resultados de um instrumento e algum critério externo. 

Pesquisadores que utilizam a validade relacionada ao critério encontram dificuldade na 

determinação de critérios externos confiáveis e válidos (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Não é suficiente apenas verificar se um instrumento mede o que se propõe a 

medir, mas, é necessário também verificar se ele está mensurando o fenômeno de forma 

estável, consistente e confiável. O termo confiabilidade geralmente é utilizado para se referir à 

reprodutividade ou fidedignidade de uma medida, ou seja, ao grau de concordância entre 

múltiplas medidas de um mesmo objeto (HAIR Jr.; ANDERSON; TATHAM; BLACK, 

2005). 
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Para determinar a confiabilidade dos instrumentos de medida, o pesquisador tem 

que levar em consideração três aspectos relacionados aos levantamentos de informações: 

estabilidade, consistência interna e equivalência. A estabilidade de uma medida refere-se à 

extensão em que os mesmos resultados são obtidos quando um instrumento é usado pelos 

mesmos avaliadores em ocasiões diferentes. A consistência interna determina se os itens ou 

indicadores que compõem o instrumento medem o mesmo atributo e nada mais. A 

equivalência demonstra a força da relação entre os resultados de medida apresentados por 

avaliadores diferentes (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

A determinação da validade e da confiabilidade de um instrumento é um processo 

contínuo, pois não se pode provar. O que se pode é afirmar que um instrumento sustenta um 

grau de validade e confiabilidade por meio do acúmulo de evidências (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

 

 

1.5 Instrumento de medida para avaliar resultados de enfermagem 

 

 

Os problemas respiratórios são de grande importância para pacientes cardiopatas, 

pois frequentemente apresentam manifestações respiratórias associadas ou secundárias à 

cardiopatia de base que agravam a situação de saúde, convalescença cirúrgica e qualidade de 

vida (FARIA, 2000). 

Existem, na NANDA, 21 diagnósticos de enfermagem associados ao sistema 

respiratório. Estes são conhecidos como diagnósticos de enfermagem respiratórios (DER) e 

definidos como diagnósticos que indicam relação com respiração no título, definição, 

característica definidora ou fator relacionado (Pranger; Kleve, 1997 apud FARIA, 2000). 

Entre os diagnósticos respiratórios, três têm sido apresentados em vários estudos como 

aqueles com maior freqüência de ocorrência em diferentes situações e grupos etários: Troca 

de gases prejudicada, Desobstrução das vias aéreas ineficaz e Padrão respiratório ineficaz 

(FARIA, 2000). 

Como referido, em estudo anterior realizado pela pesquisadora no mestrado, esses 

diagnósticos também ocorreram em maior proporção nas crianças com cardiopatias 

congênitas (SILVA, 2005). 

O conhecimento desses diagnósticos no contexto de enfermagem da criança 

cardiopata é fundamental para elaboração do plano de cuidados, implementação de 
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intervenções específicas de enfermagem, treinamento e qualificação adequados da equipe. 

Também contribui para identificação do real estado de saúde dessas crianças e suas respostas 

ou resultados dados a partir do plano de cuidados. 

Entre os diagnósticos respiratórios identificados no período do mestrado, Padrão 

respiratório ineficaz foi evidenciado desde o início do internamento das crianças com 

cardiopatia congênita e manteve-se durante todo o período. É facilmente evidenciado quando 

comparado com outros diagnósticos respiratórios e pode ser associado também com a 

presença de Troca de gases prejudicada e Desobstrução ineficaz das vias aéreas. Este 

diagnóstico apresenta relação com três resultados de enfermagem da Classificação de 

Resultados de Enfermagem: Estado respiratório: ventilação, Estado respiratório: troca de 

gases e Estado respiratório: permeabilidade das vias aéreas. Esses resultados possibilitam ao 

enfermeiro identificar o grau de comprometimento do estado respiratório da criança 

cardiopata ocasionado pela presença dos fatores relacionados do diagnóstico em questão e 

avaliar a eficácia das intervenções planejadas. 

O resultado de enfermagem Estado respiratório: ventilação, é compreendido como 

o movimento de entrada e saída do ar nos pulmões (MOORHEAD; JOHNSON; MAAS, 

2005). Este é composto por 27 indicadores e, assim como os resultados anteriores, avaliado 

com base nas escalas de gravemente comprometido - não comprometido e grave – nenhum. 

O resultado de enfermagem Estado respiratório: troca gasosa, é definido como a 

troca alveolar de CO2 ou O2 para manter as concentrações de gases arteriais (MOORHEAD; 

JOHNSON; MAAS, 2005). É composto por 14 indicadores e avaliado com base nas escalas 

de gravemente comprometido - não comprometido e grave – nenhum. 

Define-se o resultado Estado respiratório: permeabilidade das vias aéreas, como as 

vias traqueobrônquicas abertas, amplas e limpas para a troca de ar (MOORHEAD; 

JOHNSON; MAAS, 2005). Este é composto por nove indicadores e avaliado com base nas 

escalas de gravemente comprometido - não comprometido e grave – nenhum. 

Os indicadores, assim descritos pela NOC, são utilizados como ferramentas para 

conferir eficiência, eficácia, confiabilidade e completude de sistemas de assistência à saúde. 

Os indicadores clínicos informam a evolução clínica, desfecho do cuidado de enfermagem 

entre outros tipos de resultados. 

Para Pringle, Wilson e Grol (2002), indicadores são medidas quantitativas de 

resultados desejáveis e indesejáveis de um dado processo ou sistema, medidos de forma 

contínua ou periódica, para que se verifique o alcance dos objetivos. Tanaka (2001) define 

indicador como variáveis características ou atributos capazes de sintetizar, representar ou dar 
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maior significado ao que se quer avaliar. Eles são, portanto, válidos para o contexto específico 

do que se está avaliando. De acordo com Ferreira (2000), os indicadores auxiliam na 

mensuração e são utilizados quando as mudanças não podem ser medidas diretamente, 

servindo para mostrar uma realidade para quem não está inserido na mesma. Para Silva, C. 

(2005), nem sempre é possível descrever um cenário com um único indicador. Utiliza-se, 

então, um conjunto de indicadores para se analisar uma situação. Para essa autora, algumas 

vezes, esses indicadores já são conhecidos. Outras vezes, terão que ser construídos ou melhor 

definidos. 

Como referido, os resultados de enfermagem respiratórios são constituídos por 

indicadores dispostos em escalas do tipo Likert de cinco pontos que possibilitam a 

identificação de níveis de comprometimento. Entretanto, a medida dos resultados encontra-se 

prejudicada pela dificuldade de operacionalização desses indicadores. Estes precisam, então, 

ser melhor definidos para facilitar a avaliação dos resultados de enfermagem de crianças com 

cardiopatias congênitas.  

Ao se considerar, a necessidade de:  

- Tornar a avaliação dos resultados de enfermagem, associados ao diagnóstico Padrão 

respiratório ineficaz, mais acurada no contexto da criança com cardiopatia congênita; 

- Permitir uma medida dos resultados de enfermagem respiratório mais estável e confiável 

entre os possíveis avaliadores da criança com cardiopatia congênita; 

- Comunicar com eficiência os resultados de enfermagem medidos. E, tendo em vista, a 

hipótese estabelecida de que o desenvolvimento de indicadores operacionais torna a avaliação 

de resultados de enfermagem mais acurada do que quando realizada sem indicadores 

operacionais, propôs-se a realização desse estudo.  

Estabeleceu-se, então, como propósito construir e validar definições operacionais 

para avaliação dos resultados de enfermagem estabelecidos com base na Classificação dos 

Resultados de Enfermagem.  
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

2.1 Geral: 

 

 

Validar um instrumento de avaliação dos resultados de enfermagem direcionados ao 

diagnóstico Padrão respiratório ineficaz de crianças portadoras de cardiopatias congênitas 

com base na Classificação dos Resultados de Enfermagem. 

 

 

2.2 Específicos: 

 

 

Construir as definições conceituais a partir da literatura para os indicadores dos resultados de 

enfermagem da Classificação dos Resultados de Enfermagem direcionados ao diagnóstico 

Padrão respiratório ineficaz. 

 

Construir as definições operacionais dos indicadores dos resultados de enfermagem da 

Classificação dos Resultados de Enfermagem; 

Validar com enfermeiros especialistas as definições conceituais e operacionais e sua relação 

com os níveis de graduação das escalas da Classificação dos Resultados de Enfermagem; 

 

Validar clinicamente o instrumento com crianças portadoras de cardiopatias congênitas que 

apresentam o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. 
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RREEFFEERREENNCCIIAALL  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  
 

 

 

 

 

 

 

 

Uma alternativa para estimar a validade de elementos como os resultados de 

enfermagem ou de instrumentos de medidas diagnósticas e de resultados são os métodos 

empregados pela Psicometria. 

A psicometria é um ramo da psicologia que se caracteriza por expressar o 

fenômeno psicológico por meio do número. Esta se insere dentro da teoria da medida que 

busca uma discussão epistemológica sobre a utilização do símbolo matemático no estudo 

científico dos fenômenos naturais (PASQUALI, 1997). Caracteriza-se por expressar o 

fenômeno psicológico por meio do número, em vez da pura descrição verbal. 

A medida psicométrica (instrumentos psicológicos ou testes), tal como se conhece 

atualmente, representa a expressão cientificamente refinada de um procedimento sistemático 

de qualquer organismo, biológico ou social, a saber, o de avaliar as situações para tomar 

decisões que garantam a sobrevivência do próprio organismo, bem como seu 

autodesenvolvimento. 

Apesar das variáveis do estudo não constituírem construtos psicológicos, foi 

adotado o método de construção de instrumento da psicometria. Segundo Pasquali (1998), 

este método é composto por três conjuntos de procedimentos: teóricos, empíricos 

(experimentais) e analíticos (estatísticos). 

 

 

Procedimentos teóricos: 

 

 

Os procedimentos teóricos têm como objetivo explicitar a teoria existente sobre o 

construto psicológico para o qual se quer desenvolver um instrumento de medida e a 
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operacionalização em itens. Busca-se, então, estabelecer as definições constitutivas 

(conceituais) e operacionais do construto e sua dimensionalidade. 

A dimensionalidade é o ponto mais crítico da elaboração dos instrumentos 

psicológicos, pois resulta essencialmente da teoria psicológica, a qual concebe, define e 

estrutura os construtos psicológicos. A dimensionalidade trata da estrutura interna / semântica 

do construto, determinando se este é uni ou multifatorial (PASQUALI, 1998). Na criação de 

uma escala múltipla, tem-se como suposição inerente e exigência essencial que seus itens 

constitutivos sejam unidimensionais, ou seja, fortemente associados um com o outro e 

representantes de um só conceito (PEREIRA, 2005). 

De acordo com Pasquali (1997), os procedimentos teóricos são compostos por seis 

passos: 

 1º Passo (sistema psicológico): estabelecimento da teoria sobre o construto com base 

no referencial bibliográfico, reflexões e interesse do pesquisador pelo construto. 

 2º Passo (propriedade): definição das propriedades do construto. 

 3º Passo (dimensionalidade): determinação das dimensões do construto com base na 

teoria e em dados empíricos. 

 4º Passo (definição): estabelecimento das definições constitutiva e operacional com 

base na literatura específica, na análise de conteúdo realizada por especialistas e na 

experiência do pesquisador. Inicia-se aqui a construção do instrumento-piloto. 

 5º Passo (operacionalização): construção dos itens que integrarão o instrumento de 

medida. Três fontes são importantes para construção: literatura, entrevista com a 

população-meta e categorias comportamentais determinadas por meio das definições 

operacionais. Para se cobrir a totalidade ou a maior parte ou, pelo menos, grande parte 

da extensão semântica do construto, explicitada nas definições constitutivas, 

normalmente exige-se, no instrumento final, um número razoável de itens. Algumas 

regras são necessárias para elaboração dos itens. Estas se aplicam, em parte, à 

construção de cada item individualmente, e em parte ao conjunto dos itens que medem 

um mesmo construto. 
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Critérios para a construção dos itens: 

 

 

            1. Critério comportamental: o item deve expressar um comportamento, não uma 

abstração ou construto.  

            2. Critério de objetividade ou de desejabilidade: para o caso de escalas de aptidão, os 

itens devem cobrir comportamentos de fato, permitindo uma resposta certa ou errada. Ao 

contrário, para o caso das atitudes e da personalidade em geral, os itens devem cobrir 

comportamentos desejáveis (atitude) ou característicos (personalidade).  

            3. Critério da simplicidade: um item deve expressar uma única idéia.  

            4. Critério da clareza: o item deve ser inteligível até para o estrato mais baixo da 

população-meta; daí, utilizar frases curtas, com expressões simples e inequívocas.  

            5. Critério da relevância (pertinência, saturação, unidimensionalidade, 

correspondência): a expressão (frase) deve ser consistente com o traço (atributo, fator, 

propriedade psicológica) definido e com as outras frases que cobrem o mesmo atributo. Isto é, 

o item não deve insinuar atributo diferente do definido.  

            6. Critério da precisão: o item deve possuir uma posição definida no contínuo do 

atributo e ser distinto dos demais itens que cobrem o mesmo contínuo.  

            7. Critério da variedade: dois aspectos especificam este critério: I. variar a linguagem. 

II. no caso de escalas de preferências: formular a metade dos itens em termos favoráveis e 

metade em termos desfavoráveis, para evitar erro da resposta estereotipada à esquerda ou à 

direita da escala de resposta.  

            8. Critério da modalidade: formular frases com expressões de reação modal, isto é, não 

utilizar expressões extremadas, como excelente, miserável, etc.  

            9. Critério da tipicidade: formar frases com expressões condizentes (típicas, próprias, 

inerentes) com o atributo.  

            10. Critério da credibilidade (face validity): o item deve ser formulado de modo que 

não apareça como ridículo, despropositado ou infantil.  
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Critérios referentes ao conjunto dos itens (o instrumento todo) 

 

 

            11. Critério da amplitude: afirma que o conjunto dos itens referentes ao mesmo 

atributo deve cobrir toda a extensão de magnitude do contínuo desse atributo.  

            12. Critério do equilíbrio: os itens do mesmo contínuo devem cobrir igual ou 

proporcionalmente todos os segmentos (setores) do contínuo, devendo haver, portanto, itens 

fáceis, e médios difíceis (para aptidões) ou fracos, moderados e extremos (no caso das 

atitudes).  

  6º Passo (análise teórica dos itens): análise semântica e análise de conteúdo dos itens 

realizadas por especialistas. A análise semântica tem como objetivo verificar se todos 

os itens são compreensíveis para todos os membros da população à qual o instrumento 

se destina. A análise de conteúdo procura verificar a adequação da representação 

comportamental do construto. 

 

 

Procedimentos empíricos: 

 

 

Os procedimentos empíricos buscam definir as etapas e técnicas de aplicação do 

instrumento preliminar e de coleta da informação para proceder à avaliação da qualidade 

psicométrica do instrumento. 

É realizada análise da dificuldade, da discriminação e da validade dos itens a 

partir dos dados coletados de uma amostra de sujeitos representativa da população para a qual 

o instrumento está sendo construído, utilizando-se análises estatísticas (PASQUALI, 1997). 

Dois passos compõem os procedimentos empíricos que acrescidos aos 

procedimentos teóricos de construção do instrumento e validade de conteúdo constituem o 

início do processo de validação. 

 7º Passo (planejamento da aplicação): determinação de uma amostra representativa da 

população-alvo, preparação de instruções a serem dadas à amostra, definição do 

formato do instrumento-piloto e condutas de aplicação. Recomenda-se que o 

instrumento seja pré-testado para assegurar sua compreensibilidade. 
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 8º Passo (aplicação e coleta): operacionalização da coleta de dados segundo o 

planejamento do passo anterior. Os dados obtidos darão origem a um banco de dados 

utilizado durante os procedimentos analíticos. 

 

 

Procedimentos analíticos:  

 

 

Os procedimentos analíticos têm como objetivo estabelecer os procedimentos de 

análises estatísticas a serem efetuadas sobre os dados para estimar a validade e precisão do 

instrumento e se necessário estabelecer sua normatização. Tais procedimentos são 

constituídos pelos próximos quatro passos: 

 9º Passo (dimensionalidade): verificada tipicamente pela análise fatorial. Esta análise 

compreende uma série de métodos estatísticos multivariados cujo propósito é definir a 

estrutura subjacente em uma matriz de dados (HAIR Jr.; ANDERSON; TATHAM; 

BLACK, 2005). 

Segundo Pasquali (1997), a análise fatorial constitui uma técnica imprescindível 

para a psicometria, pois contribui para a validade e fidedignidade do instrumento de medida. 

O propósito geral da análise fatorial é encontrar um modo de resumir a informação contida em 

diversas variáveis originais em um conjunto menor de novas dimensões ou fatores com uma 

perda mínima de informação. Fator é uma combinação linear das variáveis originais (HAIR 

Jr.; ANDERSON; TATHAM; BLACK, 2005). 

 10º Passo (análise dos itens): dá-se em cima dos dados coletados de uma amostra de 

sujeitos representativa da população para a qual o teste está sendo construído. Utiliza 

procedimentos estatísticos para analisar a dificuldade, a discriminação e a validade dos 

itens. 

A dificuldade do item é definida pela proporção de sujeitos que dão respostas 

corretas ou de acordo / preferência com o item. Compreende-se discriminação como o poder 

de um item em diferenciar sujeitos com magnitudes diferentes de traços do qual o item 

constitui a representação comportamental (PASQUALI, 1997). 

A Item Response Theory (IRT) é uma técnica de utilização direta na psicometria. 

Envolve vários modelos matemáticos que avaliam os parâmetros de dificuldade, 

discriminação e resposta aleatória. Três modelos são considerados os principais: o modelo 

Rasch, o modelo logístico de dois parâmetros e o modelo de Lord (PASQUALI, 1997). 
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 11º Passo (precisão da escala): avalia-se aqui a fidedignidade do instrumento. Vários 

nomes fazem referência ao parâmetro de fidedignidade. Alguns nomes expressam o 

que este representa para o instrumento: precisão e confiabilidade. Outros resultam de 

técnicas utilizadas na coleta empírica ou técnicas estatísticas: estabilidade, constância, 

equivalência, consistência interna. 

Fidedignidade estima a extensão em que um instrumento é consistente com o que 

se pretende medir. Isto significa que o instrumento produz os mesmos resultados sobre 

medidas repetidas, portanto, a correlação entre duas medidas é igual a 1. Entretanto, existe 

sempre um erro embutido em qualquer medida, afastando a correlação do valor 1 à medida 

que for maior o erro cometido ao se medir (HAIR Jr.; ANDERSON; TATHAM; BLACK, 

2005; KERLINGER, 2003; PASQUALI, 1997). 

Segundo Pasquali (1997), existem três tipos de delineamento (procedimentos 

experimentais de coleta) e dois modelos de análises estatísticas (correlação e técnica alfa) para 

estimação da fidedignidade de um instrumento. Os delineamentos podem envolver: 1 – uma 

amostra de sujeitos, um mesmo teste e uma única ocasião ou 2 – uma amostra de sujeitos, 

dois testes e uma única ocasião ou 3 – uma amostra de sujeitos, um mesmo teste e duas 

ocasiões.  

Entre os índices de fidedignidade, duas técnicas estatísticas são mais utilizadas: a 

correlação e a técnica alfa que trabalha a variância. O coeficiente de correlação define o nível 

de correspondência entre dois eventos. Este pode ser utilizado para avaliar a estabilidade do 

instrumento com base na aplicação da técnica de teste-reteste. O coeficiente alfa verifica a 

consistência interna dos itens, analisando a congruência de cada item com o total de itens 

restantes. O alfa de Cronbach é o coeficiente mais comumente utilizado para análise da 

consistência interna. 

 12º Passo (estabelecimento de normas): determinação de uniformidade nos 

procedimentos de uso de um instrumento válido e preciso: condições de testagem, 

controle do grupo, instruções padronizadas e motivação dos examinandos, 

interpretação dos resultados obtidos. 

O desenvolvimento de bons instrumentos leva ao seu uso em outras pesquisas ou 

disciplinas. Porém desenvolver instrumentos pode ser difícil e consumir tempo. Alguns 

indivíduos argumentam que não é possível desenvolver um instrumento completamente 

confiável e válido e que o uso de instrumentos constantemente cria problemas na 

interpretação dos dados. 
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Vale ressaltar que, apesar da aplicação da teoria psicométrica, a finalidade do 

estudo não é desenvolver uma escala de avaliação. Ao se trabalhar com os resultados, parte-se 

do princípio que as escalas NOC tenham um grau de validade considerável para o 

desenvolvimento e aplicação de indicadores com base em definições operacionais. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

  

  

  

 

 

4.1 Tipo de Estudo: 

 

 

Trata-se de um estudo do tipo metodológico realizado com o objetivo de validar 

um instrumento de avaliação dos resultados de enfermagem direcionados ao diagnóstico 

Padrão respiratório ineficaz de crianças portadoras de cardiopatias congênitas com base na 

Classificação dos Resultados de Enfermagem. 

Burns e Grove (2001) definem pesquisa metodológica como o estudo delineado 

para desenvolver a validade e a confiabilidade dos instrumentos a fim de medir construtos 

usados como variáveis em pesquisa. Para Polit, Beck e Hungler (2004), esse tipo de pesquisa 

refere-se às investigações dos métodos de obtenção, organização e análise dos dados com a 

finalidade de elaboração, validação e avaliação dos instrumentos e técnicas de pesquisa. 

Centra-se no desenvolvimento de ferramentas específicas de coleta de dados como 

instrumentos e questionários. Seu objetivo é melhorar a confiabilidade e a validade das 

ferramentas de coleta de dados, que aumentam o controle e reduzem as ameaças das validades 

interna e externa. A pesquisa metodológica procura melhorar a validade de construto das 

ferramentas de coleta de dados, refinando, dessa forma, os métodos usados em outras 

investigações (WASSERBAUER; ABRAHAM, 1995). 

Os procedimentos desse estudo foram organizados de acordo com as etapas 

propostas por Pasquali (1998) para o desenvolvimento de escalas de construtos psicológicos: 

procedimentos teóricos, empíricos (experimentais) e analíticos (estatísticos). 
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4.2 Método de Construção do Instrumento de Avaliação dos Resultados de 

Enfermagem: 

 

 

4.2.1 Construção e validação das definições conceituais: 

 

 

4.2.1.1 Procedimentos teóricos: 

 

 

Os procedimentos teóricos constituem etapas que vão estabelecer e definir 

claramente o construto, conceito ou teoria pertencentes ao instrumento de medida a ser 

desenvolvido. 

Os procedimentos teóricos de construção do instrumento de avaliação dos 

resultados de enfermagem de crianças portadoras de cardiopatias congênitas iniciaram com a 

exploração teórica sobre o conceito diagnóstico Padrão respiratório ineficaz.  

Assumiu-se aqui a definição conceitual da NANDA (2006) que considera Padrão 

respiratório ineficaz como a inspiração e ou expiração que não proporciona ventilação 

adequada. Na Taxonomia II da NANDA versão 2005-2006, Padrão respiratório ineficaz 

apresenta dezesseis características definidoras dispostas no Quadro 1: 

Quadro 1 – Características definidoras listadas pela Taxonomia II para o diagnóstico de enfermagem 

Padrão respiratório ineficaz. Fortaleza, 2007. 

Características definidoras 

Pressão inspiratória / expiratória diminuída 

Ventilação-minuto diminuída 

Uso de musculatura acessória para respirar 

Batimento de asa do nariz 

Dispnéia 

Ortopnéia 

Excursão torácica alterada 

Respiração curta 

Assumir uma posição de três pontos 

Respiração com os lábios franzidos 

Fase de expiração prolongada 

Diâmetro antero-posterior aumentado 
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Freqüência respiratória / min 

- Bebês: < 25 ou > 60 

- Idades entre um e quatro anos: < 20 ou > 30 

- Idades entre 5 e 14 anos: < 14 ou > 25 

- Adultos ou maiores de 14 anos: ≤ 11 ou > 24 

Profundidade da respiração 

- Volume corrente em adultos: 500 mL em repouso 

- Volume corrente em crianças: 6-8 mL / kg 

Relação tempo inspiratório / expiratório alterada 

Capacidade vital diminuída 

 

Este diagnóstico foi desenvolvido pela Taxonomia da NANDA com base no 

conhecimento da fisiologia do sistema respiratório e dos problemas que atingem esse sistema. 

Desde então, vem congregando evidências para sua validação por meio de estudos de análise 

de conceito e validações clínicas (PARKER; LUNNEY, 1998).  

A Classificação de Resultados de Enfermagem sugere quatro resultados de 

enfermagem respiratórios ao diagnóstico Padrão respiratório ineficaz: Estado respiratório: 

ventilação, Estado respiratório: permeabilidade das vias aéreas, Estado respiratório: troca de 

gases e Resposta da ventilação mecânica: adulto. Os três primeiros resultados de enfermagem 

são passíveis de serem avaliados em crianças com cardiopatia congênita. Portanto, foram 

considerados no contexto do estudo. 

Como referido no capítulo da introdução, o resultado Estado respiratório: 

ventilação determina o movimento de entrada e saída de ar nos pulmões. Esse resultado 

possui 27 indicadores ajustados em dois tipos de escalas. Os indicadores foram listados a 

seguir (QUADRO 2): 

Quadro 2 – Indicadores listados pela NOC para o resultado de enfermagem Estado respiratório: 

ventilação. Fortaleza, 2007. 

Indicadores de resultado 

Freqüência respiratória 

Ritmo respiratório 

Profundidade da respiração 

Expansão torácica simétrica 

Facilidade da respiração 

Mobilidade do escarro para fora das vias respiratórias 

Vocalização 
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Expulsão do ar 

Ruídos de percussão 

Ruídos respiratórios à ausculta 

Vocalizações auscultadas 

Broncofonia 

Egofonia 

Ausculta dos ruídos respiratórios 

Volume corrente 

Capacidade vital 

Achados de radiografia do tórax 

Provas de função pulmonar 

Utilização dos músculos acessórios 

Ruídos respiratórios patológicos 

Retração do tórax 

Respiração com lábios franzidos  

Dispnéia em repouso 

Dispnéia de esforço 

Ortopnéia 

Dificuldade respiratória 

Frêmito palpável 

 

O Estado respiratório: permeabilidade das vias aéreas é definido como vias 

traqueobrônquicas abertas, amplas e limpas para a troca de ar. Este é composto por oito 

indicadores organizados em duas escalas (QUADRO 3): 

Quadro 3 – Indicadores listados pela NOC para o resultado de enfermagem Estado respiratório: 

permeabilidade das vias aéreas. Fortaleza, 2007. 

Indicadores de resultado 

Facilidade respiratória 

Freqüência respiratória 

Ritmo respiratório 

Mobilidade do escarro para fora das vias respiratórias 

Elimina obstáculos da via aérea 

Ansiedade 

Temor 

Asfixia 

Ruídos respiratórios patológicos 
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O resultado de enfermagem Estado respiratório: troca de gases é compreendido 

como a troca alveolar de oxigênio e gás carbônico para manter as concentrações de gases 

arteriais. Possui 14 indicadores de resultados distribuídos em duas escalas (QUADRO 4): 

Quadro 4 – Indicadores listados pela NOC para o resultado de enfermagem Estado respiratório: troca 

de gases. Fortaleza, 2007. 

Indicadores de resultado 

Estado mental 

Facilidade da respiração 

PaCO2 

PaO2 

pH arterial 

Saturação de O2 

Volume corrente CO2 

Achados de radiografia de tórax 

Equilíbrio entre ventilação e perfusão 

Dispnéia em repouso 

Dispnéia de esforço 

Inquietação 

Cianose 

Sonolência 

 

Os três resultados, Estado respiratório: ventilação, Estado respiratório: 

permeabilidade das vias aéreas e Estado respiratório: troca de gazes, foram considerados 

dimensões do conceito diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. Os indicadores dos resultados 

de enfermagem descritos foram comparados às características definidoras do diagnóstico 

Padrão respiratório ineficaz e listados para avaliação da adequação de cada item (indicador) 

em cada uma das três dimensões.  

Quando o mesmo indicador aparecia simultanemante em dois resultados ou mais, 

este foi considerado apenas uma vez. Têm-se como exemplo o indicador Freqüência 

respiratória que constava dos resultados Estado respiratório: ventilação, Estado respiratório: 

permeabilidade das vias aéreas e do próprio diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. Em 

contrapartida, nas situações em que dois ou mais indicadores apresentavam formas escritas 

diferentes, mas mantendo a mesma definição conceitual, optou-se por manter as diversas 
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formas do indicador. Essa situação aconteceu com os indicadores dispnéia em repouso, 

dispnéia de esforço e dificuldade respiratória.  

Procedeu-se, então, a um levantamento bibliográfico sobre o diagnóstico Padrão 

respiratório ineficaz a partir dos itens que compunham a lista de indicadores que seriam 

apreciados pelos especialistas. Este foi realizado nas bases científicas de dados: Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde e Biomédica (Medline 1966-1996, 1996-2007), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Biblioteca Eletrônica Científica 

Online (Scielo), Biblioteca Nacional de Medicina e Instituto Nacional de Saúde (Pubmed), 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e Banco de Dados da Universidade de São Paulo (DEDALUS). Para os três 

primeiros bancos, utilizou-se o recurso de busca avançada por descritores de assunto com 

base nos seguintes unitermos: função respiratória, testes respiratórios, validação, diagnóstico 

de enfermagem, padrão respiratório e cardiopatias congênitas. No banco de dados PUBMED 

e nos bancos de editores presentes no Portal de Periódicos da CAPES, utilizaram-se os 

unitermos nursing diagnosis, validation studies, child, respiratory system, respiratory 

transport, pulmonary ventilation and heart diseases isoladamente ou associados entre si. 

Quanto a busca no banco DEDALUS, buscaram-se dissertações e teses com as palavras-chave 

validação, diagnóstico de enfermagem e cardiopatia congênita. A partir das referências 

bibliográficas dos artigos encontrados, outras buscas foram realizadas nas mesmas bases de 

dados. Esta revisão juntamente com livros da área de semiologia médica e de enfermagem 

ajudou a construir a definição conceitual de cada item. Definições extraídas de dicionários 

foram utilizadas naqueles casos em que não se encontravam explicações claras na literatura. 

 

 

4.2.1.2 Procedimentos empíricos: 

 

 

O conjunto de itens foi submetido a especialistas para julgarem a validade de 

conteúdo.  Foram considerados especialistas aqueles profissionais enfermeiros que 

apresentassem um escore mínimo de cinco pontos dentre os seguintes critérios adaptados do 

sistema de pontuação proposto por Fehring (1994): 

Ter grau mínimo de especialista em Enfermagem em Saúde Cardiovascular 1 ponto 

Ter grau mínimo de especialista em Enfermagem Pediátrica 1 ponto 
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Ser mestre em Enfermagem 1 ponto 

Ser doutor em Enfermagem 2 pontos 

Ter desenvolvido dissertação de mestrado envolvendo terminologias de 

enfermagem 

1 ponto 

Ter desenvolvido dissertação de mestrado envolvendo a assistência de 

enfermagem à criança 

1 ponto 

Ter desenvolvido tese de doutorado envolvendo terminologias de enfermagem 2 pontos 

Ter desenvolvido tese de doutorado envolvendo a temática assistência de 

enfermagem à criança 

2 pontos 

Ter trabalho publicado relacionado às terminologias de enfermagem 1 ponto 

Ter trabalho publicado relacionado à assistência de enfermagem à criança 1 ponto 

Participar de grupos / projetos de pesquisa que envolva terminologias de 

enfermagem 

1 ponto 

Participar de grupos / projetos de pesquisa que envolva assistência de enfermagem 

à criança 

1 ponto 

Ser docente do curso de enfermagem em disciplinas que envolvam terminologias 

de enfermagem 

2 pontos 

Ser docente do curso de enfermagem em disciplinas que envolvam a avaliação e 

assistência de enfermagem à criança 

2 pontos 

Ter no mínimo um ano de experiência profissional como enfermeiro na 

assistência a crianças portadoras de cardiopatias congênitas.  

2 pontos 

 

Fehring (1994) recomenda que um enfermeiro para ser considerado especialista 

deva ter no mínimo o grau de mestre em enfermagem com uma área definida de experiência 

clínica. Além da titulação acadêmica de mestre, o autor ressalta que o especialista precisa 

demonstrar conhecimento especializado sobre o diagnóstico em estudo por meio de pesquisas 

apresentadas e publicadas, artigos científicos, prática clínica e especialização sobre o 

fenômeno em estudo. 

Ao se considerar os critérios para caracterização dos especialistas, deveriam ter 

sido convidados enfermeiros com experiência reconhecida no diagnóstico de enfermagem 

Padrão respiratório ineficaz e no contexto clínico da criança com cardiopatia congênita. 

Entretanto, no Brasil, ainda há um número insuficiente de especialistas na área. Portanto, o 

grupo de indivíduos que constituíram os enfermeiros especialistas do estudo, caracterizou-se 

por apresentar conhecimento e utilização de linguagens de enfermagem (Classificação de 

Diagnósticos, Resultados ou Intervenções de Enfermagem) associadas ao processo de 
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enfermagem, assistência de enfermagem à criança, avaliação clínica de enfermagem e 

desenvolvimento e validação de instrumentos de medida. Identificaram-se 31 enfermeiros por 

meio de avaliação dos currículos disponíveis na plataforma Lattes que atendiam aos critérios 

definidos. Para essa etapa, foram convidados onze especialistas, mas apenas seis concordaram 

e atenderam às solicitações do estudo. Todos os enfermeiros foram contatados 

individualmente por meio de correio eletrônico. No primeiro contato, realizou-se a 

identificação da pesquisadora, explicitação da finalidade e das fases do estudo, convite para 

participação no estudo e informações sobre a forma de envio do material que poderia ser pelo 

correio comum ou eletrônico (APÊNDICE A).  

O material enviado para cada especialista continha informações gerais acerca do 

estudo (APÊNDICE B), termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE C), lista dos 

domínios e classes da NOC (APÊNDICE D) e instrumento de coleta de dados – fase 1 

(APÊNDICE E). 

Foi, então, solicitado a cada especialista que respondesse ao instrumento 

composto por quatro partes: 1) dados de identificação e aqueles referentes aos critérios para 

seleção de especialistas; 2) definição dos resultados de enfermagem que compunham as 

dimensões do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz e pertinência desses aos domínios e 

classes da NOC; 3) lista única dos indicadores de resultado e suas definições conceituais e 4) 

espaço para adição de outros indicadores e suas definições conceituais considerados 

pertinentes pelos especialistas.  

Na terceira parte do instrumento, os especialistas determinaram quais itens se 

referiam ao conceito diagnóstico Padrão respiratório ineficaz e à qual dimensão. Cada item 

recebeu os seguintes pontos: +1 para aqueles característicos do conceito em estudo, 0 se o 

especialista ficasse indeciso se o item era ou não uma manifestação de Padrão respiratório 

ineficaz e de suas dimensões, e -1 para aqueles que não eram característicos de Padrão 

respiratório ineficaz. Pasquali (2003) considera que itens cuja concordância não atinge 80% 

obviamente apresentam problemas e poderão ser descartados do instrumento-piloto. 

Indicadores fictícios foram acrescentados à lista de itens do instrumento. Estes foram retirados 

do resultado de enfermagem Sinais vitais, também presente na lista de resultados sugeridos 

para o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. Os indicadores acrescentados foram: 

temperatura corporal, freqüência de pulso apical, freqüência cardíaca apical, freqüência de 

pulso radial, freqüência respiratória, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e 

pressão de pulso. Estes foram escolhidos por serem considerados importantes na avaliação da 
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criança com cardiopatia congênita. Fehring (1986) sugere a utilização desse tipo de estratégia 

para averiguar a tendência de avaliação dos especialistas. 

Os especialistas avaliaram um conjunto de 49 itens. Após avaliação, cada item foi 

alocado em uma das dimensões do construto segundo a maior freqüência de indicação dos 

especialistas.  

 

 

4.2.2 Construção e validação das definições operacionais: 

 

 

4.2.2.1 Procedimentos teóricos: 

 

 

Em seguida foram construídas as definições operacionais de acordo com os cinco 

níveis das escalas da Classificação de Resultados de Enfermagem. Os conceitos foram 

definidos com fundamento na literatura investigada nas bases de dados: artigos nacionais e 

internacionais, dissertações e teses sobre o diagnóstico em estudo, e em artigos e livros-textos 

sobre semiologia pediátrica e de adulto e assistência à criança com cardiopatia congênita.  

 

 

4.2.2.2 Procedimentos empíricos: 

 

Um instrumento com a determinação dos conceitos dos itens foi novamente 

submetido a especialistas para avaliarem se a formulação das definições operacionais dos 

itens atendia aos critérios de adequação estabelecidos por Pasquali (1998): simplicidade, 

clareza, precisão e amplitude. Esse instrumento era composto duas partes: 1) dados de 

identificação e aqueles referentes aos critérios para seleção de especialistas (para serem 

respondidos por aqueles especialistas que não participaram da fase anterior; e 2) lista única 

dos indicadores de resultado e suas definições operacionais. Havia também um espaço após 

cada item para sugestões de adequação das definições operacionais. 

Para essa fase dos procedimentos teóricos, foram convidados vinte e dois 

especialistas escolhidos com base nos mesmos critérios de pontuação utilizados na fase 

anterior, identificados de acordo com nova busca dos currículos disponíveis na plataforma 

Lattes. Os especialistas que participaram da fase anterior também foram convidados para essa 
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nova fase. Todos os especialistas da fase 1 aceitaram, no entanto, dois não retornaram os 

instrumentos da fase 2. 

Como ocorrido na fase anterior, todos os enfermeiros foram contatados por meio 

de correio eletrônico. Ainda nesse contato, realizou-se a identificação da pesquisadora, 

explicitação da finalidade e das fases do estudo, convite ao especialista para participação no 

estudo e consulta sobre a forma de envio do material mais adequada, se por correio comum ou 

eletrônico (APÊNDICES F).  

O material enviado para cada especialista continha informações gerais do estudo 

(APÊNDICE G), termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE C) e instrumento 

de coleta de dados – fase 2 (APÊNDICE H). 

O conjunto de itens resultante da avaliação de adequação de critério foi submetido 

à análise semântica para determinação de sua inteligibilidade durante um pré-teste com a 

população-meta. Esta população foi constituída por doze enfermeiros assistenciais de um 

hospital público da cidade de Fortaleza, referência no atendimento de doenças 

cardiopulmonares. Os enfermeiros foram selecionadas entre aquelas que cuidam de crianças 

com cardiopatias congênitas e que aceitaram participar do estudo. Realizaram-se, então, 

discussões em grupos ou individual. Os itens foram apresentados um a um para reprodução 

pelos enfermeiros com suas próprias palavras e posterior apresentação de como o item estava 

discriminado. As discussões concentraram-se em torno de como as enfermeiras avaliavam 

cada item em seu contexto de assistência. Ao final, todos os itens foram considerados claros e 

de fácil compreensão, não demandando alterações nessa fase. Estes foram, então, organizados 

em um formulário (instrumento de medida preliminar) que foi avaliado de acordo com os 

procedimentos empíricos. Buscou-se anuência para participação dos enfermeiros por meio da 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE C). 

Para determinação da adequação das respostas, foi utilizado o método de 

congruência item-objetivo de Waltz, Strickland e Lenz (1991). Os especialistas indicaram +1 

para estabelecer se o critério era atendido pelo item, 0 para indecisão quanto ao atendimento 

do critério e -1 se o item não atendia ao critério. De acordo com Waltz, Strickland e Lenz 

(1991), devem ser mantidos os itens que alcançarem índice de validade de conteúdo (IVC) de 

0,80 ou mais. No entanto, considerou-se que os itens que não atingissem o índice estabelecido 

deveriam apenas ser revistos com base nas sugestões dos especialistas, vistos serem 

importantes para avaliação dos resultados de enfermagem associados ao diagnóstico em 

estudo. Para aqueles itens com definições operacionais semelhantes, houve várias sugestões 
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para permanência apenas daqueles mais expressivos ao contexto da criança característica do 

estudo. Alguns itens foram, então, retirados para atender tais sugestões. 

O instrumento preliminar foi composto por dados de identificação da criança e 

pelos indicadores com suas respectivas definições conceituais e operacionais, organizados 

dentro das três dimensões consideradas para o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz: 

ventilação, troca de gases e permeabilidade das vias aéreas (APÊNDICE I). 

 

 

4.2.3 Validação clínica: 

 

 

Realizou-se um teste piloto com seis crianças internadas no lócus do estudo que 

não fizeram parte da amostra. Duas crianças foram selecionadas da Unidade de internação 

para compor o grupo, duas da UTI Clínica e duas da UTI Pós-operatório infantil. Esta fase 

teve o intuito de verificar se os indicadores com seus conceitos operacionais possuíam 

variáveis possíveis de serem encontradas no contexto da criança com cardiopatias congênitas.  

O teste piloto foi realizado pela pesquisadora no período da manhã. A abordagem 

à criança durou em média trinta minutos. Os dados referentes à identificação da criança foram 

retirados diretamente do prontuário, bem como, resultados de exames complementares como 

radiografias e gasometrias. Consideraram-se os dados da gasometria do dia da avaliação. O 

resultado evidenciou que os conceitos apresentavam variáveis possíveis de serem averiguadas. 

No entanto, os indicadores precisavam ser organizados sequencialmente, levando em 

consideração, as variáveis comuns. A seqüência anterior apresentava os indicadores por 

ordem alfabética dentro de cada dimensão. As alterações foram realizadas, levando a 

composição de um novo instrumento (APÊNDICE J). 

Vale ressaltar que um outro instrumento foi elaborado contendo apenas os dados 

de identificação e os indicadores com suas definições conceituais também distribuídos dentro 

das dimensões estabelecidas. Este instrumento foi elaborado para ajudar na verificação da 

hipótese do estudo (APÊNDICE L). 
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4.2.3.1 Procedimentos empíricos: 

 

 

Nesse estudo, os procedimentos empíricos delineados subsidiaram a seleção dos 

itens que compõem o instrumento preliminar e possibilitaram estimativas de fidedignidade e 

validade. 

 

 

4.2.3.2 Local: 

 

 

Essa fase do estudo foi realizada em um hospital da rede pública do município de 

Fortaleza-Ceará, pertencente a SER VI – Secretaria Executiva Regional VI. Esta instituição 

constitui-se um centro de referência em doenças cardiopulmonares e atende uma clientela 

advinda de todo o estado do Ceará. Os serviços oferecidos estão distribuídos na seguinte 

estrutura física: Unidade de Emergência, Unidade de Tratamento de Urgência, Unidades de 

Internação Clínica para Adultos e para Crianças, Centro de Cirurgias Cardíacas e Pulmonares, 

Unidades de Tratamento Intensivo e Unidade de Reabilitação.  

O hospital oferece também serviços de Radiologia, incluindo tomografia, 

Comissão de curativos composta por enfermeiros, Atendimento Odontológico, Consultas 

Ambulatoriais Médicas e de Enfermagem, Centro Hemodinâmico, onde são realizados 

procedimentos como cateterismo cardíaco, angioplastia e implante de marcapasso e Unidade 

exclusiva para broncoscopia. 

O bloco pediátrico, composto pela Unidade Clínica Pediátrica, UTI Clínica 

Pediátrica e UTI Pós-Operatório Infantil, constituiu o cenário da coleta de dados. Este recebe 

crianças provenientes de todo o estado para esclarecimento diagnóstico e tratamento 

específico em cardiologia e pneumologia. A unidade clínica pediátrica é constituída por vinte 

leitos distribuídos em seis enfermarias. A UTI Clínica Pediátrica possui nove leitos e a UTI 

Pós-Operatório Infantil é constituída por três leitos. Entre os profissionais que fazem parte da 

equipe de saúde do bloco pediátrico tem-se: médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 

fisioterapeutas, nutricionistas, psicopedagoga e assistente social. 
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4.2.3.3 Amostra: 

 

 

O instrumento preliminar foi aplicado no contexto assistencial das crianças com 

cardiopatias congênitas para validação clínica. A população do estudo foi constituída por 

crianças, com diagnóstico médico de cardiopatia congênita, e manifestando o diagnóstico de 

enfermagem Padrão respiratório ineficaz. A amostra foi determinada a partir da aplicação da 

fórmula 

(zα + zβ)2. 2 . p(1 – p) 

N = __________________________________________________ 

(d)2 

 

onde, 

 N = tamanho da amostra, 

zα = nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão,  

zβ = poder do teste, 

p = proporção de ocorrência do fenômeno em estudo,  

d = diferença a ser detectada nas avaliações ao se considerar as definições operacionais 

(JECKEL; ELMORE; KATZ, 2002).  

Para este estudo, consideraram-se como parâmetros um nível de confiança de 95% 

(zα = 1,96) e um poder de teste de 80% (zβ = 0,84). A proporção estimada, representada pela 

proporção de ocorrência do diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz 

encontrado em estudo anterior, foi de 86,7% (p = 0,87) (SILVA, 2005).  

A diferença de detecção de alteração dos estados respiratórios ao se utilizar ou não 

definições operacionais foi estabelecida em 20% (d = 0,2). Considerou-se, para isto, o ponto 

de corte que a literatura sobre validação utiliza para justificar uma concordância adequada 

entre avaliadores. Com base nos parâmetros expostos, a amostra foi calculada em 45 crianças 

portadoras de cardiopatias congênitas e que apresentavam o diagnóstico de enfermagem 

Padrão respiratório ineficaz.  

Para seleção das crianças, foi utilizada estratégia de amostragem por 

conveniência. Segundo LoBiondo-Wood e Haber (2001), a amostragem por conveniência é a 

escolha das pessoas ou objetos mais prontamente acessíveis como sujeitos de uma pesquisa. 
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Essa estratégia facilita a obtenção de participantes com eventos raros como as cardiopatias 

congênitas. O período de coleta de dados estendeu-se de julho a setembro de 2007. 

 

 

4.2.3.4 Formação do grupo de avaliadores e treinamento: 

 

 

Os profissionais que compuseram o grupo de avaliadores foram oito enfermeiros 

participantes de grupos de pesquisas sobre diagnósticos, intervenções e resultados em 

enfermagem e sobre tecnologias para o cuidado de enfermagem. Estes foram indicados pelos 

líderes dos grupos e atenderam ao perfil mínimo de cinco escores de acordo com os critérios 

estabelecidos para especialistas das fases anteriores.  

Todos os enfermeiros passaram por um período de treinamento de 

aproximadamente 40 horas / aula. Os assuntos abordados foram: o processo de enfermagem, a 

assistência de enfermagem a crianças com cardiopatias congênitas, semiologia pediátrica e a 

definição conceitual do diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz e dos 

indicadores de resultados a serem avaliados. Um roteiro com procedimentos padronizados 

para o exame físico de crianças foi elaborado para facilitar o treinamento e avaliação dos 

enfermeiros. Dois estudos de casos ilustrados por Lunney (2004) foram utilizados para 

averiguar a concordância entre os avaliadores sobre os diagnósticos de enfermagem presentes. 

O resultado da avaliação mostrou-se satisfatório com concordância de 92%. 

Após o treinamento, realizou-se um sorteio entre os enfermeiros para composição 

das duplas de avaliadores. Outro sorteio foi realizado para determinar com que instrumento 

cada dupla de avaliador iria trabalhar. Adotou-se essa estratégia para que duas duplas de 

observadores não tomassem conhecimento das definições operacionais desenvolvidas e 

realizassem as avaliações somente com base nos indicadores e suas definições conceituais. 

Para aquelas duplas que foram sorteados para aplicarem o instrumento com as definições 

operacionais, realizou-se um novo encontro para apresentá-lo. Valer ressaltar que os 

enfermeiros que participaram dessa fase não faziam parte do corpo de profissionais do local 

de realização do estudo. 
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4.2.3.5 Coleta de dados: 

  

 

Para operacionalização dessa fase, as crianças portadoras de cardiopatias 

congênitas foram avaliadas pela pesquisadora para identificação do diagnóstico de 

enfermagem Padrão respiratório ineficaz. O instrumento utilizado para determinação do 

diagnóstico consistiu num roteiro contendo dados de identificação, diagnóstico médico, dados 

pregressos sobre a doença, gestação, parto e nascimento, terapia medicamentosa, dados 

referentes aos domínios nutrição, eliminação, atividade / repouso, percepção / cognição, 

enfrentamento / tolerância ao estresse, segurança / proteção, conforto e crescimento / 

desenvolvimento, dados relacionados a informações clínicas complementares como resultados 

de exames e evolução do estado clínico (APÊNDICE M). O instrumento serviu como guia 

para identificar, além do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz, as condições gerais do 

estado de saúde da criança. Utilizou-se esse instrumento em outros estudos realizados pela 

pesquisadora (SILVA, 2003, 2005). Vale ressaltar que a pesquisadora buscou anuência do 

responsável legal para avaliação da criança e possível inclusão no estudo por meio da 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE N). Cinqüenta e duas 

crianças foram avaliadas. No entanto, não foi possível identificar o diagnóstico de 

enfermagem em sete. 

Estabelecida a presença do diagnóstico, foram aplicados os critérios de exclusão 

para identificação da amostra. Determinaram-se como critérios de exclusão: a co-morbidade 

com outras alterações congênitas e a utilização de medicamentos fora do protocolo para 

tratamento de complicações cardiopulmonares ou de outros problemas colaborativos não 

associados ao quadro clínico da criança (SILVA, 2003, 2005). Não houve exclusão de 

nenhuma das crianças selecionadas. 

Em cada dia de coleta de dados, havia em campo no mínimo duas duplas de 

avaliadores para aplicarem os instrumentos com e sem definições operacionais. Estabeleceu-

se uma escala de avaliação de acordo com a disponibilidade de cada enfermeiro. As visitas 

aconteceram no período da manhã, logo após identificação da criança com o diagnóstico 

Padrão respiratório ineficaz. Não se estabeleceu uma ordem de aplicação dos instrumentos 

para o inicio da abordagem. No entanto, duas duplas de avaliadores com instrumentos 

diferentes não poderiam estar simultaneamente na mesma enfermaria.  

Cada dupla de enfermeiros abordava a criança ao mesmo tempo para aplicação do 

instrumento, entretanto, os registros eram feitos separadamente. As duplas tinham liberdade 
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para definir quem conduziria a entrevista. O emprego de métodos, como a percussão e a 

palpação, era realizado por ambos os enfermeiros. Já os métodos como inspeção e ausculta 

foram efetuados simultaneamente. Os dados referentes aos sinais vitais e medidas 

antropométricas foram obtidos uma única vez. Informações referentes a radiografias e 

gasometrias foram colhidas do prontuário das crianças. Consideraram-se, para extração das 

informações, as gasometrias realizadas no dia da visita dos avaliadores. Para levantar 

informações referentes à função pulmonar, foi realizada espirometria naquelas crianças com 

idade acima de seis anos de idade, utilizando o espirômetro portátil microQuark USB. 

Determinou-se a mensuração de peso, comprimento, e perímetro braquial para 

ajudar no estabelecimento dos valores de espirometria e pressão arterial. Utilizaram-se, como 

instrumentos de medida, balança Filizola® BP baby com capacidade máxima de 15 kg e 

divisões de 5 g e fita métrica com escala graduada em milímetros e antropômetro com 120 cm 

centímetros de comprimento. Para as medidas de peso e comprimento, adotaram-se as 

técnicas de medição antropométricas em crianças de zero a 23 meses e acima de 23 meses 

(BRASIL, 2002).  

A técnica de verificação das freqüências cardíaca, respiratória e de pulso e 

temperatura seguiram os passos descritos por Seibert (2000). Para a medida de pressão 

arterial, utilizou-se a técnica descrita pela Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure (2004). Vale ressaltar que em algumas crianças não foi 

possível determinar a pressão arterial auscultatória, utilizando-se, então, a pressão arterial 

oscilométrica.  

Apesar de Pasquali (1998) sugerir a replicação do instrumento após um período 

para confirmar a estabilidade dos resultados, não foi possível utilizar o teste-reteste devido a 

instabilidade do quadro clínico da criança com cardiopatia congênita.  

 

 

4.2.3.6 Procedimentos analíticos: 

 

 

Neste estudo, toda a análise estatística foi realizada pelo pacote estatístico SPSS 

versão 15.0 for Windows® (Statistical Package for the Social Sciences). Utilizou-se o 

software Excel 2003© para efetuar a construção das planilhas de dados. Para a análise 
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descritiva foram consideradas as freqüências absolutas, percentuais, média, mediana e desvio 

padrão. 

Para análise da influência da utilização de definições operacionais, os dados das 

avaliações efetuadas pelos dois grupos de enfermeiras (com e sem o conhecimento das 

definições) foram comparados pelos percentis da pontuação das escalas NOC para cada 

indicador. Estes percentis foram comparados quanto à sua diferença entre os dois grupos e 

internamente entre os avaliadores de cada grupo. Para tanto utilizou-se o teste U de Mann-

Whitney (SIEGEL; CASTELLAN Jr., 2006). Para verificação da consistência das avaliações 

entre as enfermeiras calculou-se o coeficiente Alfa de Chronbach, sendo este considerado alto 

a partir do valor de 0,80. 

A seguir, calculou-se a sensibilidade e especificidade para cada um dos 

indicadores de saúde de acordo com as pontuações da escala NOC atribuídas, com vistas a 

verificar a influência da utilização de definições operacionais nas atitudes (pontuações 

atribuídas) dos avaliadores que as utilizaram. Para uma melhor visualização destes dados, 

plotou-se uma curva ROC para os indicadores que apresentaram significância estatística para 

verificar o padrão gráfico destes indicadores. 

Para verificar se as inter-relações entre os indicadores de saúde utilizados 

definiam um conjunto de dimensões comuns, foi procedida uma análise fatorial a partir dos 

dados das avaliações entre os grupos de avaliadores. A pertinência inicial da análise fatorial 

foi verificada pelo número de correlações estatisticamente significantes entre os indicadores 

de saúde. Ademais, verificou a medida geral de adequação da amostra pelo método KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin). A adequação da amostra também foi verificada pelo teste de 

esfericidade de Bartlett. Para a extração de fatores considerou-se o critério de raiz latente, ou 

seja, autovalores maiores que 1. Na análise do poder explanatório de cada fator extraído, 

verificou-se as comunalidades (percentual de variância acumulada). Os dados foram 

apresentados em duas matrizes fatoriais: uma matriz não rotacionada e outra com rotação 

ortogonal Varimax. A descrição de cada matriz considerou a distribuição das cargas fatoriais 

para cada indicador de saúde. Esta análise foi procedida tanto para o grupo que utilizou as 

definições operacionais como para o grupo que não as utilizou. 

Por fim, para verificar que indicadores estavam relacionados à utilização das 

definições operacionais, procedeu-se a uma regressão logística stepwise. O teste de Wald foi 

utilizado para verificar a significância dos indicadores no modelo. Os coeficientes dos 

indicadores que compuseram o modelo final foram verificados quanto à sua significância 

estatística pelo teste de Omnibus. A homogeneidade entre as freqüências esperadas e 
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observadas para as variáveis incluídas no modelo foi verificada pelo teste de Hosmer-

Lemeshow. A capacidade de determinação do modelo foi verificada pelo R2 de Nagelkerke. A 

definição do modelo final considerou a redução no valor do logaritmo da razão de máxima 

verossimilhança. O nível de significância adotado neste estudo foi de 5%. 

 

 

4.2.4 Aspectos Éticos 

 

 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da referida instituição 

pública, procurando atender aos aspectos contidos na resolução 196/96 sobre pesquisa com 

seres humanos do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (BRASIL, 1996). O 

projeto recebeu parecer favorável de acordo com o protocolo 384/2006 (ANEXO A). Os 

especialistas, os enfermeiros e os responsáveis pelas crianças participantes foram consultados 

sobre o interesse em participar do estudo e esclarecidos sobre o objetivo, finalidades e 

procedimentos metodológicos do estudo, recebendo a garantia do sigilo conferido às 

informações e identidades e direito de desistência a qualquer momento. Os participantes 

deram a anuência mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Os especialistas que optaram por receber o instrumento por endereço eletrônico, 

não assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Vale ressaltar que estes 

receberam o termo como material anexo. Interpretou-se o retorno do instrumento como a 

anuência do especialista de acordo com o que preconiza Wall et al (1994). 
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RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO    

  

  

 

 

 

5.1 Construção e validação das definições conceituais dos indicadores de resultado 

 

 

O levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados anteriormente descritas 

possibilitou um melhor conhecimento do diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório 

ineficaz, suas características definidoras e a associação destas com os resultados de 

enfermagem respiratórios da Classificação de Resultados de Enfermagem. No conjunto das 

bases de dados, foram levantadas 356 referências que versavam sobre o diagnóstico de 

enfermagem em estudo ou sobre os vários aspectos da avaliação do estado respiratório dos 

quais 28 foram considerados pertinentes para a finalidade do estudo. A leitura do material na 

íntegra também possibilitou a identificação de mais referências sobre Padrão respiratório 

ineficaz e avaliação respiratória. 

Este diagnóstico surgiu pela primeira vez em 1980 e sofreu revisões de suas 

características definidoras e fatores relacionados em 1996 e 1998. Desde que surgiu, 

pesquisas têm mostrado que o mesmo se encontra entre os diagnósticos de enfermagem mais 

frequentemente identificados nos vários cenários, nos vários grupos populacionais de 

diferentes idades (CARLSON-CATALANO et al, 1998; HOSKINS et al, 1986; GORDON; 

HILTUNEN, 1995; LUTJENS, 1993). 

Como referido, Padrão respiratório ineficaz foi desenvolvido pela Taxonomia da 

NANDA com base no conhecimento da fisiologia do sistema respiratório e dos problemas 

comumente associados a esse sistema. Desde então, pesquisas vêm acumulando evidências 

para sua validação por meio de estudos de análise de conceito e validações clínicas. Estas 

também mostram a necessidade de mais estudos para esclarecer inconsistências encontradas, 

clarificar conceitos e facilitar sua avaliação (CAPUANO; HITCHINGS; JOHNSON, 1990; 

CARLSON-CATALANO et al, 1998; PARKER; LUNNEY, 1998; YORK, 1985; ZEITOUN 

et al., 2007). 
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A literatura tem apontado a manifestação de Padrão respiratório ineficaz 

isoladamente ou em associação com outros dois diagnósticos de enfermagem respiratórios, 

Desobstrução ineficaz das vias aéreas e Troca de gases prejudicada. Carlson-Catalano et al. 

(1998) enfatizam que a alta prevalência desses diagnósticos e suas associações são esperadas 

em pacientes com risco de apresentarem tais respostas devido a uma variedade de condições 

clínicas e cirúrgicas. 

Um dos estudos encontrados, foi desenvolvido por Galdeano et al, (2006) ao 

buscarem identificar diagnósticos de enfermagem em pacientes adultos no período 

perioperatório de cirurgia cardíaca. Os instrumentos de coleta de dados preenchidos pela 

primeira autora foram entregues a três enfermeiros, que atuavam na área de cardiologia e 

possuíam conhecimento sobre diagnóstico de enfermagem, para que identificassem os 

diagnósticos de cada paciente, de forma individual, seguindo as etapas do processo de 

raciocínio diagnósticos proposto por Risner (1990) e a Taxonomia I da NANDA. O Padrão 

respiratório ineficaz foi identificado com freqüência de 70,6% nos participantes durante o pré-

operatório de cirurgia cardíaca. A inferência desse diagnóstico não apresentou evidências 

estatísticas de concordância com os outros enfermeiros que participaram do estudo. No 

período trans-operatório, Troca de gases prejudicada foi identificada em 100% dos casos, no 

entanto, houve discordância entre a primeira autora e os enfermeiros na evidência desse 

diagnóstico. No período pós-operatório, o diagnóstico Desobstrução ineficaz das vias aéreas 

foi identificado em 82,3% dos pacientes. Foram encontradas evidências estatísticas entre os 

avaliadores. Já Troca de gases prejudicada foi identificada em 64,7%, mas houve discordância 

entre a autora e os demais enfermeiros. 

Faria (2000) analisou os diagnósticos de enfermagem respiratórios dos pacientes 

cardíacos cirúrgicos. Estes foram identificados no pré-operatório, primeiro e terceiro dias de 

pós-operatório de cirurgia cardíaca. Foram identificados 303 diagnósticos respiratórios em 

155 pacientes (53,2%). Houve maior freqüência de diagnósticos de enfermagem respiratórios 

no primeiro pós-operatório (50,0%), seguido do terceiro pós-operatório (36,0%) e pré-

operatório (14,0%). Entre estes, Padrão respiratório ineficaz ocorreu com freqüência de 

38,3%, Troca de gases prejudicada, 25,0%, e Desobstrução ineficaz das vias aéreas, 22,2%.   

No estudo realizado pela pesquisadora no mestrado, os resultados mostraram que 

Padrão respiratório ineficaz apresentou associação com ambos diagnósticos de enfermagem: 

Troca de gases prejudicada e Desobstrução ineficaz das vias aéreas. As chances de crianças 

portadoras de Padrão respiratório ineficaz desenvolverem o diagnóstico de enfermagem 

Desobstrução ineficaz das vias aéreas foram de aproximadamente seis vezes. Da mesma 
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forma, crianças, que manifestaram o diagnóstico Troca de gases prejudicada, apresentaram 

cerca de 20 vezes mais chances de desenvolverem Padrão respiratório ineficaz (SILVA, 2005; 

SILVA, LOPES, ARAUJO, 2007b). 

A determinação precoce desse diagnóstico de enfermagem e a avaliação do nível 

da resposta humana e dos resultados de enfermagem sensíveis às intervenções de enfermagem 

passaram a ser uma preocupação constante. Buscaram-se, novamente, na literatura investigada 

indícios de relação entre o diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz e 

resultados de enfermagem. Nenhuma referência foi encontrada até o momento. No entanto, a 

leitura da Classificação de Resultados de Enfermagem possibilitou a identificação de 

sugestões de resultados para o diagnóstico em questão. Ao considerar a leitura das definições 

conceituais, Estado respiratório: ventilação foi o resultado que mais se aproximou de Padrão 

respiratório ineficaz. Entretanto, as associações encontradas entre os diagnósticos 

respiratórios no contexto da criança com cardiopatia congênita levaram a seleção de mais dois 

resultados de enfermagem, Estado respiratório: permeabilidade das vias aéreas e Estado 

respiratório: troca de gases. As definições conceituais desses resultados e dos demais 

diagnósticos respiratórios também apresentam grande aproximação. Assim como os 

diagnósticos de enfermagem respiratórios apresentam maior freqüência de ocorrência, 

Moorhead, Johnson e Maas (2005) ressaltam que estes resultados foram identificados com 

mais freqüência como centrais ao contexto do paciente por parte de organizações de 

especialidades. 

Conforme descrito na metodologia, seguiu-se a comparação das características 

definidoras do diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz com os indicadores 

dos três resultados selecionados e os diagnósticos de enfermagem associados. Vale ressaltar 

que as discussões dos achados desse estudo foram realizadas com base nas características 

definidoras, visto não se ter encontrado referências sobre os resultados respiratórios. 
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Características/Indicadores PRI ERV ERPVA ERTG DIVA TGP 

Achados de radiografia de tórax  X  X   

Ansiedade   X    

Asfixia   X    

Assumir uma posição de três 

pontos 
X      

Ausculta dos ruídos respiratórios  X   X  

Batimento de asa do nariz X     X 

Broncofonia  X     

Capacidade vital  X     

Capacidade vital diminuída X      

Cianose    X X X 

Confusão      X 

Diâmetro antero-posterior 

aumentado 
X      

Dificuldade respiratória  X     

Dispnéia X    X X 

Dispnéia de esforço  X  X   

Dispnéia em repouso  X  X   

Distúrbios visuais      X 

Dióxido de carbono diminuído      X 

Taquicardia      X 

Hipercapnia      X 

Quadro 5 – Lista das características definidoras e indicadores dos diagnósticos e resultados de enfermagem respiratórios. Fortaleza, 2007.

PRI – Padrão respiratório ineficaz; ERV – Estado respiratório: ventilação; ERPVA – Estado respiratório: permeabilidade das vias aéreas; ERTG – Estado respiratório: troca de 
gases; DIVA – Desobstrução ineficaz das vias aéreas; TGP – Troca de gases prejudicada.
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Hipóxia      X 

Gases sanguíneos alterados      X 

Cor da pele anormal      X 

Hipoxemia      X 

Hipercarbia      X 

Cefaléia ao acordar      X 

Diaforese      X 

Egofonia  X     

Elimina obstáculos da via aérea   X    

Equilíbrio entre ventilação e 

perfusão 
   X   

Estado mental    X   

Excursão torácica alterada X      

Expansão torácica simétrica  X     

Expulsão do ar  X     

Facilidade da respiração    X   

Facilidade da inspiração  X     

Facilidade respiratória   X    

Fases de expiração prolongada X      

Frêmito palpável  X     

Freqüência respiratória X X X  X X 

Inquietação-Agitação    X X X 

Irritabilidade      X 
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Mobilização do escarro para fora 

das vias respiratórias-

expectoração 

 X X  X  

Olhos arregalados     X  

Ortopnéia X X   X  

PaCO2    X   

PaO2    X   

pH arterial    X  X 

Pressão inspiratória / expiratória 

diminuída 
X      

Profundidade da respiração X X    X 

Testes de função pulmonar  X     

Relação tempo inspiratório / 

expiratório alterada 
X      

Respiração com os lábios 

franzidos 
X X     

Respiração curta X      

Retração do tórax  X     

Ritmo respiratório  X X  X X 

Ruídos de percussão  X     

Ruídos respiratórios à ausculta  X   X  

Ruídos respiratórios anormais  X X  X  

Saturação de O2    X   
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Sonolência    X  X 

Temor   X    

Tosse ineficaz ou ausente     X  

Utilização dos músculos 

acessórios 
X X     

Ventilação-minuto diminuída X      

Vocalização  X   X  

Vocalizações auscultadas  X     

Volume corrente  X     

Volume corrente CO2    X   
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Foram, então, listados 71 itens presentes no contexto dos diagnósticos e resultados 

respiratórios. Como referido, quando o mesmo indicador aparecia simultanemante em dois 

resultados ou mais, este foi considerado apenas uma vez. Em contrapartida, nas situações em 

que dois ou mais indicadores apresentavam formas escritas diferentes, mas mantendo a 

mesma definição conceitual, optou-se por manter as diversas formas do indicador.  

Itens como capacidade vital diminuída, diâmetro ântero-posterior aumentado, 

dióxido de carbono diminuído, gases sanguíneos alterados, cor da pele anormal, excursão 

torácica alterada, fases de expiração prolongadas, hipercapnia, hipóxia, hipoxemia, 

hipercarbia, pressão inspiratória / expiratória diminuída, relação tempo inspiratório / 

expiratório alterada, taquicardia e ventilação-minuto diminuída, foram retirados por serem 

considerados indicadores que não apresentavam neutralidade para uma avaliação. 

Considerou-se a ausência de neutralidade como a propensão de um indicador para assumir 

qualificadores ou caminhar para os estados extremos do continuum saúde-doença. Para não 

prejudicar a avaliação de todos os aspectos possíveis da avaliação respiratória, optou-se, 

então, por indicadores similares que assumiam uma maior neutralidade como, por exemplo, 

capacidade vital, PaO2 e PaCO2. 

Apesar de alguns indicadores trazerem em seu conceito uma idéia de alteração / 

anormalidade, optou-se por sua permanência por não se dispor de itens semelhantes que 

representassem conceitos neutros para a avaliação da criança. Neste grupo, encontram-se os 

indicadores cianose, ansiedade, asfixia, broncofonia, egofonia e temor. 

Itens como: assumir uma posição de três pontos, batimento de asa de nariz, 

confusão, dispnéia, distúrbios visuais, irritabilidade, cefaléia ao acordar, diaforese, 

inquietação, agitação, expectoração, olhos arregalados e respiração curta, foram retirados por 

se acreditar fazerem parte da avaliação de outros itens já listados. Portanto, foram 

considerados como variáveis essenciais para construção das definições operacionais descritas 

posteriormente. O item testes de função pulmonar foi retirado por contemplar outros itens já 

presentes na lista. Optou-se, dessa forma, pelos itens que representavam aspectos detalhados 

de testes de função pulmonar. Apesar do diagnóstico Desobstrução ineficaz das vias aéreas 

trazer a característica tosse ineficaz ou ausente, considerou-se o item apenas como tosse para 

permitir a neutralidade da avaliação. 

Como referido na metodologia, itens do resultado de enfermagem Sinais vitais 

também foram acrescentados à lista construída para submissão ao grupo de especialistas. Os 

indicadores acrescentados foram: temperatura corporal, freqüência de pulso apical, freqüência 
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cardíaca apical, freqüência de pulso radial, freqüência respiratória, pressão arterial sistólica, 

pressão arterial diastólica e pressão de pulso. 

Definida a lista, partiu-se para construção da definição conceitual de cada 

indicador de resultado. A construção de definições conceituais permite uma melhor 

compreensão dos fenômenos envolvidos na avaliação da criança com cardiopatia congênita, 

pois, segundo Burs e Grove (1995) oferece uma variável ou conceito com significado 

conotativo estabelecido por intermédio de análise de conceito, derivação de conceito ou 

síntese de conceito. Encontram-se, a seguir, os itens que compuseram a primeira fase do 

estudo e suas respectivas definições conceituais. 

Quadro 6 – Lista das definições conceituais dos indicadores dos resultados de enfermagem 

respiratórios. Fortaleza, 2007. 

ITEM DEFINIÇÃO CONCEITUAL 

Achados da radiografia do tórax Resultados de exames realizados em filme no 

qual é produzida uma imagem do tórax 

mediante a exposição a raios X. 

Ansiedade Reação subjetiva a uma ameaça real ou 

imaginária; sentimento inespecífico de 

inquietação e medo. 

Asfixia Condição respiratória causada pelo aporte 

insuficiente de oxigênio; sufocação. 

Ausculta dos ruídos respiratórios  Ausculta: auscultação; método propedêutico 

em que se aplica o ouvido ou o estetoscópio a 

(o tórax, o abdome, etc.) para conhecer ruídos 

que se produzem dentro do organismo. 

Ruídos respiratórios: sons respiratórios; 

sons produzidos pelo ar ao transitar para 

dentro e para fora dos alvéolos (sons 

respiratórios vesiculares) ou ao passar pelas 

paredes dos brônquios e traquéia (sons 

respiratórios brônquicos e traqueais). 

Broncofonia Forte ressonância da voz no interior do tórax 

resultante de condensação do tecido 

pulmonar. 

Capacidade vital  Maior quantidade de ar que pode ser expelida 

pelos pulmões com uma expiração forçada 
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(cerca de 4.000 cm3). 

Cianose Descoloração ligeiramente azulada, 

acinzentada, roxo-escura da pele em 

decorrência da presença de quantidades 

anormais de hemoglobina reduzida no sangue.

Dificuldade respiratória Dificuldade: caráter ou qualidade do que é 

difícil. 

Respiratório: relativo à respiração. 

Dispnéia de esforço Falta de ar, resultando em uma respiração 

laboriosa ou difícil que, em alguns casos, se 

faz acompanhar de dor. Deve-se a um 

trabalho vigoroso ou à atividade atlética. 

Dispnéia em repouso Dispnéia presente em uma condição de 

repouso. 

Egofonia Broncofonia de qualidade nasalada ou 

metálica, comparada ao balido de cabra e 

auscultada no tórax. Aparece na parte superior 

dos derrames pleurais. Pode ser observada, 

também, na condensação pulmonar. 

Elimina obstáculos da via aérea Elimina: exclui, faz sair do organismo. 

Obstáculo: impedimento, barreira. 

Equilíbrio da perfusão/ventilação Equilíbrio: igualdade entre duas forças; 

condição em que forças opostas agem uma 

contra a outra. 

Perfusão: passagem de um fluido através de 

espaços; fornecimento de nutrientes e 

oxigênio a um órgão ou tecido mediante a 

injeção de sangue ou de um líquido adequado 

numa artéria. 

Ventilação: processo físico de mover o ar 

para dentro e para fora dos pulmões. 

Estado mental  Estado funcional da mente, julgado de acordo 

com o comportamento, aspecto, resposta a 

estímulos de todos os tipos, fala, memória e 

capacidade de julgamento do indivíduo. 

Expansão torácica simétrica  Ampliação da parede torácica durante 
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inspiração em que há correspondência das 

posições dos dois hemitórax. 

Expulsão do ar Expiração. 

Facilidade para inspirar  Facilidade: qualidade de fácil;

ausência de obstáculos ou dificuldades. 

Inspirar: sorver ar para os pulmões. 

Facilidade para respirar Facilidade: qualidade de fácil;

ausência de obstáculos ou dificuldades. 

Respirar: inalar e consumir oxigênio e exalar 

e liberar dióxido de carbono. 

Facilidade respiratória Facilidade: qualidade de fácil;

ausência de obstáculos ou dificuldades. 

Respiratória: pertencente à respiração. 

Frêmito táctil Ruído ou vibração palpável. 

Freqüência cardíaca apical Número de batimentos do coração por 

unidade de tempo. O batimento apical 

corresponde ao movimento do ápice cardíaco 

contra a parede torácica. 

Freqüência do pulso apical Freqüência: número de repetições de um 

fenômeno por unidade de tempo. 

Pulso: O pulso corresponde ao batimento 

causado pela contração regular e expansão 

alternada de uma artéria à medida que a onda 

de sangue atravessa o vaso. 

Apical: correspondente ao ápice de um órgão. 

Freqüência do pulso radial Número de pulsações por unidade de tempo. 

O pulso corresponde ao batimento causado 

pela contração regular e expansão alternada 

de uma artéria à medida que a onda de sangue 

atravessa o vaso. O pulso radial é aquele 

sentido na artéria radial. 

Freqüência respiratória Número de respirações por unidade de tempo. 

Respirar: inalar e consumir oxigênio e exalar 

e liberar dióxido de carbono. 

Mobilização do escarro para fora das vias aéreas Mobilização: ato de mover. 

Escarro: substância produzida nos pulmões 
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pelas células caliciformes e as glândulas 

mucíparas e constituída por outros 

componentes como água, eletrólitos, 

proteínas, piócitos ou rajas de sangue. Pode 

ser deglutida reflexamente ou eliminada pela 

boca. 

Ortopnéia Respiração facilitada na posição vertical. 

PaCO2 Pressão parcial de CO2 no sangue arterial. É a 

pressão causada pelo dióxido de carbono 

isoladamente. A pressão parcial de CO2 do 

sangue arterial exprime a eficácia da 

ventilação alveolar. 

PaO2 Pressão parcial de O2 no sangue arterial. É a 

pressão causada pelo oxigênio isoladamente. 

A PaO2 exprime a eficácia das trocas de 

oxigênio entre os alvéolos e os capilares 

pulmonares. 

pH arterial Potencial de Hidrogênio. Grau de acidez ou 

alcalinidade do sangue presente nas artérias. 

Pressão arterial diastólica Pressão mais baixa detectada no sistema 

arterial sistêmico, observada durante a fase de 

diástole do ciclo cardíaco. É também 

denominada de pressão mínima. 

Pressão arterial sistólica Pressão mais elevada (pico) verificada nas 

artérias durante a fase de sístole do ciclo 

cardíaco, é também chamada de pressão 

máxima. 

Pressão do pulso Diferença entre as pressões sistólica e 

diastólica. 

Profundidade da respiração Profundidade: qualidade de profundo, 

extensão considerada desde a superfície ou 

entrada até o fundo. 

Respiração: absorção do oxigênio e exalação 

do gás carbônico. 

Respiração com lábios franzidos Lábio: cada uma das duas bordas móveis que 

contornam a abertura bucal. 
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Franzido: pregueado, enrugado, parte 

pregueada de alguma coisa. 

 Trata-se de uma respiração combinada à 

respiração diafragmática em que o ar é 

inalado pelo nariz e exalado pela boca com os 

lábios ligeiramente franzidos. 

Retração do tórax  Sinal cardinal de angústia respiratória dos 

lactentes e das crianças; endentações visíveis 

nos tecidos moles que recobrem a parede 

torácica. 

Ritmo respiratório Seqüência de movimentos respiratórios com 

intervalos regulares. 

Ruídos respiratórios anormais  Sons adicionais, normalmente não audíveis 

nos pulmões e que se sobrepõem aos ruídos 

respiratórios. 

Saturação de O2 Percentual de saturação da hemoglobina com 

o oxigênio arterial. 

Sonolência  Estado em que o indivíduo está quase 

adormecendo; forte desejo de dormir; 

entorpecimento; torpor. 

Sons percutidos  Ressonante, maciço, timpânico. 

Som: sensação auditiva produzida por 

vibração, ruído. 

Percussão: uso das pontas dos dedos para o 

golpeio suave do corpo, mas de forma viva, 

para que sejam determinadas a posição, o 

tamanho e a consistência de uma estrutura 

subjacente. 

Sons respiratórios auscultados Som: sensação auditiva produzida por 

vibração, ruído.  

Respiratório: relativo à respiração 

Ausculta: auscultação; método propedêutico 

em que se aplicar o ouvido ou o estetoscópio 

a (o tórax, o abdome, etc.) para conhecer 

ruídos que se produzem dentro do organismo. 

Temor Ato ou efeito de temer; medo, susto. 
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Temperatura corporal Grau de calor de um corpo vivo. 

Tosse Expulsão brusca, convulsiva e ruidosa do ar 

contido nos pulmões. O ar é rapidamente 

inspirado. Em seguida, há fechamento de 

epiglote e cordas vocais, contração vigorosa 

dos músculos abdominais e expulsão do ar. 

Utilização dos músculos acessórios Uso de determinados músculos quando a 

respiração demanda esforço adicional para 

estabilizar o tórax durante as respirações. São 

eles: esternocleidomastóide, escaleno, peitoral 

maior, trapézio, intercostais internos e 

abdominais. 

Vocalização Ato ou efeito de vocalizar, isto é, cantar sem 

articular palavras nem nomear notas, 

modulando a voz sobre uma vogal. 

Vocalizações auscultadas Percepção por meio da ausculta do canto sem 

articular palavras nem nomear notas, 

modulando a voz sobre uma vogal. 

Volume corrente Volume de ar inspirado e expirado num ciclo 

respiratório normal. 

Volume corrente CO2 Volume de CO2 expirado em uma respiração 

normal.  

  

Os itens foram, então, submetidos aos especialistas para julgarem a validade de 

conteúdo. Como referido, os três resultados, Estado respiratório: ventilação, Estado 

respiratório: permeabilidade das vias aéreas e Estado respiratório: troca de gazes, foram 

considerados dimensões do conceito diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. Os seis 

especialistas que participaram dessa fase, analisaram a adequação dos itens à avaliação do 

diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz. A seguir, encontram-se os dados de 

caracterização dos seis especialistas (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Dados referentes ao perfil dos especialistas da fase 1 da pesquisa (n= 6). Fortaleza, 2007. 

 

Todos os especialistas desta fase eram do sexo feminino. Estes tinham idades 

entre 26 e 43 anos, com média de 34, 67 anos (± 7,06 anos). O tempo de formação variou 

entre 5 e 20 anos, com tempo médio de 11, 50 anos (± 5,54). Quanto à titulação, 50 % dos 

Variáveis N % 

1. Titulação   

Mestrado 3 50,0

Doutorado 3 50,0

2. Instituição   

Hospital 1 16,7

Escola 4 66,7

Instituto de pesquisa 1 16,7

3. Pesquisa com Criança    

Somente artigos 1 16,7

Artigos e outras formas de divulgação 5 83,3

4. Grupo sobre Criança  

Sim 4 66,7

Não 2 33,3

5. Instituição de trabalho no último ano 

Hospital 1 16,7

Escola 4 66,7

Instituto de pesquisa 1 16,7

6. Assistência à Criança com 

Cardiopatia 

Sim 4 66,7

Não 2 33,3

7. Ensino de Terminologia  

Sim 3 50,0

Não 3 50,0

8. Ensino de Criança 

Sim 4 66,7

Não 2 33,3

 Média Desvio-padrão 

9. Idade 34,67 7,06

10. Tempo de formação 11,50 5,54
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componentes do grupo eram doutores. Cerca de 67% atuavam em instituições de ensino 

superior há pelo menos um ano. Aproximadamente 67% dos especialistas prestaram 

assistência de enfermagem à criança com cardiopatia congênita em algum período da carreira 

profissional. Proporção semelhante dos especialistas leciona ou lecionou disciplinas sobre a 

assistência de enfermagem à criança; 83,3% possuíam publicações envolvendo a assistência à 

criança como monografias de especialização, dissertações, teses ou artigos em periódicos 

nacionais. Cerca de 67% participavam de grupos de pesquisa que abordavam a área de 

assistência de enfermagem à criança. 

Todos os especialistas afirmaram aplicar o processo de enfermagem em sua 

prática, participar de grupos de pesquisa que discutissem terminologias de enfermagem e, ter 

realizado pesquisas envolvendo as terminologias. Quanto à experiência de ensino, 50% 

afirmaram participar de disciplinas que envolvem o processo de enfermagem. A seguir, 

encontra-se um quadro com os valores de pontuação alcançados por cada especialista. 

Quadro 7 – Escore dos especialistas da fase 1 segundo os critérios adaptados do sistema de pontuação 

proposto por Fehring. Fortaleza, 2007. 

Especialista Escore 

1º 10 

2º 12 

3º 08 

4º 14 

5º 12 

6º 14 

 

Tendo em vista que o critério mínimo estabelecido era que o especialista tivesse 

cinco pontos, observa-se que os participantes obtiveram escores bastante elevados, 

caracterizando um perfil adequado. 

Os especialistas emitiram opinião sobre uma lista com 50 itens. A tabela 2 

apresenta o índice de concordância dos especialistas quanto à adequação dos indicadores aos 

domínios identificados para o diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz. 
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Tabela 2 – Índice de concordância dos especialistas quanto à aderência dos indicadores em relação aos 

domínios Ventilação, Permeabilidade e Troca gasosa. Fortaleza, 2007.  

Dimensões 
Indicadores 

Ventilação Permeabilidade Troca de gases 

1. Achados radiográficos do tórax 0,83 0,67 0,50

2. Ansiedade 0,67 0,67 0,00

3. Asfixia 0,83 1,00 0,83

4. Ausculta de ruídos respiratórios 0,83 1,00 0,33

5. Broncofonia 0,67 0,83 0,17

6. Capacidade vital 0,83 0,17 0,00

7. Cianose 0,67 0,83 1,00

8. Dificuldade respiratória 0,83 1,00 0,33

9. Dispnéia aos esforços 0,50 -0,17 0,50

10. Dispnéia em repouso 0,67 0,00 0,50

11. Egofonia 0,17 0,33 -0,17

12. Elimina obstáculos 0,33 1,00 0,17

13. Relação perfusão / ventilação 0,67 0,17 1,00

14. Estado mental -0,17 0,17 0,50

15. Expansão torácica simétrica 0,83 0,67 -0,17

16. Expulsão do ar 1,00 0,50 0,00

17. Facilidade para inspirar 0,83 0,33 0,17

18. Facilidade para respirar 0,83 0,67 0,50

19. Facilidade respiratória 1,00 0,83 0,33

20. Frêmito táctil 0,83 0,67 -0,33

21. Freqüência cardíaca apical 0,17 0,00 0,33

22. Freqüência do pulso apical 0,17 -0,17 0,33

23. Freqüência respiratória 1,00 0,50 0,50

24. Mobilização do escarro -0,17 1,00 -0,17

25. Ortopnéia 0,83 0,17 0,17

26. PaCO2 0,50 0,33 1,00

27. PaO2 0,50 0,17 1,00

28. pH 0,50 0,17 1,00

29. PAD -0,33 -0,50 0,17

30. PAS -0,33 -0,50 0,17

31. Pressão de pulso -0,50 -0,67 0,00

32. Profundidade respiratória 1,00 0,33 0,00
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33. Respiração com lábios franzidos 0,83 0,33 0,17

34. Retração do tórax 1,00 0,67 0,00

35. Ritmo respiratório 0,83 0,33 0,33

36. Ruídos respiratórios anormais 1,00 0,83 0,33

37. Saturação de O2 0,83 0,33 1,00

38. Sonolência -0,17 -0,17 0,50

39. Sons percutidos 0,67 0,83 -0,17

40. Sons respiratórios auscultados 1,00 1,00 0,17

41. Temor -0,33 -0,17 -0,33

42. Temperatura 0,00 -0,67 -0,50

43. Tosse 0,33 0,67 -0,33

44. Uso de musculatura acessória 0,83 0,17 0,17

45. Vocalização  0,33 0,83 -0,50

46. Vocalização auscultada 0,17 0,67 -0,50

47. Volume corrente 1,00 0,50 -0,17

48. Volume corrente de CO2 0,50 0,00 0,33

49. Freqüência do pulso radial 0,17 -0,17 0,33

 

Entre os indicadores de resultados, 32 obtiveram índice de concordância maior 

que 0,80. Dentre estes, 20 indicadores alcançaram índice de concordância absoluta de acordo 

com os domínios apresentados. Para os especialistas da fase 1, 18 itens foram indicados como 

mais adequados para o domínio Ventilação, oito para o domínio Permeabilidade das vias 

aéreas e seis, ao domínio Troca de gases. 

Apesar de apresentarem alto índice de concordância, os itens facilidade para 

inspirar e facilidade para respirar foram excluídos da lista de indicadores de resultados 

considerados adequados para avaliação do diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório 

ineficaz. Cerca de 83% dos especialistas apontaram similaridades entre os itens facilidade 

para respirar e facilidade respiratória segundo as definições conceituais apresentadas, 

sugerindo, então, a exclusão do item facilidade para respirar. De forma semelhante, houve 

sugestões para retirada do item facilidade para inspirar, por se considerar a inspiração uma 

fase da respiração, estando este contemplado na avaliação do item facilidade respiratória. 

Itens como freqüência do pulso apical, pressão de pulso, temor, vocalização 

auscultada, freqüência do pulso radial e temperatura foram excluídos por não alcançarem 

índice de concordância maior que 0,80. 
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Apesar de não alcançarem o índice de concordância estabelecido, optou-se pela 

permanência dos itens ansiedade, dispnéia (aos esforços e em repouso), egofonia, estado 

mental, freqüência cardíaca apical, PAD, PAS, sonolência e tosse. Estes foram considerados 

achados relevantes pela literatura na avaliação do padrão respiratório. 

Em estudo desenvolvido por Martins, Gutiérrez e Barros (1999) sobre a validação 

das características definidoras de Desobstrução ineficaz das vias aéreas, dispnéia esteve entre 

as características definidoras mais frequentemente identificadas pela primeira autora, 

apresentando freqüência média de ocorrência superior a 50%. Já entre as características mais 

levantadas pelos juízes, encontravam-se dispnéia e tosse ineficaz. 

Paradiso (1994) em estudo sobre a descrição dos três diagnósticos de enfermagem 

respiratórios considera que fatores intervenientes na efetividade da tosse podem suscetibilizar 

a pessoa para desenvolver padrão respiratório ineficaz, sejam estes estruturais ou funcionais. 

McDonald (1985) também encontrou tosse como uma das características definidoras mais 

comuns na criança. 

Weinberg, Christiansen e Wise (1977) consideram a dispnéia como um indicador 

freqüente de cardiopatias congênitas no recém-nascido. Já Taussing (1960), McNamara 

(1971) e Vicent e Rao (1973) destacam a dispnéia como um sinal mais sensível de cardiopatia 

congênita neste grupo de crianças. 

Sarmento, Carvalho e Peixe (2007) e Guy (2004) indicam tosse, sonolência, 

taquicardia, alterações nos ruídos respiratórios e vocalizações, pressão arterial alterada, estado 

mental alterado e dispnéia como alguns dos sinais cardiorrespiratórios de obstrução, 

mudanças no padrão respiratório e instalação de complicações respiratórias. 

 

 

5.2 Construção e validação das definições operacionais dos indicadores de resultado 

 

 

Após determinação da nova lista com base na avaliação dos especialistas da fase 

1, buscou-se a literatura para construção das definições operacionais dos indicadores de 

resultado. 

As definições operacionais são componentes essenciais das pesquisas de 

diagnósticos de enfermagem, pois preenchem lacunas entre observação e investigação 

científica. Elas descrevem o que será mensurado e como pode ser feita essa mensuração. 

Servem para: aumentar a confiabilidade e a validade dos dados relacionados aos diagnósticos 
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de enfermagem; facilitar a replicação da pesquisa; aumentar a habilidade do pesquisador em 

relacionar os achados a estudos anteriores, e para indicar critérios para a avaliação das 

intervenções de enfermagem, ao se proceder a evolução do paciente. (GRANT; KINNEY, 

1992; WALL; PHILIPS; HOWARD, 1994) 

Encontram-se, a seguir, os itens que compuseram a fase 2 do estudo e suas 

respectivas definições operacionais. A teoria que embasou a construção das definições 

operacionais dos resultados enfermagem respiratórios foi baseada na função respiratória e na 

associação entre este e o sistema cardiovascular. Ressalta-se que as medidas compostas por 

variáveis numéricas foram determinadas com base nos valores de referência identificados e 

distribuídos nos níveis das escalas NOC. 
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Indicadores 1 2 3 4 5 

Achados da radiografia do tórax: 

resultados de exames realizados em filme 

no qual é produzida uma imagem do tórax 

mediante a exposição a raios X.  

Opacidade total 

ou ausência do 

volume 

pulmonar. 

Opacidade / diminuição 

do volume de um 

pulmão e lóbulo 

superior do outro 

pulmão. 

Opacidade / 

diminuição do volume 

de um pulmão. 

Opacidade / 

diminuição de um 

lóbulo pulmonar. 

Identificação das 

múltiplas estruturas 

do tórax sem 

opacidade. Volume 

adequado do pulmão. 

Ansiedade: reação subjetiva a uma ameaça 

real ou imaginária; sentimento inespecífico 

de inquietação e medo. 

Taquicardia, 

sudorese, 

tremores, tensão 

muscular, 

aumento das 

secreções 

intestinais e 

urinárias, 

cefaléia durante 

vinte minutos ou 

mais. 

Taquicardia, sudorese, 

tremores, tensão 

muscular, aumento das 

secreções intestinais e 

urinárias, cefaléia 

durante quinze a vinte 

minutos. 

Taquicardia, sudorese, 

tremores, tensão 

muscular, aumento das 

secreções intestinais e 

urinárias, cefaléia 

durante dez a quinze 

minutos. 

Taquicardia, 

sudorese, tremores, 

tensão muscular, 

aumento das 

secreções intestinais 

e urinárias, cefaléia 

durante cinco a dez 

minutos. 

FC dentro do padrão 

de normalidade, 

relaxamento 

muscular, ausência 

de tremores, cefaléia 

e secreções 

intestinais e 

urinárias. 

Asfixia: condição respiratória causada pelo 

aporte insuficiente de oxigênio; sufocação. 

Ausência de 

movimentos 

respiratórios, 

inconsciência, 

cianose (leito 

ungueal, mãos, 

Incapacidade de falar, 

uso de musculatura 

acessória, respiração 

ruidosa, tosse ausente. 

Dificuldade para falar, 

uso de musculatura 

acessória, respiração 

ruidosa, tosse fraca. 

Dificuldade para 

falar, respiração 

ruidosa, tosse forte. 

Respiração que 

proporciona 

adequada entrada e 

saída do ar dos 

pulmões. 

Quadro 8 – Lista das definições operacionais dos indicadores dos resultados de enfermagem respiratórios. Fortaleza, 2007. 
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região perioral, 

lóbulos das 

orelhas e 

mucosas), 

midríase. 

Ausculta dos ruídos respiratórios: 

Ausculta: auscultação; método 

propedêutico em que se aplicar o ouvido 

ou o estetoscópio a (o tórax, o abdome, 

etc.) para conhecer ruídos que se produzem 

dentro do organismo. 

Ruídos respiratórios: sons respiratórios; 

sons produzidos pelo ar ao transitar para 

dentro e para fora dos alvéolos (sons 

respiratórios vesiculares) ou ao passar 

pelas paredes dos brônquios e traquéia 

(sons respiratórios brônquicos e traqueais). 

Ausência de sons 

respiratórios nos 

dois pulmões. 

Diminuição dos sons 

respiratórios de um 

pulmão e ápice do 

outro pulmão. 

Diminuição dos sons 

respiratórios em ápice 

e base de um pulmão. 

Diminuição dos sons 

respiratórios nos 

ápices pulmonares. 

Sons brônquicos, 

broncovesiculares e 

vesiculares presentes 

e com freqüência, 

amplitude, duração, 

qualidade e 

localização normais. 

Broncofonia: forte ressonância da voz no 

interior do tórax resultante de condensação 

do tecido pulmonar. 

Broncofonia nos 

dois pulmões.  

Broncofonia em um 

pulmão e ápice do 

outro pulmão. 

Broncofonia em ápice 

e base de um pulmão. 

Broncofonia nos 

ápices pulmonares. 

Ausência de 

broncofonia em toda 

região pulmonar. 

Capacidade vital forçada: volume 

máximo de 

ar exalado com esforço máximo, a partir 

<45% LI* 45-64% LI* 65-74% LI* 75-90% LI* > 90% LI* 
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do ponto de máxima inspiração. Esta 

grandeza é expressa em litros.  

* LI - limites inferiores de referência. Estes 

são variáveis e devem ser estabelecidos 

Individualmente. 

Cianose: descoloração ligeiramente 

azulada, acinzentada, roxo-escura da pele 

em decorrência da presença de quantidades 

anormais de hemoglobina reduzida no 

sangue. 

Cianose de leito 

ungueal, mãos, 

região perioral, 

lóbulos das 

orelhas e 

mucosas. 

Cianose de leito 

ungueal, mãos, região 

perioral e lóbulos das 

orelhas. 

Cianose de leito 

ungueal, mãos e região 

perioral. 

Cianose de leito 

ungueal. 

Ausência de cianose 

Dificuldade respiratória: 

Dificuldade: caráter ou qualidade do que é 

difícil. 

Respiratório: relativo à respiração. 

Dificuldade 

respiratória 

mesmo durante 

sono 

Dificuldade respiratória 

durante alimentação 

por mamadeira, sucção 

ao peito, brincadeiras 

socioafetivas 

Dificuldade 

respiratória durante 

sucção ao peito, 

brincadeiras 

associativas ou 

competitivas 

Dificuldade 

respiratória somente 

durante choro / 

brincadeiras que 

demandam atividade 

física intensa 

Ausência de 

dificuldade 

respiratória durante 

choro / brincadeiras 

que demandam 

atividade física 

intensa 

Dispnéia de esforço: falta de ar, 

resultando em uma respiração laboriosa ou 

difícil que, em alguns casos, se faz 

acompanhar de dor. Deve-se a um trabalho 

vigoroso ou à atividade atlética. 

Dispnéia mesmo 

quando acordado 

em ambiente 

tranqüilo / 

durante 

Dispnéia quando 

acordado em ambiente 

barulhento / durante 

brincadeiras 

socioafetivas ou 

Dispnéia durante 

alimentação por 

mamadeira / 

brincadeiras 

associativas 

Dispnéia durante 

sucção ao peito / 

brincadeiras 

competitivas 

Dispnéia somente 

durante choro intenso 

ou brincadeiras que 

demandam atividade 

física intensa 
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brincadeiras com 

sentimento de 

prazer ou 

observadoras 

solitárias 

Dispnéia em repouso: dispnéia presente 

em uma condição de repouso. 

Dispnéia mesmo 

durante sono em 

ambiente 

tranqüilo 

Dispnéia quando 

acordado, participando 

de forma passiva de 

brincadeiras em 

ambiente tranqüilo 

Dispnéia quando 

acordado, participando 

de forma passiva de 

brincadeiras em 

ambiente barulhento 

Dispnéia nos 

momentos de 

alimentação  

Ausência de dispnéia 

durante sono 

Egofonia: broncofonia de qualidade 

nasalada ou metálica, comparada ao balido 

de cabra e auscultada no tórax. Aparece na 

parte superior dos derrames pleurais. Pode 

ser observada, também, na condensação 

pulmonar. 

Egofonia nos 

dois pulmões.  

Egofonia em um 

pulmão e ápice do 

outro pulmão. 

Egofonia em ápice e 

base de um pulmão. 

Egofonia nos ápices 

pulmonares. 

Ausência de egofonia 

em toda região 

pulmonar. 

Elimina obstáculos da via aérea:  

Elimina: exclui, faz sair do organismo. 

Obstáculo: impedimento, barreira. 

Não consegue 

mobilizar e 

expulsar 

secreção do trato 

respiratório 

mesmo com a 

ajuda de técnicas 

de desobstrução 

Mobiliza e expulsa 

secreção somente com 

a ajuda de nebulização 

associada a recursos 

manuais de fisioterapia 

respiratória e aspiração. 

Apresenta estridor, 

roncos, dificuldade 

Mobiliza e expulsa 

secreção somente com 

a ajuda de nebulização 

associada a recursos 

manuais de fisioterapia 

respiratória. Apresenta 

estridor, roncos, 

dificuldade 

Mobiliza e expulsa 

secreção somente 

com a ajuda de 

nebulização. Pode 

apresentar estridor, 

roncos, dificuldade 

respiratória. 

Mobiliza 

espontaneamente 

secreção do trato 

respiratório e a 

expulsa do 

organismo. Falam e 

choram mostrando 

vias aéreas livres. 
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brônquica. 

Apresenta 

estridor, roncos, 

esforço 

respiratório, 

palidez ou 

cianose. 

respiratória. respiratória. 

Equilíbrio da perfusão/ventilação: 

Equilíbrio: igualdade entre duas forças; 

condição em que forças opostas agem uma 

contra a outra. 

Perfusão: passagem de um fluido através 

de espaços; fornecimento de nutrientes e 

oxigênio a um órgão ou tecido mediante a 

injeção de sangue ou de um líquido 

adequado numa artéria. 

Ventilação: processo físico de mover o ar 

para dentro e para fora dos pulmões. 

A relação ventilação perfusão (V/Q) é a 

razão existente entre a quantidade de 

ventilação e a quantidade de sangue que 

chega a esse pulmão. 

Índice V/Q = 0-

0,19 

 

Índice V/Q = 0,2-0,39 Índice V/Q = 0,4-0,59 Índice V/Q = 06-079 Índice V/Q = 0,8-1,0. 

Estado mental: estado funcional da Ausência ou Sonolência ou choro Sonolento, responde Sonolento ou Ativo, reativo aos 
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mente, julgado de acordo com o 

comportamento, aspecto, resposta a 

estímulos de todos os tipos, fala, memória 

e capacidade de julgamento do indivíduo.  

profunda 

diminuição de 

movimentos 

espontâneos, 

mutismo. 

 

intenso, responde aos 

estímulos dolorosos, 

desorientado quanto a 

si, ao outro, ao tempo e 

ao espaço. 

aos estímulos táteis, 

desorientado quanto ao 

tempo e espaço, 

irritado ao manuseio. 

ansioso, responde aos 

estímulos verbais, 

desorientado quanto 

ao tempo 

estímulos ambientais, 

orientado quanto a 

tempo, espaço, a si e 

ao outro. 

Expansão torácica simétrica: ampliação 

da parede torácica durante inspiração em 

que há correspondência das posições dos 

dois hemitórax.  

Não há 

ampliação da 

parede torácica 

durante 

inspiração, 

acrescido de 

retração dos 

espaços 

intercostais. 

Não há ampliação da 

parede torácica durante 

inspiração. 

Há expansão e 

assimetria dos 

movimentos da parede 

torácica dos eixos 

antero-posterior e 

látero-lateral durante 

inspiração profunda. 

Há expansão e 

assimetria dos 

movimentos torácicos 

somente de um eixo 

durante inspiração 

profunda. 

 Há expansão e 

simetria dos 

movimentos 

torácicos 

considerando os 

eixos antero-

posterior e látero-

lateral durante 

inspiração profunda. 

Expulsão do ar: expiração. 

Foi considerado aqui o: 

Volume expiratório forçado no tempo 

(VEFt): volume de ar exalado num tempo 

especificado durante a manobra da 

capacidade vital forçada - CVF, é expresso 

em litros; 

por exemplo VEF1 é o volume de ar 

<45% CVF 45-64% CVF 65-74% CVF 75-90% CVF > 90% CVF 
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exalado no primeiro segundo da manobra 

de CVF. 

 

Facilidade respiratória: 

Facilidade: qualidade de fácil; 

ausência de obstáculos ou dificuldades. 

Respiratória: pertencente à respiração. 

Dificuldade 

respiratória 

mesmo durante 

sono em 

ambiente 

tranqüilo. 

Dificuldade respiratória 

durante alimentação 

por mamadeira, sucção 

ao peito, brincadeiras 

socioafetivas. 

Dificuldade 

respiratória durante 

sucção ao peito, 

brincadeiras 

associativas ou 

competitivas. 

Dificuldade 

respiratória somente 

durante choro / 

brincadeiras que 

demandam atividade 

física intensa. 

Facilidade 

respiratória mesmo 

durante choro / 

brincadeiras que 

demandam atividade 

física intensa. 

Frêmito táctil: ruído ou vibração palpável. Frêmito abolido 

nos dois 

pulmões.  

Frêmito diminuído em 

um pulmão e ápice do 

outro pulmão. 

Frêmito diminuído em 

ápice e base de um 

pulmão. 

Frêmito ligeiramente 

diminuído em toda a 

extensão pulmonar. 

Frêmito palpável em 

toda a região 

pulmonar. 

Freqüência cardíaca apical: número de 

batimentos do coração por unidade de 

tempo. O batimento apical corresponde ao 

movimento do ápice do ventrículo 

esquerdo contra a parede torácica. 

≤ 60 bpm 

≥ 200 bpm 

RN: 60┤63 ou 

196├200 bpm 

1-4 anos: 60┤67 ou 

180├200 bpm 

5-10 anos: 60┤63 ou 

170├200 bpm 

RN: 63┤67 ou 

193├196 bpm 

1-4 anos: 67┤74 ou 

155├180 bpm 

5-10 anos: 63┤67 ou 

140├170 bpm 

RN: 67┤70 ou 

190├193 bpm 

1-4 anos: 74┤80 ou 

130├155 bpm 

5-10 anos: 67┤70 ou 

110├140 bpm 

RN: 70-190 bpm 

1-4 anos: 80-130 

bpm 

5-10 anos: 70-110 

bpm  

Freqüência respiratória: número de 

respirações por unidade de tempo.  

Respirar: inalar e consumir oxigênio e 

exalar e liberar dióxido de carbono. 

RN: ≤ 17 ou ≥ 

69 rpm 

Idade entre 1 e 4 

anos: ≤ 11 ou ≥ 

39 rpm 

RN: 17 ┤ 20 ou 66├ 69 

rpm 

Idade entre 1 e 4 anos: 

11 ┤ 14 ou 36 ├ 39rpm 

Idade entre 5 e 14 anos: 

RN: 20 ┤ 23 ou 63├ 

66 rpm 

Idade entre 1 e 4 anos: 

14 ┤ 17 ou 33 ├ 

36rpm 

RN: 23 ┤ 25 ou 60 ├ 

63 rpm 

Idade entre 1 e 4 

anos: 17 ┤ 20 ou 30 

├ 33 rpm 

RN: 25 ─ 60 rpm 

Idade entre 1 e 4 

anos: 20 ─ 30 rpm 

Idade entre 5 e 14 

anos: 14 ─ 25 rpm, 
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Idade entre 5 e 

14 anos: ≤ 5 ou ≥ 

34, mesmo 

durante atividade 

física moderada 

como sugar, 

deambular. 

5 ┤ 8 ou 31 ├ 34 rpm, 

mesmo durante 

atividade física 

moderada como sugar, 

deambular. 

Idade entre 5 e 14 

anos: 8 ┤ 11 ou 28 ├ 

31 rpm, mesmo 

durante atividade física 

moderada como sugar, 

deambular. 

Idade entre 5 e 14 

anos: 11 ┤ 14 ou 25 

├ 28 rpm, mesmo 

durante atividade 

física moderada 

como sugar, 

deambular. 

mesmo durante 

atividade física 

moderada como 

sugar, deambular. 

Mobilização do escarro para fora das 

vias aéreas: 

Mobilização: ato de mover. 

Escarro: substancia produzida nos 

pulmões pelas células caliciformes e as 

glândulas mucíparas e constituída por 

outros componentes como água, eletrólitos, 

proteínas, piócitos ou rajas de sangue. 

Pode ser deglutida reflexamente ou 

eliminada pela boca. 

Não consegue 

mobilizar e 

expulsar 

secreção do trato 

respiratório 

mesmo com a 

ajuda de técnicas 

de desobstrução 

brônquica. 

Apresenta 

estridor, roncos, 

esforço 

respiratório, 

palidez ou 

cianose. 

Mobiliza e expulsa 

secreção somente com 

a ajuda de nebulização 

associada a recursos 

manuais de fisioterapia 

respiratória e aspiração. 

Apresenta estridor, 

roncos, dificuldade 

respiratória. 

Mobiliza e expulsa 

secreção somente com 

a ajuda de nebulização 

associada a recursos 

manuais de fisioterapia 

respiratória. Apresenta 

estridor, roncos, 

dificuldade 

respiratória. 

Mobiliza e expulsa 

secreção somente 

com a ajuda de 

nebulização. Pode 

apresentar estridor, 

roncos, dificuldade 

respiratória. 

Mobiliza 

espontaneamente 

secreção do trato 

respiratório e a 

expulsa do 

organismo. Fala e 

chora mostrando vias 

aéreas livres. 

Ortopnéia: respiração facilitada na Respiração Respiração facilitada Respiração facilitada Respiração facilitada Respiração facilitada 
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posição vertical. facilitada apenas 

na posição de 

90º. 

apenas na posição de 

60º. 

apenas na posição de 

45º. 

apenas na posição de 

Fowler a 30º. 

em qualquer posição. 

PaCO2: pressão parcial de CO2 no sangue 

arterial. É a pressão causada pelo dióxido 

de carbono isoladamente. A pressão parcial 

de CO2 do sangue arterial exprime a 

eficácia da ventilação alveolar. 

> 70 mmHg 70- 59 mmHg 60-54 mmHg 53-45 mmHg < 45 mmHg 

PaO2: pressão parcial de O2 no sangue 

arterial. É a pressão causada pelo oxigênio 

isoladamente. A PaO2 exprime a eficácia 

das trocas de oxigênio entre os alvéolos e 

os capilares pulmonares. 

< 50 mmHg 50 -59mmHg 60-69mmHg 70-80mmHg > 80 mmHg 

pH arterial: 

pH: potencial de Hidrogênio. Grau de 

acidez ou alcalinidade do sangue presente 

nas artérias. 

≤ 7,24 

ou 

≥ 7,56 

7,25 a 7,27 

ou 

7,53 a 7,55 

7,28 a 7,31 

ou  

7,49 a 7,52 

7,32 a 7,34 

ou 

7,46 a 7,48 

7,35 a 7,45 

Pressão arterial diastólica: pressão mais 

baixa detectada no sistema arterial 

sistêmico, observada durante a fase de 

diástole do ciclo cardíaco. É também 

denominada de pressão mínima. 

P99 + 5 mmHg P99 + até 4mmHg P98-95 P94-90 < P90 

Pressão arterial sistólica: pressão mais P99 + 5 mmHg P99 + até 4mmHg P99-95 P94-90 < P90 
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elevada (pico) verificada nas artérias 

durante a fase de sístole do ciclo cardíaco, 

é também chamada de pressão máxima. 

Profundidade da respiração: 

Profundidade: qualidade de profundo, 

extensão considerada desde a superfície ou 

entrada até o fundo. 

Respiração: absorção do oxigênio e 

exalação do gás carbônico 

Freqüência 

respiratória nível 

1, com dispnéia, 

rítmica, com 

volume corrente 

nível 1. 

Freqüência respiratória 

nível 2, com dispnéia, 

rítmica, com volume 

corrente nível 2. 

Freqüência respiratória 

nível 3, com dispnéia, 

rítmica, com volume 

corrente nível 3. 

Freqüência 

respiratória nível 4, 

sem dispnéia, rítmica, 

com volume corrente 

nível 4. 

Freqüência 

respiratória nível 5, 

sem dispnéia, 

rítmica, com volume 

corrente nível 5. 

Respiração com lábios franzidos: 

Lábio: cada uma das duas bordas móveis 

que contornam a abertura bucal. 

Franzido: pregueado, enrugado, parte 

pregueada de alguma coisa. 

 Trata-se de uma respiração combinada à 

respiração diafragmática em que o ar é 

inalado pelo nariz e exalado pela boca com 

os lábios ligeiramente franzidos. 

Respiração com 

lábios franzidos 

mesmo durante 

sono em 

ambiente 

tranqüilo. 

Respiração com lábios 

franzidos durante 

alimentação por 

mamadeira, sucção ao 

peito, brincadeiras 

socioafetivas. 

Respiração com lábios 

franzidos durante 

sucção ao peito, 

brincadeiras 

associativas ou 

competitivas. 

Respiração com 

lábios franzidos 

somente durante ou 

após choro / 

brincadeiras que 

demandam atividade 

física intensa. 

Facilidade 

respiratória mesmo 

durante choro / 

brincadeiras que 

demandam atividade 

física intensa. 

Retração do tórax: sinal cardinal de 

angústia respiratória; endentações visíveis 

nos tecidos moles que recobrem a parede 

torácica.  

Visualização de 

retrações 

intercostais, 

subcostais e de 

fúrcula e perda 

Visualização de 

retrações intercostais, 

subcostais e de fúrcula 

com sincronismo dos 

movimentos de 

Visualização de 

retrações intercostais e 

subcostais com 

sincronismo dos 

movimentos de 

Visualização de 

retrações intercostais 

com sincronismo dos 

movimentos de 

expansão 

Ausência de retração 

do tórax, com 

sincronismo dos 

movimentos de 

expansão 
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dos movimentos 

sincronizados de 

expansão 

toracoabdominal.

expansão 

toracoabdominal. 

expansão 

toracoabdominal. 

toracoabdominal. toracoabdominal. 

Ritmo respiratório: seqüência de 

movimentos respiratórios com intervalos 

regulares. 

Irregularidade 

dos movimentos 

respiratórios 

mesmo durante 

sono em 

ambiente 

tranqüilo. 

Irregularidade dos 

movimentos 

respiratórios quando 

acordado, participando 

de forma passiva de 

brincadeiras em 

ambiente tranqüilo. 

Irregularidade dos 

movimentos 

respiratórios quando 

acordado, participando 

de forma passiva de 

brincadeiras em 

ambiente barulhento. 

Irregularidade dos 

movimentos 

respiratórios nos 

momentos de 

alimentação. 

Movimentos 

respiratórios com 

intervalos regulares 

durante sono, com 

suspiros ocasionais. 

Ruídos respiratórios anormais: sons 

adicionais, normalmente não audíveis nos 

pulmões e que se sobrepõem aos ruídos 

respiratórios.  

Estertores ou 

sibilos em ápice 

e base dos dois 

pulmões. 

Estertores ou sibilos em 

um pulmão e em ápice 

ou base do outro 

pulmão. 

Estertores ou sibilos 

em ápice e base de um 

pulmão. 

Estertores ou sibilos 

em ápice ou base de 

um pulmão. 

Ausência de 

estertores ou sibilos 

na ausculta dos dois 

pulmões. 

Saturação de O2: percentual de saturação 

da hemoglobina com o oxigênio arterial. 

< 80% Entre 80 – 84% Entre 85 – 89% Entre 90 – 95% > 95% 

Sonolência: estado em que o indivíduo 

está quase adormecendo; forte desejo de 

dormir; entorpecimento; torpor.  

Sonolento, não 

responde mesmo 

aos estímulos 

dolorosos. 

Sonolento, responde 

aos estímulos 

dolorosos. 

Sonolento, responde 

aos estímulos táteis. 

Sonolento, responde 

aos estímulos verbais.

Ativo, reativo aos 

estímulos ambientais. 

Sons percutidos: ressonantes. 

Som: sensação auditiva produzida por 

Sons ressonantes 

ausentes em 

Percussão de sons 

ressonantes em apenas 

Percussão de sons 

ressonantes em apenas 

Percussão de sons 

ressonantes em todos 

Percussão de sons 

ressonantes em todos 
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vibração, ruído. 

Percussão: uso das pontas dos dedos para 

o golpeio suave do corpo, mas de forma 

viva, para que sejam determinadas a 

posição, o tamanho e a consistência de 

uma estrutura subjacente.  

todos os campos 

pulmonares. 

ápice ou base de um 

pulmão. 

um dos pulmões. os campos 

pulmonares menos 

em ápice ou base de 

um pulmão. 

os campos 

pulmonares. 

Sons respiratórios auscultados: 

brônquico, bronco-vesicular. 

Som: sensação auditiva produzida por 

vibração, ruído.  

Respiratório: relativo à respiração 

Ausculta: auscultação; método 

propedêutico em que se aplicar o ouvido 

ou o estetoscópio a (o tórax, o abdome, 

etc.) para conhecer ruídos que se produzem 

dentro do organismo. 

Ausência de sons 

respiratórios nos 

dois pulmões. 

Ausência de sons em 

um pulmão e 

diminuição dos sons 

respiratórios em ápice 

do outro pulmão. 

Diminuição dos sons 

respiratórios do ápice e 

da base de um pulmão. 

Diminuição dos sons 

respiratórios nos 

ápices pulmonares. 

Sons brônquicos, 

broncovesiculares e 

vesiculares presentes 

e com freqüência, 

amplitude, duração, 

qualidade e 

localização normais. 

Tosse: expulsão brusca, convulsiva e 

ruidosa do ar contido nos pulmões. O ar é 

rapidamente inspirado. Em seguida, há 

fechamento de epiglote e cordas vocais, 

contração vigorosa dos músculos 

abdominais e expulsão do ar. 

Tosse seca ou 

produtiva com 

duração superior 

a três semanas, 

presente sem 

estímulos 

ambientais, com 

Tosse seca ou 

produtiva com duração 

superior a três semanas, 

presente sem estímulos 

ambientais, com 

prejuízo das atividades 

como brincar e 

Tosse seca ou 

produtiva com duração 

superior a três 

semanas, presente 

mesmo sem estímulos 

ambientais, sem 

prejuízo das atividades 

Tosse seca ou 

produtiva com 

duração inferior a três 

semanas, presente 

mesmo sem 

estímulos ambientais, 

sem prejuízo das 

Episódios isolados de 

tosse seca ou 

produtiva, diante de 

estímulos ambientais, 

sem prejuízo das 

atividades como 

brincar, dormir, 
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prejuízo das 

atividades como 

brincar, dormir e 

alimentar-se. 

alimentar-se. como brincar, dormir, 

alimentar-se. 

atividades como 

brincar, dormir, 

alimentar-se. 

alimentar-se. 

Uso dos músculos acessórios: uso de 

determinados músculos quando a 

respiração demanda esforço adicional para 

estabilizar o tórax durante as respirações. 

São eles: esternocleidomastóide, peitoral 

maior, trapézio, intercostais internos e 

abdominais. 

Movimentos 

inspiratórios e 

expiratórios com 

utilização da 

musculatura 

acessória mesmo 

durante sono em 

ambiente 

tranqüilo. 

Movimentos 

inspiratórios e 

expiratórios com 

utilização da 

musculatura acessória 

quando acordado, 

participando de forma 

passiva de brincadeiras 

em ambiente tranqüilo. 

Movimentos 

inspiratórios e 

expiratórios com 

utilização da 

musculatura acessória 

quando acordado, 

participando de forma 

passiva de brincadeiras 

em ambiente 

barulhento. 

Movimentos 

inspiratórios e 

expiratórios com 

utilização da 

musculatura acessória 

nos momentos de 

alimentação. 

Movimentos 

inspiratórios e 

expiratórios sem 

utilização da 

musculatura 

acessória 

independente da 

atividade física. 

Vocalizações auscultadas: percepção por 

meio da ausculta do canto sem articular 

palavras nem nomear notas, modulando a 

voz sobre uma vogal. 

Egofonia ou 

broncofonia nos 

dois pulmões.  

Egofonia ou 

broncofonia em um 

pulmão e ápice do 

outro pulmão. 

Egofonia ou 

broncofonia em ápice 

e base de um pulmão. 

Egofonia ou 

broncofonia nos 

ápices pulmonares. 

Ausência de egofonia 

e broncofonia. 

Volume corrente: volume de ar inspirado 

e expirado num ciclo respiratório normal. 

RN: < 1 ml/kg 

Criança: < 3 

ml/kg 

RN: 1-2 ml/kg 

Criança: 3-4 ml/kg 

RN: 3-4 ml/kg 

Criança: 5-6 ml/kg 

RN: 5-6 ml/kg 

Criança: 7-8 ml/kg 

RN: 7-8 ml/kg 

Criança: 9-10 ml/kg 
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Os itens foram, então, submetidos a especialistas para julgarem a 

congruência das definições operacionais com base em quatro critérios de adequação 

(simplicidade, clareza, precisão e amplitude). Foram colocadas disponíveis as definições 

conceituais de cada indicador que norteou a construção das definições operacionais. 

Seguem as definições dos quatro critérios de adequação: 

 Critério da simplicidade: o determinante operacional deve expressar 

uma única idéia (indicador de resultado).  

 Critério da clareza: o determinante operacional deve ser inteligível para 

as enfermeiras das unidades de cardiologia pediátricas, com expressões simples e 

inequívocas.  

 Critério da precisão: o determinante operacional deve possuir uma 

posição definida no contínuo do indicador de resultado / resultado de Enfermagem e ser 

distinto dos demais determinantes operacionais que cobrem o mesmo contínuo.  

 Critério da amplitude: o conjunto dos determinantes operacionais 

referentes ao indicador de resultado / resultado de Enfermagem deve cobrir toda a 

extensão de magnitude do contínuo desse indicador de resultado / resultado de 

Enfermagem.  

Treze especialistas participaram dessa fase, analisando a adequação da 

definição operacional de cada item à avaliação do diagnóstico de enfermagem Padrão 

respiratório ineficaz. A seguir, encontram-se os dados de caracterização dos 

especialistas (Tabela 3). 

Tabela 3 – Dados referentes ao perfil dos especialistas da fase 2 da pesquisa (n = 13). Fortaleza, 

2007. 
Variáveis N % 

1. Titulação   

Mestrado 3 23,1 

Doutorado 10 76,9 

2. Instituição   

Hospital 2 15,4 

Escola 10 76,9 

Instituto de pesquisa 1 7,7 

3. Pesquisa com Terminologia   

Somente monografia de graduação 1 7,7 

Múltiplas formas de divulgação 12 92,3 

4. Pesquisa sobre Criança    

Somente artigos 1 7,7 

Somente monografia de graduação 1 7,7 

Artigos e outras formas de 

divulgação 
7 53,8 
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5. Grupo sobre Criança    

Sim 7 53,8 

Não 6 46,2 

6. Grupo sobre Terminologia   

Sim 12 92,3 

Não 1 7,7 

7. Instituição de trabalho no último 

ano 

  

Hospital 2 15,4 

Escola 10 76,9 

Instituto de pesquisa 1 7,7 

8. Assistência à Criança com 

Cardiopatia 

  

Sim 8 61,5 

Não 5 38,5 

9. Ensino de Terminologia    

Sim 10 76,9 

Não 3 23,1 

10. Ensino sobre Criança   

Sim 4 30,8 

Não 9 69,2 

 Média Desvio-padrão 

11. Idade 43,69 8,826 

12. Tempo de formação 21,85 8,591 

 

Assim como ocorrido na fase 1, todos os especialistas desta fase eram do 

sexo feminino. Estes tinham idades entre 26 e 59 anos, com média de 43,69 anos (± 

8,826 anos). O tempo de formação variou entre 5 e 33 anos, com tempo médio de 21,85 

anos (± 8,591). Quanto à titulação, 76,9 % dos componentes do grupo eram doutores. 

Cerca de 77% atuavam em instituições de ensino superior há pelo menos um ano. 

Aproximadamente 62% dos especialistas prestaram assistência de enfermagem à criança 

com cardiopatia congênita em algum período da carreira profissional. Cerca de 30% 

leciona ou lecionou disciplinas sobre a assistência de enfermagem à criança; 53,8% 

possuíam publicações envolvendo a assistência à criança como monografias de 

especialização, dissertações, teses ou artigos em periódicos nacionais. Cerca de 54% 

participavam de grupos de pesquisa que abordavam a área de assistência de enfermagem 

à criança. 

Todos os especialistas afirmaram aplicar o processo de enfermagem em sua 

prática; 92,3% participam de grupos de pesquisa que discutem terminologias de 

enfermagem e realizam pesquisas envolvendo as terminologias. Quanto à experiência de 

ensino, 76,9% afirmaram participar de disciplinas que envolvem o processo de 
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enfermagem. A seguir, encontra-se um quadro com os valores de pontuação alcançados 

por cada especialista. 

Quadro 9 – Escore dos especialistas da fase 2 segundo os critérios adaptados do sistema de 

pontuação proposto por Fehring. Fortaleza, 2007. 

Especialista Escore 

1º 10 

2º 12 

3º 08 

4º 14 

5º 12 

6º 14 

7º 14 

8º 08 

9º 09 

10º 16 

11º 12 

12º 10 

13º 10 

 

Assim como no Quadro 7, observa-se que os participantes obtiveram 

escores bastante elevados, caracterizando, também, um perfil adequado. Ao se comparar 

os escores presentes nos dois grupos de especialistas, percebe-se uma considerável 

melhora no perfil do grupo da fase 2. 

Tabela 4 – Índice de concordância dos especialistas quanto à aderência dos indicadores em 

relação aos critérios Simplicidade, Clareza, Precisão e Amplitude. Fortaleza, 2007. 

Indicadores Simplicidade Clareza Precisão Amplitude 

Achados radiográficos do tórax 0,85 0,92 0,77 0,69

Ansiedade 0,69 0,85 0,46 0,31

Asfixia 0,77 0,85 0,62 0,62

Ausculta de ruídos respiratórios 1,00 0,69 0,38 0,69

Broncofonia 0,92 0,77 0,54 0,77

Capacidade vital 0,77 0,77 0,85 0,85

Cianose 1,00 0,85 0,77 0,85

Dificuldade respiratória 0,85 0,62 0,46 0,62

Dispnéia aos esforços 0,92 0,77 0,69 0,54
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Dispnéia em repouso 0,77 0,69 0,85 0,62

Egofonia 0,92 0,69 0,69 0,92

Elimina obstáculos 0,85 0,54 0,77 0,85

Relação perfusão / ventilação 0,69 0,69 0,69 0,77

Estado mental 0,92 0,92 0,85 1,00

Expansão torácica simétrica 0,85 0,92 0,92 1,00

Expulsão do ar 0,85 1,00 0,85 0,85

Facilidade respiratória 0,85 0,69 0,62 0,69

Frêmito táctil 1,00 0,77 0,62 0,69

Freqüência cardíaca apical 1,00 0,77 0,77 0,77

Freqüência respiratória 0,92 0,69 0,92 0,92

Mobilização do escarro 0,85 0,69 0,85 0,77

Ortopnéia 0,85 0,77 0,69 0,85

PaCO2 1,00 1,00 0,92 0,92

PaO2 1,00 0,92 0,92 0,92

pH 1,00 1,00 0,85 1,00

PAD 1,00 0,92 0,38 0,54

PAS 0,85 0,77 0,31 0,46

Profundidade respiratória 0,15 0,15 0,23 0,31

Respiração com lábios franzidos 1,00 0,62 0,62 0,77

Retração do tórax 0,92 0,85 1,00 1,00

Ritmo respiratório 1,00 0,69 0,77 0,92

Ruídos respiratórios anormais 1,00 0,92 0,85 0,69

Saturação de O2 1,00 0,92 0,92 0,92

Sonolência 0,85 0,77 0,77 0,77

Sons percutidos 1,00 0,85 0,85 0,92

Sons respiratórios auscultados 1,00 0,85 0,69 0,85

Tosse 0,85 0,92 0,85 0,85

Uso de musculatura acessória 0,92 0,85 0,69 0,85

Vocalização auscultada 0,77 0,77 0,77 0,85

Volume corrente 0,69 0,54 0,85 0,85

 

Quarenta indicadores foram avaliados pelos especialistas. Trinta e dois itens 

obtiveram índice de concordância maior que 0,80 para o critério simplicidade. Dezoito 

itens foram considerados adequados segundo o critério clareza. Dezesseis indicadores 

obtiveram concordância entre os especialistas para o de precisão e vinte e um, para o 
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critério amplitude. Cinco itens foram retirados por sugestão dos especialistas: facilidade 

respiratória, dificuldade respiratória, dispnéia de esforço, dispnéia em repouso e 

eliminação de obstáculos das vias aéreas. O item facilidade respiratória foi excluído por 

possuir definição operacional similar ao item dificuldade respiratória. Optou-se pela 

permanência de dificuldade respiratória por este apresentar maior freqüência de 

ocorrência na literatura consultada. Os itens dispnéia de esforço e dispnéia em repouso 

foram retirados por se considerar uma percepção subjetiva de desconforto respiratório, 

dificultando dessa forma a avaliação no lactente e na criança menor. Já o item 

eliminação de obstáculos das vias aéreas foi retirado por apresentar similaridades com o 

item mobilização de escarro e por se adequar melhor ao contexto da criança com 

cardiopatia congênita 

Houve sugestão para modificação de 12 itens: achados de radiografia do 

tórax, ansiedade, asfixia, ausculta dos ruídos respiratórios, cianose, dificuldade 

respiratória, egofonia, estado mental, broncofonia, expansão torácica simétrica, 

profundidade respiratória, ritmo respiratório e tosse. Estas foram adotadas com base em 

nova consulta à literatura levantada. 

 

 

5.3 Validação clínica 

 

 

Tabela 5 – Percentis das avaliações realizadas por enfermeiras junto a crianças com cardiopatias 

congênitas utilizando instrumento com e sem determinantes operacionais. Fortaleza, 2007. 

Todos Com 

determinantes (1) 

Sem 

determinantes (2) 

Valor p (Intra-

grupos+). 

 

Percentis 

Indicadores P25 P50 P75 P25 P50 P75 P25 P50 P75 

Valor p 

Entre 

grupos + 1 2 

Freqüência 

respiratória 
3,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 3,00 4,00 5,00 0,007* 1,000 0,343 

Profundidade 

respiratória 
3,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 0,105 1,000 0,749 

Ritmo respiratório 3,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 0,812 1,000 0,568 

Expansão torácica 

simétrica 
4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 0,000* 0,690 0,258 

Uso de 

musculatura 

acessória 

3,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 0,343 1,000 0,001* 

Vocalização 0,00 3,00 5,00 0,00 3,00 5,00 0,00 1,50 5,00 0,080 0,852 0,913 
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auscultada 

Respiração com 

lábios franzidos 
3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 0,00 4,00 5,00 0,059 0,799 0,630 

Ausculta de ruídos 

respiratórios 
3,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 0,098 0,945 0,189 

Sons percutidos 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 3,00 4,00 5,00 0,000* 0,954 0,647 

Dificuldade 

respiratória 
2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 5,00 0,007* 0,804 0,008* 

Egofonia 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,081 1,000 0,653 

Expulsão do ar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,480 1,000 0,617 

Capacidade vital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,669 1,000 0,772 

Achados 

radiográficos do 

tórax 

0,00 3,00 4,00 0,00 3,00 4,00 0,00 3,00 4,00 0,724 0,934 0,616 

Ortopnéia 2,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 1,75 4,00 5,00 0,366 1,000 0,721 

Broncofonia 0,00 3,00 5,00 0,00 4,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,025 0,907 0,895 

Retração do tórax 3,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 0,164 0,886 0,716 

Mobilização do 

escarro 
0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,25 0,838 0,842 0,720 

Ansiedade 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 4,00 0,225 1,000 0,428 

Ruídos 

respiratórios 

anormais 

3,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 3,00 4,00 5,00 0,000* 1,000 0,195 

Tosse 0,00 4,00 5,00 0,00 4,00 5,00 0,00 3,00 5,00 0,026* 1,000 0,207 

Asfixia 2,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 0,00 4,00 5,00 0,091 0,961 0,666 

Frêmito táctil 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 4,00 0,224 0,912 0,936 

PaO2 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1,25 0,344 1,000 0,911 

Volume corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,327 1,000 0,473 

PaCO2 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 4,00 0,187 1,000 0,391 

Estado mental 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,182 1,000 0,363 

Relação perfusão / 

ventilação 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002* 1,000 0,698 

Saturação de O2 2,00 4,00 5,00 1,75 4,00 5,00 2,00 4,00 5,00 0,961 1,000 0,369 

Cianose 3,00 4,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 4,00 5,00 0,042* 0,817 0,379 

pH 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,952 0,932 0,884 

Sonolência 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 0,021* 0,963 0,687 

Freqüência 

cardíaca apical 
4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 4,00 5,00 0,000* 0,799 0,525 

PAS 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 0,002* 1,000 0,578 

PAD 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 0,000* 1,000 0,471 

Estatisticamente significantes; + Teste U de Mann-Whitney. 

 

As crianças avaliadas eram na sua maioria (68,9%) do sexo masculino e 

apresentavam, em média 4,14 meses (± 4,7). Os dados da avaliação dos indicadores 
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respiratórios mostram diferenças significativas quando se compara o grupo como um 

todo e separadamente com a utilização ou não de definições operacionais. Na 

comparação por testes não paramétricos de diferença de mediana, os seguintes 

indicadores apresentaram significância estatística (p < 0,05): freqüência respiratória, 

expansão torácica simétrica, sons percutidos, dificuldade respiratória, ruídos 

respiratórios anormais, tosse, relação perfusão / ventilação, cianose, sonolência, 

freqüência cardíaca apical, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Estes 

dados mostram que tais indicadores foram avaliados de forma diferente quando se 

comparam os dados do grupo que utilizou definições operacionais com os dados do 

grupo que não utilizou tais determinantes.  

Complementarmente, a comparação entre os avaliadores que compunham 

cada grupo mostrou que para os sujeitos que utilizaram definições operacionais não foi 

identificada diferença estatisticamente significante na avaliação de nenhum dos 

indicadores, denotando uniformidade na avaliação dos mesmos. Por outro lado, no 

grupo que não utilizou os definições operacionais, foi identificada diferença significante 

para dois indicadores: uso de musculatura acessória e dificuldade respiratória. Em 

síntese, há diferença de avaliação ao se utilizar definições operacionais, a ponto de tal 

diferença abranger um número relativamente grande de indicadores de saúde. Ademais, 

tal diferença entre os grupos também é notada internamente a cada grupo. A não 

utilização de definições produziu diferenças de avaliação entre os seus integrantes, fato 

que não foi verificado no grupo que fez uso das definições operacionais. 

É importante destacar que a estabilidade dos resultados proporcionados 

pelos indicadores utilizados não sofreu influência significativa pela utilização ou não de 

definições operacionais. O Alpha de Cronbach calculado mostrou boa confiabilidade do 

instrumento. Tanto para o grupo total, como separadamente. Para o grupo que não 

utilizou definições, o referido coeficiente apresentou o valor de 0,850. Para o grupo que 

utilizou definições operacionais, o valor do coeficiente foi discretamente menor (0,836).  
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1 - Especificidade
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Gráfico 1 - Curvas ROC dos indicadores de saúde que apresentaram significância estatística para a área da 
curva. Fortaleza, 2007.

 
Com o intuito de determinar a influência do uso de definições operacionais 

na atitude dos avaliadores, foi verificada a sensibilidade e a especificidade dos 

indicadores de saúde utilizados com base em curvas ROC (Receiver Operating 

Characteristic). Os indicadores que apresentaram significância estatística para a área da 

curva estão plotados no gráfico 1. Neste, pode-se observar que a área abaixo da curva 

ROC está associada ao poder discriminante do respectivo indicador de saúde. Neste 

caso, verifica-se que, na utilização de definições operacionais, a atitude dos avaliadores 

apresenta-se mais sensível para sete dos oito indicadores selecionados. Isto quer dizer 

que a utilização das definições contribuiu para que os avaliadores identificassem com 

maior probabilidade alteração destes indicadores. Apenas o indicador dificuldade 

respiratória mostrou maior poder discriminante na utilização de definições operacionais, 

ou seja, a atitude dos avaliadores mostrou uma tendência a uma menor probabilidade de 

identificação de alterações deste indicador na amostra. 
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Tabela 6 - Estatísticas de sensibilidade e especificidade dos indicadores que apresentaram 

significância na análise das curvas ROC considerando a utilização de definições operacionais. 

Fortaleza, 2007. 

Indicadores Positivo se maior ou igual a Sensibilidade Especificidade Valor p 
1,50 ,911 0,000 
2,50 ,822 0,078 
3,50 ,778 0,311 

Freqüência respiratória 

4,50 ,689 0,611 

0,012 

1,00 1,000 0,000 
2,50 ,978 0,067 
3,50 ,911 0,211 

Expansão torácica simétrica 

4,50 ,667 0,600 

0,001 

1,00 ,911 0,111 
2,50 ,911 0,122 
3,50 ,878 0,256 

Sons percutidos 

4,50 ,644 0,656 

0,000 

1,50 ,844 0,111 
2,50 ,667 0,178 
3,50 ,444 0,367 

Dificuldade respiratória 

4,50 ,167 0,689 

0,008 

1,50 ,578 0,533 
2,50 ,578 0,556 
3,50 ,578 0,600 

Broncofonia 

4,50 ,478 0,722 

0,042 

1,50 ,978 0,111 
2,50 ,933 0,178 
3,50 ,778 0,389 

Ruídos respiratórios anormais 

4,50 ,578 0,722 

0,000 

1,50 ,711 0,378 
2,50 ,689 0,4 
3,50 ,622 0,544 

Tosse 

4,50 ,444 0,722 

0,032 

1,50 1,000 0,089 
2,50 1,000 0,178 
3,50 ,678 0,378 

Cianose 

4,50 ,522 0,611 

0,044 

 

Ao se analisar os valores de sensibilidade e especificidade destes 

indicadores e compará-los com sua respectiva curva apresentada no gráfico 1, observa-

se uma atitude mais sensível em relação aos indicadores freqüência respiratória, 

expansão torácica simétrica, sons percutidos, ruídos respiratórios anormais e cianose. 

Nestes indicadores, os pontos de corte mostram valores elevados de sensibilidade para 

média de escala NOC entre 1 e 2,5. Nos indicadores os valores de especificidade são 

baixos mesmo para valores médios altos na escala NOC. Por outro lado, os indicadores 

dificuldade respiratória, broncofonia e tosse, que apresentaram significância estatística 

para a área sobre suas respectivas curvas ROC, mostraram comportamento gráfico 

instável e baixos valores tanto para sensibilidade como para especificidade. 
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Análise Fatorial – Sem definições operacionais 

 

 

Com o intuito de verificar a estrutura das inter-relações entre os indicadores 

de saúde utilizados, definindo um conjunto de dimensões comuns, no presente estudo, 

os estados respiratórios apresentados na NOC, realizou-se uma análise fatorial a partir 

dos dados das avaliações entre os grupos de avaliadores que compuseram a fase 3 deste 

estudo. Primeiramente, serão apresentados os dados do grupo de enfermeiras que não 

utilizou definições operacionais.   

Tabela 7- Matriz de correlação dos indicadores na avaliação sem a utilização de definições 

operacionais. Fortaleza, 2007. 
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1 - FR; 2 - PR; 3 - RR; 4 - ExpSim; 5 - MusAc; 6 - Vocal; 7 - RlabF; 8 - AuRuR; 9 - SoPer; 10 - DifR; 11 - Egof; 12 - ExpAr; 13 - CV; 14 - AcRX; 15 
- Ortop; 16 - Broncf; 17 - RetTx; 18 - MobEsc; 19 - Ansie; 20 - RuRAno; 21 - Tosse; 22 - Asfix; 23 - FreTac; 24 - Pao2; 25 - VolCor; 26 - Paco2; 27 
- EstMen; 28 - Sat02; 29 - Cian; 30 - pH; 31 - Sono;  
Em vermelho estão as correlações não significativas ao nível de 5% de significância. 
Medida geral de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin: 0,770 
Teste de esfericidade de Bartlett: 2050,263; Significância: p < 0,001 

 

Na tabela 7 estão resumidas as correlações entre os indicadores de saúde 

avaliados. É perceptível o grande número de correlações, fato este que justificaria a 

implementação de uma análise fatorial na busca de dimensões latentes. Este fato é 

esperado tendo em vista que neste estudo estão incorporados indicadores de três estados 

respiratórios apresentados na NOC. Todavia uma análise cuidadosa mostra que muitas 

das correlações significativas nesta tabela apresentam coeficientes baixos indicando 

fraca correlação entre os indicadores. As estatísticas de adequação do tamanho amostral 

para efetivação de uma análise fatorial mostraram significância estatística tanto pelo 

método de Kaiser – Meyer – Olkin, como pelo Teste de Esfericidade de Bartlett. 

Tabela 8 - Resultados para a extração de fatores componentes sem a utilização de definições 

operacionais. Fortaleza, 2007.  

Fator Autovalor Percentual de 
Variância 

Percentual acumulado de 
variância 

1 9,650 31,129 31,129 
2 3,313 10,689 41,817 
3 2,339 7,545 49,363 
4 1,670 5,388 54,750 
5 1,382 4,458 59,209 
6 1,201 3,873 63,082 
7 1,174 3,786 66,868 
8 1,101 3,552 70,420 
9 ,961 3,100 73,520 

10 ,932 3,006 76,526 
11 ,825 2,661 79,186 
12 ,744 2,401 81,588 
13 ,686 2,214 83,801 
14 ,631 2,034 85,835 
15 ,570 1,838 87,673 
16 ,550 1,773 89,447 
17 ,488 1,575 91,022 
18 ,432 1,394 92,416 
19 ,379 1,222 93,638 
20 ,324 1,046 94,685 
21 ,272 ,878 95,563 
22 ,242 ,782 96,345 
23 ,223 ,721 97,065 
24 ,188 ,606 97,671 
25 ,159 ,511 98,183 
26 ,125 ,404 98,587 
27 ,121 ,389 98,976 
28 ,106 ,341 99,317 
29 ,100 ,322 99,639 
30 ,065 ,209 99,848 
31 ,047 ,152 100,000 
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Gráfico 2 - Teste scree para análise de componentes sem a utilização de definições operacionais. Fortaleza, 2007.

 
 

Na extração de fatores, o critério de raiz latente (Autovalores maiores que 1) 

apontou a existência de oito possíveis fatores componentes (dimensões) da matriz 

fatorial que explicariam a maior parte da variância dos dados. Estes dados estão 

resumidos na tabela 8 e no gráfico 2. Os quatro primeiros fatores responderiam por mais 

da metade da variância acumulada, e os oito fatores principais responderiam por 70,42% 

do total da variância. 

Tabela 9 - Matriz fatorial não rotacionada da análise de componentes sem a utilização de 

definições operacionais. Fortaleza, 2007.  

Fatores Variáveis 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Comunalidades 

Freqüência respiratória ,346 -,046 ,183 -,495 -,167 ,157 -,079 ,186 ,494 
Profundidade respiratória ,557 -,093 ,120 -,125 ,157 -,065 ,075 ,074 ,389 
Ritmo respiratório ,520 -,226 ,074 -,123 -,089 -,336 -,083 -,314 ,568 
Expansão torácica simétrica ,509 -,252 ,244 -,274 -,075 ,030 ,164 -,097 ,501 
Uso de musculatura acessória ,376 -,199 ,324 ,001 ,034 -,628 -,020 ,308 ,777 
Vocalização ,737 ,305 ,042 -,059 -,195 ,239 -,058 -,129 ,757 
Respiração com lábios franzidos ,722 -,147 -,118 -,096 -,098 ,192 ,011 ,039 ,614 
Ausculta de ruídos respiratórios ,554 -,097 ,337 -,120 ,520 ,245 ,160 -,053 ,803 
Sons percutidos ,574 -,320 -,221 -,026 ,118 ,209 ,149 ,101 ,571 
Dificuldade respiratória ,636 -,282 ,362 ,018 ,053 -,119 ,246 ,187 ,728 
Egofonia ,790 ,419 ,057 -,094 -,112 -,069 -,049 ,026 ,832 
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Expulsão do ar ,563 ,349 -,033 ,431 ,222 ,041 ,019 -,217 ,724 
Capacidade vital ,593 ,410 -,185 ,334 ,346 ,069 -,186 -,053 ,828 
Achados radiográficos do tórax -,180 -,266 ,195 ,137 ,500 ,001 -,620 ,333 ,905 
Ortopnéia ,667 -,358 -,054 ,076 -,215 ,235 ,124 ,143 ,719 
Broncofonia ,754 ,481 -,107 -,083 ,005 -,080 ,037 ,079 ,832 
Retração do tórax ,434 -,277 ,597 ,294 -,187 -,040 ,009 -,167 ,772 
Mobilização do escarro ,496 ,295 -,028 -,335 -,081 -,063 -,213 ,375 ,642 
Ansiedade ,692 ,440 -,148 -,121 ,198 -,201 ,018 -,003 ,789 
Ruídos respiratórios anormais ,519 -,195 ,597 -,007 ,311 ,264 ,091 -,131 ,856 
Tosse ,623 -,173 -,440 -,004 -,065 ,111 ,019 ,032 ,629 
Asfixia ,674 -,286 -,213 -,086 -,097 ,070 -,163 -,027 ,630 
Frêmito táctil ,758 ,355 ,079 -,005 -,242 -,135 -,090 ,000 ,792 
PaO2 -,514 ,365 ,420 ,066 -,176 ,120 -,034 ,193 ,662 
Volume corrente ,269 ,433 -,221 ,341 ,128 -,196 ,473 ,119 ,718 
PaCO2 -,531 ,412 ,400 -,140 ,013 ,134 ,253 ,168 ,742 
Estado mental ,711 ,336 ,160 ,101 -,037 -,027 -,179 -,014 ,689 
Saturação de O2 -,026 ,560 ,192 ,064 -,187 ,330 -,286 -,024 ,581 
Cianose ,136 -,098 ,368 ,671 -,390 ,031 -,007 ,177 ,798 
pH -,544 ,565 ,161 -,216 ,131 ,055 ,261 ,165 ,803 
Sonolência ,259 -,261 -,362 ,285 -,018 ,209 ,134 ,526 ,687 

 

Ao se definir uma matriz fatorial não rotacionada percebe-se uma alta 

concentração dos indicadores no fator 1 e uma redução progressiva no número de 

indicadores em cada fator. Ademais esta matriz mostra que alguns indicadores 

apresentaram cargas moderadas em múltiplos fatores dificultando a identificação de 

dimensões latentes (Tabela 9). Uma forma de tentar reduzir estas discrepâncias seria a 

implementação de matriz fatorial rotacionada, a qual está apresentada na tabela 10. 
 Tabela 10 - Matriz fatorial rotacionada Varimax de análise de componentes sem a utilização de 

definições operacionais. Fortaleza, 2007. 
Fatores Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 Comunalidade 

Freqüência respiratória ,215 ,072 ,237 -,059 ,614 ,048 ,034 ,045 
Profundidade respiratória ,307 ,242 ,399 -,027 ,095 ,248 ,072 ,005 
Ritmo respiratório ,217 ,492 ,179 ,085 ,077 ,306 -,356 ,118 
Expansão torácica simétrica ,127 ,285 ,473 ,073 ,298 ,173 -,073 ,225 
Uso de musculatura acessória ,184 ,100 ,136 ,199 ,088 ,803 -,031 -,144 
Vocalização ,703 ,247 ,246 ,153 ,182 -,214 -,010 ,196 
Respiração com lábios franzidos ,385 ,514 ,293 ,061 ,225 -,025 ,213 ,123 
Ausculta de ruídos respiratórios ,240 ,113 ,841 -,106 -,027 ,027 ,051 -,105 
Sons percutidos ,141 ,526 ,355 -,066 ,054 ,014 ,369 ,070 
Dificuldade respiratória ,207 ,228 ,561 ,263 ,113 ,449 ,170 ,086 
Egofonia ,850 ,160 ,173 ,071 ,139 ,098 -,008 ,144 
Expulsão do ar ,606 ,170 ,234 ,153 -,483 -,126 ,008 ,001 
Capacidade vital ,718 ,208 ,145 -,028 -,402 -,153 ,108 -,225 
Achados radiográficos do tórax -,188 -,029 ,079 ,010 ,008 ,090 ,036 -,923 
Ortopnéia ,186 ,541 ,313 ,285 ,214 ,025 ,371 ,169 
Broncofonia ,860 ,144 ,127 -,089 ,020 ,098 ,110 ,159 
Retração do tórax ,082 ,178 ,450 ,674 ,031 ,183 -,202 ,036 
Mobilidade do escarro ,617 ,041 -,015 -,132 ,423 ,173 ,157 -,099 
Ansiedade ,793 ,168 ,152 -,248 -,098 ,177 ,008 ,077 
Ruídos respiratórios anormais ,149 ,081 ,870 ,223 ,058 ,013 -,090 -,099 
Tosse ,314 ,639 ,065 -,073 ,049 -,036 ,304 ,131 
Asfixia ,295 ,676 ,166 ,042 ,213 ,025 ,104 ,001 
Frêmito táctil ,796 ,203 ,081 ,213 ,139 ,133 -,055 ,158 
PaO2 -,098 -,728 -,155 ,241 ,118 -,136 -,051 -,073 
Volume corrente ,431 -,120 -,021 -,048 -,520 ,181 ,331 ,319 
PaCO2 -,137 -,834 ,032 -,042 ,081 -,086 -,009 ,102 
Estado mental ,752 ,156 ,206 ,222 ,027 ,038 -,057 -,045 
Saturação de O2 ,393 -,363 -,112 ,197 ,129 -,452 -,112 -,100 
Cianose ,037 -,033 -,009 ,862 -,116 ,064 ,183 -,022 
pH -,030 -,825 -,095 -,303 -,019 -,087 ,016 ,113 
Sonolência ,008 ,306 -,030 ,103 -,030 ,036 ,759 -,061 
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Com a rotação da matriz fatorial verificou-se uma melhor distribuição das 

cargas fatoriais com um número menor de fatores (sete). Todavia ainda se percebe uma 

concentração destas cargas nos dois primeiros fatores. Ademais, a distribuição dos 

indicadores de saúde de acordo com suas cargas fatoriais mostrou uma relação distinta 

da apresentada na Classificação dos Resultados de enfermagem. Assim, existem cinco 

indicadores de ventilação, cinco de permeabilidade e dois de troca de gases com cargas 

fatoriais maiores na primeira dimensão. De forma similar, três indicadores de 

ventilação, três de permeabilidade e um de troca gasosa apresentavam cargas fatoriais 

concentradas na segunda dimensão. Para as demais dimensões um padrão similar é 

perceptível. 

 

 

Análise Fatorial – Com definições operacionais 

 

 

Procedendo a análise fatorial dos dados referentes ao grupo que utilizou 

definições operacionais, apresenta-se a seguir os dados relativos à matriz de correlação 

da avaliação dos indicadores de saúde. 

Tabela 11 - Matriz de correlação dos indicadores na avaliação utilizando definições 

operacionais. Fortaleza, 2007. 
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1 - FR; 2 - PR; 3 - RR; 4 - ExpSim; 5 - MusAc; 6 - Vocal; 7 - RlabF; 8 - AuRuR; 9 - SoPer; 10 - DifR; 11 - Egof; 12 - ExpAr; 13 - CV; 14 - AcRX; 15 
- Ortop; 16 - Broncf; 17 - RetTx; 18 - MobEsc; 19 - Ansie; 20 - RuRAno; 21 - Tosse; 22 - Asfix; 23 - FreTac; 24 - Pao2; 25 - VolCor; 26 - Paco2; 27 
- EstMen; 28 - Sat02; 29 - Cian; 30 - pH; 31 - Sono; 32 - FCAp; 33 - Ppuls; 34 - PAS; 35 - PAD; 36 - Temp. 
Em vermelho estão as correlações não significativas ao nível de 5% de significância. 
Medida geral de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin: 0,685 
Teste de esfericidade de Bartlett: 3644,047; Significância: p < 0,001 

 

Na tabela 11 estão resumidos os dados de correlação dos indicadores de 

saúde do grupo que utilizou definições operacionais. De forma similar à tabela 7, existe 

uma quantidade razoável de correlações estatisticamente significantes. Por outro lado, o 

número de correlações com coeficientes baixos é menor que os apresentados na tabela 

referente ao grupo que não utilizou definições operacionais. As estatísticas de 

adequação do tamanho amostral também foram significativas tanto pelo método de 

Kaiser-Meyer-Olkin como pelo teste de esfericidade de Bartlett. 
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Gráfico 3 - Teste Scree para análise de componentes a partir da utilização de definições operacionais. Fortaleza,
2007.

 
Tabela 12 - Resultados para a extração de fatores componentes a partir da utilização de 

definições operacionais. Fortaleza, 2007.  

Fator Autovalor Percentual de 
Variância 

Percentual acumulado de 
variância 

1 11,602 37,427 37,427 
2 3,576 11,537 48,964 
3 2,639 8,514 57,478 
4 2,171 7,004 64,482 
5 1,471 4,744 69,226 
6 1,374 4,431 73,657 
7 1,085 3,500 77,158 
8 ,990 3,193 80,351 
9 ,853 2,751 83,102 

10 ,788 2,543 85,644 
11 ,657 2,120 87,764 
12 ,547 1,765 89,529 
13 ,513 1,656 91,185 
14 ,468 1,511 92,696 
15 ,348 1,123 93,819 
16 ,324 1,044 94,863 
17 ,287 ,926 95,789 
18 ,237 ,764 96,553 
19 ,209 ,676 97,228 
20 ,167 ,538 97,767 
21 ,142 ,458 98,224 
22 ,128 ,413 98,638 
23 ,114 ,366 99,004 
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24 ,088 ,284 99,288 
25 ,062 ,200 99,488 
26 ,055 ,179 99,667 
27 ,039 ,126 99,793 
28 ,024 ,076 99,869 
29 ,020 ,064 99,933 
30 ,014 ,044 99,977 
31 ,007 ,023 100,000 
 

No grupo que utilizou definições operacionais, a extração de fatores pelo 

critério de raiz latente (Autovalores maiores que 1) mostrou a existência de sete 

possíveis fatores componentes (dimensões) da matriz fatorial que explicariam a maior 

parte da variância dos dados. Ou seja, um fator a menos que o da matriz apresentada 

para o grupo que não utilizou definições operacionais. Estes dados estão resumidos na 

tabela 12 e no gráfico 3. Os três primeiros fatores responderiam por mais da metade da 

variância acumulada, e os 7 fatores principais responderiam por 77,15% do total da 

variância, resultados melhores que os apresentados para a matriz não rotacionada do 

grupo que não utilizou definições operacionais.  

Tabela 13 - Matriz fatorial não rotacionada da análise de componentes a partir da utilização de 

definições operacionais. Fortaleza, 2007.  
Fatores Variáveis 

1 2 3 4 5 6 7 
Comunalidade 

Freqüência respiratória ,294 -,358 ,660 -,190 -,232 -,162 ,187 ,801 
Profundidade respiratória ,544 -,397 ,536 -,289 -,044 -,208 ,080 ,876 
Ritmo respiratório ,596 -,158 ,128 -,197 -,033 -,161 -,258 ,530 
Expansão torácica simétrica ,418 -,374 ,335 ,588 ,096 ,058 -,071 ,790 
Uso de musculatura acessória ,720 -,341 ,079 -,035 -,010 ,228 -,070 ,699 
Vocalização ,693 ,410 -,335 -,007 ,103 -,102 -,052 ,785 
Respiração com lábios franzidos ,543 -,129 -,282 -,081 -,009 ,521 -,401 ,830 
Ausculta de ruídos respiratórios ,683 -,299 ,019 ,274 ,303 -,080 ,147 ,752 
Sons percutidos ,641 -,229 -,290 ,236 -,106 ,236 ,196 ,709 
Dificuldade respiratória ,871 -,102 -,005 -,140 ,184 ,120 -,116 ,851 
Egofonia ,676 ,510 -,121 ,118 ,081 -,153 ,002 ,776 
Expulsão do ar ,543 ,392 ,281 -,204 -,301 ,395 ,107 ,827 
Capacidade vital ,607 ,331 ,207 -,278 -,145 ,299 ,161 ,735 
Achados radiográficos do tórax -,144 -,264 -,352 -,376 ,249 ,210 ,504 ,716 
Ortopnéia ,672 -,244 ,342 -,034 ,462 ,017 -,160 ,869 
Broncofonia ,643 ,470 -,194 ,341 ,169 -,095 -,056 ,829 
Retração do tórax ,608 -,159 ,583 ,125 ,114 -,060 -,077 ,773 
Mobilização do escarro ,493 ,493 -,095 -,042 ,128 -,065 ,254 ,582 
Ansiedade ,752 ,406 ,150 ,064 -,139 -,145 ,062 ,801 
Ruídos respiratórios anormais ,672 -,317 ,052 ,406 ,154 ,161 ,249 ,831 
Tosse ,832 -,032 -,264 ,055 -,057 -,091 -,050 ,780 
Asfixia ,671 -,078 -,333 -,421 ,135 -,056 -,171 ,794 
Frêmito táctil ,714 ,433 -,066 ,184 -,156 -,330 -,008 ,869 
PaO2 -,666 ,325 ,312 ,200 ,277 ,204 -,105 ,815 
Volume corrente ,324 ,368 ,302 -,026 -,404 ,396 -,017 ,653 
PaCO2 -,740 ,310 ,285 ,367 ,031 ,141 ,074 ,886 
Estado mental ,687 ,457 ,164 ,088 -,119 -,153 ,153 ,776 
Saturação de O2 -,021 ,521 ,293 -,198 ,369 ,176 -,295 ,651 
Cianose ,047 ,338 ,197 -,426 ,545 ,074 ,303 ,730 
pH -,715 ,301 ,210 ,376 ,168 ,126 ,046 ,833 
Sonolência ,623 -,222 -,258 ,414 -,024 ,269 ,146 ,770 

 

De forma similar à matriz não rotacionada do grupo que não utilizou 

definições operacionais, na tabela 13 percebe-se uma alta concentração dos indicadores 



 

 

122

no fator 1. Todavia existe uma melhor distribuição das cargas fatoriais entre os outros 

sete fatores. De forma similar à matriz da tabela 8, esta matriz apresentou cargas 

moderadas em múltiplos fatores dificultando a identificação de dimensões latentes. Para 

tentar reduzir estas discrepâncias e caracterizar melhor as dimensões latentes, 

implementou-se uma rotação ortogonal Varimax. Os dados referentes a tal rotação estão 

resumidos na tabela 14. 

Tabela 14 - Matriz fatorial rotacionada Varimax de análise de componentes a partir da utilização 

de definições operacionais. Fortaleza, 2007. 
Fatores Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 Comunalidade 

Freqüência respiratória -,108 ,083 ,090 ,849 ,201 -,114 -,021 ,801 
Profundidade respiratória ,010 ,375 ,179 ,832 ,102 ,024 ,019 ,876 
Ritmo respiratório ,190 ,552 ,121 ,351 ,060 ,094 -,196 ,530 
Expansão torácica simétrica ,025 -,049 ,759 ,308 -,045 ,000 -,336 ,790 
Uso de musculatura acessória ,052 ,540 ,526 ,245 ,257 ,015 -,038 ,699 
Vocalização ,736 ,421 ,129 -,181 ,090 ,089 ,022 ,785 
Respiração com lábios franzidos -,044 ,637 ,377 -,318 ,360 ,164 -,152 ,830 
Ausculta de ruídos respiratórios ,304 ,289 ,689 ,260 -,164 ,007 ,077 ,752 
Sons percutidos ,219 ,366 ,611 -,090 ,191 -,318 ,090 ,709 
Dificuldade respiratória ,331 ,650 ,444 ,189 ,194 ,216 ,035 ,851 
Egofonia ,820 ,213 ,148 -,043 ,135 ,119 -,050 ,776 
Expulsão do ar ,335 ,147 ,054 ,162 ,808 ,093 ,044 ,827 
Capacidade vital ,381 ,251 ,078 ,194 ,659 ,133 ,175 ,735 
Achados radiográficos do tórax -,269 ,144 ,016 -,150 -,090 -,112 ,761 ,716 
Ortopnéia ,151 ,402 ,522 ,441 -,036 ,465 -,017 ,869 
Broncofonia ,798 ,134 ,322 -,184 ,042 ,135 -,132 ,829 
Retração do tórax ,201 ,144 ,447 ,625 ,140 ,239 -,212 ,773 
Mobilidade do escarro ,684 ,093 ,054 -,018 ,176 ,101 ,248 ,582 
Ansiedade ,745 ,202 ,150 ,252 ,326 ,013 -,116 ,801 
Ruídos respiratórios anormais ,220 ,168 ,833 ,196 ,059 -,111 ,076 ,831 
Tosse ,509 ,592 ,370 ,034 ,078 -,144 -,073 ,780 
Asfixia ,280 ,825 ,069 ,001 ,012 ,112 ,137 ,794 
Frêmito táctil ,852 ,222 ,105 ,105 ,119 -,105 -,216 ,869 
PaO2 -,238 -,700 -,168 -,189 -,021 ,446 -,074 ,815 
Volume corrente ,202 -,028 ,025 ,075 ,760 ,031 -,164 ,653 
PaCO2 -,210 -,869 -,165 -,179 ,010 ,131 -,103 ,886 
Estado mental ,765 ,097 ,130 ,247 ,317 ,002 -,051 ,776 
Saturação de O2 ,160 -,106 -,202 -,051 ,196 ,729 -,039 ,651 
Cianose ,196 -,062 -,141 ,146 ,060 ,541 ,592 ,730 
pH -,183 -,821 -,116 -,240 -,090 ,207 -,066 ,833 
Sonolência ,226 ,262 ,739 -,139 ,142 -,254 ,004 ,770 

 

A matriz fatorial rotacionada mostrou uma melhor distribuição das cargas 

fatoriais entre os sete fatores. Apesar de nenhum deles apresentar total concordância 

com a distribuição dos indicadores nos estados respiratórios da NOC, observou-se uma 

freqüência maior de indicadores de um estado respiratório específico para cada 

dimensão. Por exemplo, entre os oito indicadores associados ao primeiro fator, cinco 

são componentes do Estado respiratório: ventilação. No segundo fator, cinco 

indicadores estão associados ao estado Ventilação, dois ao de Permeabilidade e três ao 

de Troca de gases. As dimensões três, quatro e cinco também apresentaram 

preponderância de indicadores do Estado Ventilação. As dimensões seis e sete 

concentraram indicadores do estado de Troca de gases. O estado Permeabilidade não 
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apresentou preponderância de indicadores em nenhuma das sete dimensões. Sua maior 

concentração de indicadores estava na primeira dimensão. É importante ressaltar que 

alguns indicadores do estado de Permeabilidade compõem os outros dois estados 

respiratórios, fato que talvez tenha influenciado nesta distribuição.  

 

 

Regressão logística 

 

 

Tabela 15 – Modelo de regressão logística para a identificação de indicadores significativos 

com a utilização de definições operacionais. Fortaleza, 2007. 
Passo -2 Log verossimilhança Teste de Omnibus Teste de Hosmer -Lemeshow R2 de Nagelkerke 
1 235,309 0,000 0,085 0,101 
2 209,181 0,000 0,607 0,268 
3 189,228 0,000 0,052 0,380 
4 180,885 0,004 0,249 0,423 
5 171,209 0,002 0,171 0,470 
6 162,538 0,003 0,530 0,511 
7 157,584 0,026 0,459 0,533 
Passo Variáveis na equação B S.E. Wald (Sig.) Exp(B) IC 95% para EXP(B) 

Ruídos respiratórios anormais 0,459 0,133 0,001 1,582 1,220 2,053 1 
Constante -1,802 0,554 0,001 0,165   
Ruídos respiratórios anormais 0,904 0,180 0,000 2,470 1,735 3,516 
Dificuldade respiratória -0,730 0,157 0,000 0,482 0,354 0,656 

2 

Constante -1,076 0,610 0,078 0,341   
Ruídos respiratórios anormais 1,031 0,197 0,000 2,805 1,907 4,126 
Dificuldade respiratória -1,194 0,214 0,000 0,303 0,199 0,461 
Asfixia 0,506 0,128 0,000 1,659 1,291 2,131 

3 

Constante -1,839 0,659 0,005 0,159   
Ruídos respiratórios anormais 1,029 0,198 0,000 2,799 1,899 4,126 
Cianose 0,440 0,158 0,006 1,552 1,138 2,117 
Dificuldade respiratória -1,279 0,228 0,000 0,278 0,178 0,435 
Asfixia 0,518 0,132 0,000 1,679 1,297 2,174 

4 

Constante -3,322 0,871 0,000 0,036   
Ruídos respiratórios anormais 1,053 0,207 0,000 2,867 1,910 4,305 
Respiração com lábios franzidos 0,467 0,161 0,004 1,595 1,163 2,189 
Cianose 0,529 0,166 0,001 1,698 1,225 2,353 
Dificuldade respiratória -1,473 0,254 0,000 0,229 0,139 0,377 
Asfixia 0,382 0,145 0,008 1,466 1,103 1,947 

5 

Constante -4,377 1,003 0,000 0,013   
Ruídos respiratórios anormais 0,886 0,216 0,000 2,426 1,590 3,701 
Expansão torácica simétrica 0,828 0,295 0,005 2,290 1,285 4,080 
Respiração com lábios franzidos 0,535 0,177 0,003 1,707 1,206 2,418 
Cianose 0,605 0,181 0,001 1,832 1,286 2,610 
Dificuldade respiratória -1,643 0,284 0,000 0,193 0,111 0,337 
Asfixia 0,404 0,153 0,008 1,498 1,109 2,023 

6 

Constante -7,427 1,589 0,000 0,001   
Ruídos respiratórios anormais 0,906 0,224 0,000 2,474 1,595 3,837 
Expansão torácica simétrica 0,840 0,300 0,005 2,317 1,287 4,173 
Respiração com lábios franzidos 0,545 0,187 0,004 1,724 1,195 2,486 
Cianose 0,577 0,183 0,002 1,781 1,243 2,552 
Dificuldade respiratória -1,560 0,286 0,000 0,210 0,120 0,368 
Asfixia 0,528 0,173 0,002 1,696 1,208 2,381 
Paco2 0,255 0,119 0,032 1,291 1,022 1,630 

7 

Constante -8,635 1,770 0,000 0,000   

 

Na análise de fatores relacionados à utilização de definições operacionais, o 

modelo de regressão logística convergiu em sete passos como apresentado na tabela 15. 
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No modelo desenvolvido o logaritmo de máxima verossimilhança apresentou redução 

de 235,3 para 157,5. Os coeficientes do modelo nos sete passos da regressão 

apresentaram significância estatística ao nível de 5% conforme avaliado pelo teste de 

Omnibus, mantendo homogeneidade entre as freqüências esperadas e observadas para 

as variáveis incluídas no modelo (teste de Hosmer-Lemeshow). A determinação do 

modelo aumentou de 10% para 50% conforme o R2 de Nagelkerke. O modelo final 

incorporou três indicadores relacionados ao Estado respiratório: ventilação (expansão 

torácica simétrica, respiração com lábios franzidos e ruídos respiratórios anormais), dois 

indicadores relacionados ao Estado respiratório: troca de gases (cianose e PaCO2), um 

indicador relacionado ao Estado respiratório: permeabilidade (asfixia) e um indicador 

que compõe os três estados (dificuldade respiratória). 

Considerando as análises estatísticas das pontuações da escala NOC 

atribuídas pelas enfermeiras, curvas ROC e regressão logística, um total de 14 

indicadores apresentou significância estatística em pelo menos uma destas análises, ao 

se comparar o grupo que utilizou definições operacionais com o que não utilizou tais 

definições. Especificamente quatro indicadores apresentaram significância em todas as 

três estratégias de análises: expansão torácica simétrica, dificuldade respiratória, ruídos 

respiratórios anormais e cianose. 

McDonald (1985) identificou sons respiratórios anormais, tosse, cianose e 

uso de musculatura acessória como características definidoras mais comumente 

encontradas no grupo de crianças de seu estudo. Estas constituem quatro dos 14 

indicadores identificados com significância estatística. York (1985) encontrou em seus 

resultados tosse e sons respiratórios anormais, assim como, cianose e gases arteriais 

alterados com tendência de ocorrer sempre juntos. 

Vale ressaltar que os indicadores anteriormente descritos podem compor 

situações que levam a inferência do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. Como 

referido, este também pode ser descrito com base na avaliação de indicadores como 

freqüência respiratória, volume corrente, razão tempo inspiratório e ou expiratório e 

movimentos coordenados dos músculos respiratórios.  

Em condições de fadiga dos músculos respiratórios, limitação do fluxo 

aéreo e expansibilidade pulmonar diminuída há a instalação de respirações curtas e 

superficiais, denotando um quadro de dificuldade respiratória. Em condições normais, a 

freqüência e o volume corrente respondem às mudanças na pressão arterial parcial de 
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dióxido de carbono e oxigênio e ao aumento da concentração de íons de hidrogênio no 

cérebro (LARSON; KIM, 1987).  

Clinicamente, Padrão respiratório pode ser determinado por uma 

combinação de métodos de avaliação física e equipamentos de monitoramento 

fisiológico. Inspeção, palpação, percussão e ausculta provêem dados qualitativos, 

levando a observação do uso dos músculos respiratórios, freqüência das respirações e 

adequação da ventilação. Espirometrias podem fornecer informações como volume 

corrente e capacidades vitais. Pela combinação desses métodos, o enfermeiro pode 

descrever acuradamente o padrão respiratório do paciente (LARSON; KIM, 1987). 

Para avaliação do padrão respiratório, York (1985) estabelece quatro 

agrupamentos: mecânica respiratória, sons respiratórios e tosse, oxigenação ou troca de 

gases, e estado mental. O agrupamento de mecânica respiratória incluiu sinais e 

sintomas de freqüência, ritmo, relação inspiração-expiração e uso de músculos do ciclo 

respiratório. O agrupamento dos sons respiratórios e tosse incluíram indicadores de 

secreção respiratória excessiva, dificuldade em mobilizar secreção e todos os sons 

respiratórios anormais. O agrupamento de oxigenação ou troca de gases associou os 

parâmetros gases sanguíneos arteriais com achados de coloração da pele. O 

agrupamento de estado mental que é um indicador freqüente de troca de gases alterada, 

foi agrupado, separadamente, pois o estudo piloto realizado pela autora revelou que 

alguns pacientes com problemas respiratórios agudos podem apresentar sinais crônicos 

de alteração do estado mental. Estes agrupamentos se aproximam dos fatores 

identificados na análise fatorial do grupo que utilizou as definições operacionais e 

representam também a linha de raciocínio construída no emprego dessas definições. 

Ressalta-se ainda que taquipnéia (indicador freqüência respiratória em nível 

inferior a 5) e retrações intercostais (variável identificada nas avaliações de dificuldade 

respiratória), além de fazerem parte do quadro de indicadores de Padrão respiratório 

ineficaz, são frequentemente observadas em crianças com cardiopatias congênitas, 

associadas com um aumento significativo no fluxo sanguíneo pulmonar (BANCALARI; 

JESSE; GELBAND; GARCIA, 1977). A hemodinâmica pulmonar da criança com 

cardiopatia congênita apresenta constante relação com a mecânica respiratória. Nesse 

grupo de crianças, encontra-se associada a dificuldade respiratória que ocorre 

frequentemente em condições de aumento da ventilação, alteração das propriedades do 

pulmão ou aumento do trabalho respiratório (CARRIERI; JANSON-BJERKLIE; 

JACOBS, 1984; CARRIERI; KIECKHEFER; JANSON-BJERKLIE; SOUZA, 1991).  
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A dificuldade respiratória, também tratada pela literatura como dispnéia ou 

respiração curta, apresenta uma definição conceitual ampla que incorpora variáveis 

mensuráveis como freqüência, ritmo e profundidade da respiração (CARLSON-

CATALANO et al, 1998; CARRIERI; KIECKHEFER; JANSON-BJERKLIE; SOUZA, 

1991; FARIA, 2000), bem como dados subjetivos de respiração curta e sufocação 

(GIFT; NIELD, 1991). Essa amplitude pode dificultar a avaliação do conjunto de 

indicadores de Padrão respiratório ineficaz, pois faz-se necessário considerar vários 

itens na determinação do estado do indicador dificuldade respiratória. Tal fato pode ter 

levado às diferenças de avaliação entre os grupos com e sem definições operacionais e 

dentro do grupo de enfermeiros que não utilizaram as definições. 

As peculiaridades de crianças com cardiopatias congênitas também podem 

trazer dificuldades na avaliação do Padrão respiratório ineficaz. Não resta dúvida que o 

estabelecimento de medidas padronizadas, como as definições operacionais, direcionam 

o olhar do enfermeiro, mesmo que estas não contemplem todas as dimensões da 

avaliação de um indicador.  

Vale lembrar que as malformações cardíacas diminuem a velocidade de 

crescimento pulmonar após o nascimento, induzem e agravam problemas respiratórios. 

Na criança, uma SaO2-SpO2 de 95% constitui um sinal clínico de alarme. Como a 

resistência das vias aéreas é mais elevada, o trabalho respiratório também é maior. No 

contexto de infecção brônquica, broncoespasmos e inflamação, que podem permanecer 

assintomáticos no adulto, determinam, logo de início, um quadro clínico de desconforto 

respiratório na criança pequena, podendo comprometer a função pulmonar. A reduzida 

luz dos brônquios do lactente e da criança menor os expõe a acidentes obstrutivos 

graves em caso de má deglutição ou de eliminação insuficiente das secreções 

brônquicas. Sinais cardiorrespiratórios logo se instalam e incluem: sibilância ou mesmo 

silêncio estetoacústico, diminuição dos ruídos respiratórios normais, tosse, FR maior ou 

igual a 30 rpm, tiragem de fúrcula, subcostal, intercostal, batimento de asa nasal, 

cianose peribucal ao esforço, taquicardia, sonolência, irritabilidade, letargia, distúrbios 

de consciência, anorexia, vômitos, e emagrecimento (SARMENTO; CARVALHO; 

PEIXE, 2007; GUY, 2004). 
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CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

 

 

 

 

 

 

 

 

No cuidado à criança com cardiopatia congênita, o enfermeiro enfrenta 

condições clínicas adversas e precisa constantemente tomar decisões para buscar os 

melhores resultados sensíveis às intervenções de enfermagem. Uma avaliação acurada 

dos resultados de enfermagem pode contribuir com a otimização do cuidado de 

enfermagem, permitir uma comunicação mais efetiva e dar maior visibilidade ao 

profissional enfermeiro. Portanto, realizou-se este estudo com a finalidade de construir e 

validar definições operacionais para avaliação dos resultados de enfermagem 

estabelecidos com base na Classificação dos Resultados de Enfermagem. 

Foram identificados 71 itens com base nas características definidoras dos 

diagnósticos e resultados respiratórios para construção e validação de definições 

conceituais. Entre estes, 15 itens foram excluídos por não constituírem conceitos de 

neutralidade e 14 foram retirados por serem conceitos importantes para avaliação de 

outros itens presentes à lista. Os itens foram submetidos aos especialistas para 

determinação do índice de concordância.  

Entre os itens, 32 obtiveram índice de concordância maior que 0,80. Dentre 

estes, 20 indicadores alcançaram índice de concordância absoluta de acordo com os 

domínios apresentados. Para os especialistas da fase 1, 18 itens foram indicados como 

mais adequados para o domínio Ventilação, oito para o domínio Permeabilidade das 

vias aéreas e seis, ao domínio Troca de gases. Nove itens foram excluídos por não 

alcançarem índice de concordância maior que 0,80 ou por apresentarem similaridades 

de definições conceituais. 

Uma lista com 40 itens foi submetida a especialistas para julgarem a 

congruência das definições operacionais com base nos critérios de simplicidade, clareza, 

precisão e amplitude. Entre estes, 32 itens obtiveram índice de concordância maior que 
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0,80 para o critério simplicidade, 18 itens foram considerados adequados segundo o 

critério clareza, 16 indicadores obtiveram concordância entre os especialistas para o 

critério de precisão e 21, para o critério amplitude. 

Os itens reformulados foram submetidos a validação clínica. As 45 crianças 

avaliadas eram sua maioria (68,9%) do sexo masculino e apresentavam, em média 4,14 

meses (± 4,7). Os dados da avaliação dos itens mostraram diferenças significativas ao se 

comparar o grupo como um todo e separadamente com a utilização ou não de definições 

operacionais. Foram encontradas diferenças de mediana com significância estatística 

para os itens freqüência respiratória, expansão torácica simétrica, sons percutidos, 

dificuldade respiratória, ruídos respiratórios anormais, tosse, relação perfusão / 

ventilação, cianose, sonolência, freqüência cardíaca apical, pressão arterial sistólica e 

pressão arterial diastólica.  

Entre os pares de enfermeiros que utilizaram definições operacionais, não 

foi identificada diferença estatisticamente significante na avaliação de nenhum dos 

itens. No entanto, nos pares que não utilizaram as definições operacionais, foram 

encontradas diferenças significativas para dois itens: uso de musculatura acessória e 

dificuldade respiratória. 

Quanto a sensibilidade e especificidade dos indicadores de saúde utilizados 

com base em curvas ROC (Receiver Operating Characteristic), verificou-se que, na 

utilização de definições operacionais, a atitude dos avaliadores apresentou-se mais 

sensível para os itens freqüência respiratória, expansão torácica simétrica, sons 

percutidos, broncofonia, ruídos respiratórios anormais, cianose e tosse.  

 A definição de uma matriz fatorial não rotacionada para os resultados das 

avaliações do grupo que não utilizou definições operacionais mostrou uma alta 

concentração dos itens no fator 1 e uma redução progressiva no número de itens em 

cada fator. Com a rotação da matriz fatorial, verificou-se uma melhor distribuição das 

cargas fatoriais em um número menor de fatores (sete).  

Quanto à análise fatorial dos dados referentes ao grupo que utilizou 

definições operacionais, a extração de fatores pelo critério de raiz latente mostrou a 

existência de sete possíveis fatores componentes (dimensões) da matriz fatorial que 

explicariam a maior parte da variância dos dados. Os três primeiros fatores 

responderiam por mais da metade da variância acumulada, e os sete fatores principais 

responderiam por 77,15% do total da variância. A matriz fatorial rotacionada mostra 

uma melhor distribuição das cargas fatoriais entre os sete fatores. Apesar de nenhum 
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deles apresentar total concordância com a distribuição dos indicadores nos estados 

respiratórios da NOC, observa-se uma freqüência maior de indicadores de um estado 

respiratório específico para cada dimensão.  

Na análise de fatores relacionados à utilização de definições operacionais, o 

modelo de regressão logística convergiu em sete. Este incorporou três indicadores 

relacionados ao estado respiratório ventilação (expansão torácica simétrica, respiração 

com lábios franzidos e ruídos respiratórios anormais), dois indicadores relacionados ao 

estado respiratório troca de gases (cianose e PaCO2), um indicador relacionado ao 

estado respiratório permeabilidade (asfixia) e um indicador que compõe os três estados 

(Dificuldade respiratória). 

Um total de 14 indicadores apresentou significância estatística em pelo 

menos uma das análises estatísticas realizadas, ao se comparar o grupo que utilizou 

definições operacionais com o que não utilizou tais definições. Entre estes, quatro 

indicadores apresentaram significância em todas as três estratégias de análises: 

expansão torácica simétrica, dificuldade respiratória, ruídos respiratórios anormais e 

cianose. 

Apesar da preocupação com o processo metodológico, encontraram-se 

algumas condições que determinaram limitações ao estudo desenvolvido. Destacam-se o 

número reduzido de especialistas, os vieses de observação e avaliação comumente 

presentes entre os grupos de avaliadores, a quantidade de crianças e a grande variação 

das idades. 

O número de especialistas participantes nos estudos de validação refletem o 

contexto atual da enfermagem brasileira. Ainda se dispõe de uma quantidade limitada 

de especialistas na área de linguagens diagnósticas com acréscimo de experiência na 

área de saúde da criança. A disponibilidade em participar dos estudos também é outro 

fator complicador para este tipo de estudo. Apesar do reduzido número de especialistas 

participantes, neste estudo, buscou-se trabalhar com enfermeiros com reconhecida 

atuação na área de linguagem de enfermagem, avaliação clínica e validação. 

Vieses de observação e avaliação estão geralmente presentes nos estudos 

dessa natureza. Estes podem estar associados com níveis de experiência e 

conhecimentos diferenciados, omissão de dados clínicos, desatenção e inferências 

prematuras. Apesar do treinamento e da verificação posterior do conhecimento serem 

práticas comuns, não se pode garantir que tais vieses não estarão presentes. Ressalta-se 

também que as definições operacionais foram construídas para facilitar a avaliação do 
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enfermeiro que trabalha com crianças com cardiopatias congênitas. Nesta situação, o 

treinamento poderia ter modificado o contexto real de avaliação. 

Como outro fator limitador, encontra-se o número reduzido de crianças com 

cardiopatias congênitas que participaram do estudo. Acredita-se que outros estudos com 

populações maiores, comparando-se faixas de idades e tipo de cardiopatias são 

necessários. Apesar de a idade ter contribuído como fator limitador, vale ressaltar que a 

grande preocupação do estudo era validar as definições operacionais independente da 

idade. 

A escassa literatura em resultados de enfermagem dificultou a discussão 

mais ampla e comparações entre estudos de validação. Em contra partida, este fator 

mostra a necessidade do desenvolvimento deste estudo e de outros similares sobre 

resultados de enfermagem e seus indicadores operacionais. 

Ressalta-se também que a escolha de três resultados de enfermagem 

respiratórios e o desenvolvimento de definições operacionais parece facilitar a avaliação 

não apenas dos resultados trabalhados, mas também do próprio diagnóstico de 

enfermagem Padrão respiratório ineficaz e de outros associados: Desobstrução ineficaz 

das vias aéreas e Troca de gases prejudicada. 

Tem-se consciência que a validade e a confiabilidade do instrumento com a 

determinação das definições operacionais exige um processo contínuo constituído por 

vários estudos. Entretanto, os resultados encontrados nesse estudo ajudam a acumular 

evidências que sustentam um grau de validade e confiabilidade ao instrumento criado. 

Os achados também agregam evidências para confirmar a tese de que o 

desenvolvimento de indicadores operacionais (aqueles constituídos pelas definições 

operacionais em cada nível do resultado de enfermagem) torna a avaliação de resultados 

de enfermagem mais acurada do que quando realizada sem indicadores operacionais.  
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APÊNDICE A – CARTA-CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO – 

FASE 1 

 

 

Prezada Profa.  

 

Meu nome é Viviane Martins da Silva, sou doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Estou desenvolvendo o 

projeto de pesquisa “Padrão respiratório ineficaz em crianças portadoras de cardiopatias 

congênitas: validação de um instrumento de avaliação dos resultados de enfermagem”, 

sob a orientação da Profa. Dra. Thelma Leite de Araujo. 

Vimos por meio desta mensagem solicitar a sua colaboração como especialista 

em linguagem diagnóstica. Sua colaboração envolverá o preenchimento de um 

instrumento constituído por uma escala de três pontos dos indicadores de resultados de 

enfermagem. O instrumento será submetido para sua apreciação em dois momentos 

diferentes. Nesse primeiro momento, você determinará a adequação dos indicadores de 

três resultados de enfermagem, cujo material deverá retornar para nós. E, 

posteriormente, você receberá um novo instrumento para apreciação dos determinantes 

operacionais dos indicadores dos resultados de enfermagem. 

Caso deseje participar da pesquisa, pedimos que responda este e-mail. 

Posteriormente, enviaremos as orientações de preenchimento do instrumento, o 

instrumento propriamente dito e o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Solicitamos que nos envie seu endereço completo e atualizado para postagem do 

material e do termo de consentimento. 

Aguardamos sua resposta e desde já agradecemos sua colaboração, 

 

Viviane Martins da Silva 
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APÊNDICE B – CARTA-ESCLARECIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 

ESTUDO – FASE 1 

 

Prezada profa.  

 

Obrigada por aceitar nossa solicitação para participar de nosso estudo. Como 

havíamos falado no e-mail anterior, a sua colaboração envolverá o preenchimento de 

um instrumento constituído por uma escala de três pontos dos indicadores de resultados 

de enfermagem. Estamos estudando três resultados da Classificação de Resultados de 

Enfermagem (NOC) envolvidos com o diagnóstico de enfermagem Padrão 

respiratório ineficaz - Estado respiratório: ventilação, Estado respiratório: 

permeabilidade das vias aéreas e Estado respiratório: troca de gases. Voltamos a 

reiterar que o instrumento será submetido para sua apreciação em dois momentos 

diferentes. Nesse momento, pedimos que determine a adequação das definições de cada 

resultado e de sua localização entre os domínios e classes da NOC, bem como a 

adequação de vários indicadores para cada um dos três resultados de enfermagem. Caso 

julgue pertinente, você pode acrescentar outros indicadores dos resultados de 

enfermagem. Posteriormente, você receberá um novo instrumento para apreciação dos 

determinantes operacionais dos indicadores selecionados nessa etapa. 

Solicitamos que nos envie seu endereço completo e atualizado para postagem do 

termo de consentimento. 

Aguardamos sua resposta e novamente agradecemos sua colaboração, 

 

Viviane Martins da Silva 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ETAPA DE VALIDAÇÃO POR ESPECIALISTA 

 

Prezado colega (enfermeiro), 
 

Sou aluna do curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Peço sua colaboração para fazer parte 
da pesquisa “Padrão respiratório ineficaz em crianças portadoras de cardiopatias 
congênitas: validação de um instrumento de avaliação de resultados de enfermagem” 
que tem como objetivos construir e validar um instrumento de avaliação dos resultados 
de enfermagem de crianças portadoras de cardiopatias congênitas com base na 
Classificação dos Resultados de Enfermagem. 

Sua participação é importantíssima neste estudo, pois são poucos os enfermeiros 
que trabalham com essa temática. Dou-lhe a garantia de que as informações que estou 
obtendo, serão usadas apenas para a realização do meu trabalho e, também, lhe asseguro 
que a qualquer momento terá acesso às informações sobre os procedimentos e 
benefícios relacionados ao estudo, inclusive para resolver dúvidas que possam ocorrer. 
Você tem liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e não participar 
do estudo, sem prejuízo algum. E, finalmente, lhe informo que, quando apresentar o 
meu trabalho, não usarei seu nome e nem darei nenhuma informação que possa 
identificá-lo. 

Pedimos sua colaboração para que nos envie a resposta o mais rápido possível, 
pois estes resultados nortearão a fase de validação clínica que será realizada com o 
cliente. Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe meu nome e endereço e o 
de minha orientadora: 

Nome da aluna: Viviane Martins da Silva 
Endereço: Rua Almirante Rubim, 804, Montese 
Fone: 3232.2729 / 88056758 
E-mail: vivianemartinsdasilva@hotmail.com 
 
Nome da orientadora: Thelma Leite de Araújo 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo  
Fone: 3366.8459 
E-mail: thelmaaraujo2003@yahoo.com.br 
 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

Declaro que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 
que me foi explicado, concordo em participar da pesquisa. 

Fortaleza, _______ de ________________________ de ____________. 

 

 

Assinatura do especialista / RG 

 

Assinatura do pesquisador / RG 
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APÊNDICE D – LISTA DE DOMÍNIOS DA NOC 

 

Domínios e Classes da Classificação de Resultados de Enfermagem 

 

Domínio I - Saúde Funcional: resultados que descrevem a capacidade e realização das 

atividades básicas da vida. 

Classe A - Manutenção da energia: resultados que descrevem a recuperação, 

conservação e gasto da energia de um indivíduo. 

Classe B - Crescimento e desenvolvimento: resultados que descrevem a maturação 

física, emocional e social de um indivíduo. 

Classe C – Mobilidade: resultados que descrevem a mobilidade física do indivíduo e as 

seqüelas pela restrição dos movimentos. 

Classe D – Autocuidado: resultados que descrevem a habilidade individual para 

realizar atividades básicas e instrumentais da vida diária. 

Domínio II - Saúde Fisiológica: resultados que descrevem o funcionamento orgânico. 

Classe E – Cardiopulmonar: resultados que descrevem o estado cardíaco, pulmonar, 

circulatório ou de perfusão tissular de um indivíduo. 

Classe F – Eliminação: resultados que descrevem os padrões e o estado de eliminação 

e excreção dos produtos do desprezo de um indivíduo. 

Classe G - Líquidos e eletrólitos: resultados que descrevem o estado hidroeletrolítico 

de um indivíduo. 

Classe H - Resposta imunológica: resultados que descrevem as reações fisiológicas de 

um indivíduo a substâncias estranhas ou que o organismo considera estranho.  

Classe I - Regulação metabólica: resultados que descrevem a capacidade de um 

indivíduo para controlar o metabolismo corporal. 

Classe J – Neurocognitiva: resultados que descrevem o estado neurológico e cognitivo 

de um indivíduo. 

Classe K – Nutrição: resultados que descrevem os padrões nutricionais de um 

indivíduo. 

Classe a - Resposta terapêutica: resultados que descrevem uma reação sistêmica de 

um indivíduo a um tratamento, agente ou método sanitário. 

Classe L - Integridade tissular: resultados que descrevem o estado e função dos 

tecidos corporais de um individuo. 
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Classe Y - Função sensorial: resultados que descrevem a percepção de um indivíduo e 

o uso da informação sensorial.  

Domínio III - Saúde Psicossocial: resultados que descrevem o funcionamento 

psicológico e social. 

Classe M - Bem-estar psicológico: resultados que descrevem a saúde emocional de um 

indivíduo. 

Classe N - Adaptação psicossocial: resultados que descrevem a adaptação psicológica 

e/ou social de um indivíduo à alteração da saúde ou das circunstâncias de vida. 

Classe O – Autocontrole: resultados que descrevem a capacidade de um indivíduo para 

controlar uma conduta que pode ser emocional ou fisicamente prejudicial para si mesmo 

e para os demais. 

Classe P - Interação social: resultados que descrevem as relações de um indivíduo com 

os demais. 

Domínio IV - Conhecimento e comportamento de saúde: resultados que descrevem 

atitudes, compreensão e ações sobre a saúde e a doença. 

Classe Q - Comportamento de saúde: resultados que descrevem as ações de um 

indivíduo para favorecer, manter ou restabelecer a saúde. 

Classe R - Crenças de saúde: resultados que descrevem as idéias e percepções de um 

indivíduo que influenciam na conduta de saúde. 

Classe S - Conhecimento de saúde: resultados que descrevem a compreensão 

individual à hora de aplicar a informação para favorecer, manter ou restabelecer a 

saúde. 

Classe T - Controle de riscos e segurança: resultados que descrevem o estado de 

segurança e/ou ações de um indivíduo para evitar, limitar ou controlar as ameaças 

identificadas à saúde. 

Domínio V - Saúde Percebida: resultados que descrevem impressões sobre a saúde e a 

assistência sanitária do indivíduo. 

Classe U - Saúde e qualidade de vida: resultados que descrevem o estado de saúde 

percebido de um indivíduo e as circunstâncias de vidas relacionadas com ela. 

Classe V - Sintomatologia: resultados que descrevem os indícios de uma enfermidade, 

lesão ou perda em um indivíduo.  

Classe e – Satisfação com os cuidados: resultados que descrevem percepções de um 

indivíduo da qualidade e adequação de sua assistência sanitária. 
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Domínio VI - Saúde Familiar: resultados que descrevem o estado de saúde, conduta 

ou funcionamento em saúde da família em conjunto ou de um indivíduo como membro 

da família. 

Classe W - Execução do cuida dor familiar: resultados que descrevem a adaptação e 

rendimento de um cuida dor familiar de uma criança ou adulto dependentes. 

Classe Z - Estado de saúde dos membros da família: resultados que descrevem a 

saúde física e emocional de um membro da família. 

Classe X - Bem-estar familiar: resultados que descrevem a saúde física, emocional e 

social da família como unidade. 

Classe d – Ser pai: resultados que descrevem condutas dos pais que fomentam o 

crescimento e o desenvolvimento ótimos.  

Domínio VI - Saúde Comunitária: resultados que descrevem a saúde, o bem-estar e o 

funcionamento de uma comunidade ou população. 

Classe b - Bem-estar comunitário: resultados que descrevem o estado global de saúde 

e a competência social de uma população ou comunidade. 

Classe c - Proteção da saúde comunitária: resultados que descrevem as estruturas e 

programas de uma comunidade para eliminar ou reduzir os riscos sanitários e aumentar 

a resistência comunitária às ameaças sanitárias.  

Bibliografia: 

MOORHEAD, S, JOHNSON, M., MAAS, M. Clasificación de Resultados de 

Enfermería (NOC). 3. ed. Madrid: Mosby, 2005. 
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APÊNDICE E - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – FASE 1 

 
Idade: _________________________ Sexo: (   ) masculino (  ) feminino 
Titulação: (   ) Especialista (   ) Mestre (  ) Doutor    Tempo de formação:  
Instituição de trabalho:  _________________________________________________________ 

 
Por favor, responda às seguintes questões: 

01 – Desenvolveu estudo com a temática Terminologias de enfermagem na forma de: 
(   ) monografia de graduação 
(   ) monografia de especialização 

(    ) dissertação 
(   ) tese 

(  ) outros  
02 – Desenvolveu estudo com a temática Assistência de enfermagem à criança na forma de: 
(   ) monografia de graduação 
(   ) monografia de especialização 

(    ) dissertação 
(   ) tese 

(   ) outros 
03 – Participa ou participou de grupos / projetos de pesquisa que envolve / envolveu a temática 
terminologias de enfermagem? (   ) sim (   ) não 
04 – Participa ou participou de grupos / projetos de pesquisa que envolve / envolveu a temática 
assistência de enfermagem à criança? (   ) sim (   ) não 
05 – No último ano, onde exerceu suas atividades profissionais? 
(   ) Hospital (   )Posto de saúde (  ) Instituição de Ensino (   ) Outros: 
______________________________________________________________________ 
06 – Presta / prestou ou assistência de enfermagem a criança com cardiopatia congênita?  (   ) sim ( ) não (  
) 
   Se sim, há quanto tempo? Por quanto tempo?______________________________________ 
07 – No ensino, ministra / ministrou disciplinas que envolve / envolveu a temática avaliação e assistência 
de enfermagem à criança? (   ) sim (  ) não 
08 – No ensino, ministra / ministrou disciplinas que envolve / envolveu a temática terminologias de 
enfermagem? (  ) sim (   ) não 
09 – Utiliza / utilizou o processo de enfermagem em sua prática profissional (assistencial ou de ensino) ? 
(  ) sim (   ) não. Em que período de tempo?  
 
 
Leia atentamente as definições dos resultados de enfermagem que se seguem. De acordo com seu 
conhecimento e experiência, classifique os resultados quanto à conformidade de suas definições em 
adequado, pouco adequado ou nada adequado. Em que domínio e classe, estes resultados estão mais bem 
inseridos.  
1. Estado respiratório: ventilação  
Definição: movimento de entrada e saída do ar nos pulmões (MOORHEAD; JOHNSON; MAAS, 2005). 
(  ) adequado (   ) pouco adequado (   ) nada adequado 
 
Domínio: 
(   ) Saúde Funcional 
 
 
 

Classes: 
(   ) Manutenção da energia 
(   ) Crescimento e desenvolvimento 
(   ) Mobilidade 
(   ) Autocuidado 

 
(  ) Saúde Fisiológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  ) Cardiopulmonar 
(   ) Eliminação 
(   ) Líquidos e eletrólitos 
(   ) Resposta imunológica 
(   ) Regulagem metabólica 
(   ) Neurocognitiva 
(   ) Nutrição 
(   ) Resposta terapêutica 
(   ) Integridade tissular 
(   ) Função sensorial 
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(   ) Saúde Psicossocial 
 
 
 

(   ) Bem-estar psicológico 
(   ) Adaptação psicossocial 
(   ) Autocontrole 
(   ) Interação social 

 
(   ) Conhecimento e comportamento de saúde 
 
 
 

(   ) Comportamento de saúde 
(   ) Crenças de saúde 
(   ) Conhecimento de saúde 
(   ) Controle de riscos e segurança 

 
(   ) Saúde Percebida 
 
 
 

(   ) Saúde e qualidade de vida 
(   ) Sintomatologia 
(   ) Satisfação com os cuidados 
 

 
  
(   ) Saúde Familiar 
 
 

 
(   ) Execução do cuidador familiar 
(   ) Estado de saúde dos membros da família 
(   ) Bem-estar familiar 
(   ) Ser pai

 
 
(   ) Saúde Comunitária 
 

(   ) Bem-estar da comunidade 
(   ) Proteção da saúde da comunidade 

 
2. Estado respiratório: permeabilidade das vias aéreas  
Definição: vias traqueobrônquicas abertas, amplas e limpas para a troca de ar (MOORHEAD; 
JOHNSON; MAAS, 2005). 
(   ) adequado (  ) pouco adequado (   ) nada adequado 
Acho que poderia incluir a permeabilidade de naso e orofaringe, além de alvéolos 
 
 
Domínio: 
(   ) Saúde Funcional 
 
 

 
Classes: 
(   ) Manutenção da energia 
(   ) Crescimento e desenvolvimento 
(   ) Mobilidade 
(   ) Autocuidado 

 
(  ) Saúde Fisiológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  ) Cardiopulmonar 
(   ) Eliminação 
(   ) Líquidos e eletrólitos 
(   ) Resposta imunológica 
(   ) Regulagem metabólica 
(   ) Neurocognitiva 
(   ) Nutrição 
(   ) Resposta terapêutica 
(   ) Integridade tissular 
(   ) Função sensorial 

 
 
(   ) Saúde Psicossocial 
 
 
 

(   ) Bem-estar psicológico 
(   ) Adaptação psicossocial 
(   ) Autocontrole 
(   ) Interação social 

 
(   ) Conhecimento e comportamento de saúde 
 
 
 

(   ) Comportamento de saúde 
(   ) Crenças de saúde 
(   ) Conhecimento de saúde 
(   ) Controle de riscos e segurança 
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(   ) Saúde Percebida 
 
 
 
 
 

(   ) Saúde e qualidade de vida 
(   ) Sintomatologia 
(   ) Satisfação com os cuidados 
 
 

 
(   ) Saúde Familiar 
 
 
 

(   ) Execução do cuidador familiar 
(   ) Estado de saúde dos membros da família 
(   ) Bem-estar familiar 
(   ) Ser pai

 
 
(   ) Saúde Comunitária 
 

(   ) Bem-estar da comunidade 
(   ) Proteção da saúde da comunidade 

 
 
 

 
 
 

4. Estado respiratório: troca de gases 
Definição: troca alveolar de CO2 ou O2 para manter as concentrações de gases arteriais (MOORHEAD; 
JOHNSON; MAAS, 2005). 
(  ) adequado (   ) pouco adequado (   ) nada adequado 
 
 
Domínio: 
(   ) Saúde Funcional 
 
 

 
Classes: 
(   ) Manutenção da energia 
(   ) Crescimento e desenvolvimento 
(   ) Mobilidade 
(   ) Autocuidado 

 
 
(  ) Saúde Fisiológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  ) Cardiopulmonar 
(   ) Eliminação 
(   ) Líquidos e eletrólitos 
(   ) Resposta imunológica 
(   ) Regulagem metabólica 
(   ) Neurocognitiva 
(   ) Nutrição 
(   ) Resposta terapêutica 
(   ) Integridade tissular 
(   ) Função sensorial 

 
 
 
(   ) Saúde Psicossocial 
 
 
 

(   ) Bem-estar psicológico 
(   ) Adaptação psicossocial 
(   ) Autocontrole 
(   ) Interação social 

 
 
(   ) Conhecimento e comportamento de saúde 
 
 
 

(   ) Comportamento de saúde 
(   ) Crenças de saúde 
(   ) Conhecimento de saúde 
(   ) Controle de riscos e segurança 

 
 
(   ) Saúde Percebida 
 
 
 
 

(   ) Saúde e qualidade de vida 
(   ) Sintomatologia 
(   ) Satisfação com os cuidados 
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(   ) Saúde Familiar 
 
 
 

(   ) Execução do cuidador familiar 
(   ) Estado de saúde dos membros da família 
(   ) Bem-estar familiar 
(   ) Ser pai

 
 
(   ) Saúde Comunitária 
 

(   ) Bem-estar da comunidade 
(   ) Proteção da saúde da comunidade 
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A seguir, serão apresentados os indicadores dos resultados de enfermagem. Você deverá assinalar o (os) resultado (s) correspondente (s) para 

cada indicador e classificar cada indicador quanto à caracterização / adequação aos respectivos resultados, assinalando uma possibilidade de 

resposta por vez.                                                                                                                                                                                                                              
Estado respiratório: ventilação Estado respiratório: permeabilidade 

das vias aéreas 
Estado respiratório: troca de gases 

Indicadores 
+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

Achados da radiografia do tórax: 
resultados de exames realizados em filme 
no qual é produzida uma imagem do 
tórax mediante a exposição a raios X.  

         

Ansiedade: reação subjetiva a uma 
ameaça real ou imaginária; sentimento 
inespecífico de inquietação e medo. 

         

Asfixia: condição respiratória causada 
pelo aporte insuficiente de oxigênio; 
sufocação. 

         

Ausculta dos ruídos respiratórios: 
Ausculta: auscultação; método 
propedêutico em que se aplicar o ouvido 
ou o estetoscópio a (o tórax, o abdome, 
etc.) para conhecer ruídos que se 
produzem dentro do organismo. 
Ruídos respiratórios: sons respiratórios; 
sons produzidos pelo ar ao transitar para 
dentro e para fora dos alvéolos (sons 
respiratórios vesiculares) ou ao passar 
pelas paredes dos brônquios e traquéia 
(sons respiratórios brônquicos e 
traqueais).  

         

Broncofonia: forte ressonância da voz 
no interior do tórax resultante de 
condensação do tecido pulmonar. 

         

Capacidade vital: maior quantidade de 
ar que pode ser expelida pelos pulmões 
com uma expiração forçada (cerca de 
4.000 cm3).  
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Estado respiratório: ventilação Estado respiratório: permeabilidade 
das vias aéreas 

Estado respiratório: troca de gases Indicadores 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
Cianose: descoloração ligeiramente 
azulada, acinzentada, roxo-escura da pele 
em decorrência da presença de 
quantidades anormais de hemoglobina 
reduzida no sangue. 

         

Dificuldade respiratória: 
Dificuldade: caráter ou qualidade do que 
é difícil. 
Respiratório: relativo à respiração. 

         

Dispnéia de esforço: falta de ar, 
resultando em uma respiração laboriosa 
ou difícil que, em alguns casos, se faz 
acompanhar de dor. Deve-se a um 
trabalho vigoroso ou à atividade atlética. 

         

Dispnéia em repouso: dispnéia presente 
em uma condição de repouso. 

         

Egofonia: broncofonia de qualidade 
nasalada ou metálica, comparada ao 
balido de cabra e auscultada no tórax. 
Aparece na parte superior dos derrames 
pleurais. Pode ser observada, também, na 
condensação pulmonar. 

         

Elimina obstáculos da via aérea:  
Elimina: exclui, faz sair do organismo. 
Obstáculo: impedimento, barreira. 
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Estado respiratório: ventilação Estado respiratório: permeabilidade 
das vias aéreas 

Estado respiratório: troca de gases Indicadores 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
Equilíbrio da perfusão/ventilação: 
Equilíbrio: igualdade entre duas forças; 
condição em que forças opostas agem 
uma contra a outra. 
Perfusão: passagem de um fluido 
através de espaços; fornecimento de 
nutrientes e oxigênio a um órgão ou 
tecido mediante a injeção de sangue ou 
de um líquido adequado numa artéria. 
Ventilação: processo físico de mover o 
ar para dentro e para fora dos pulmões. 

         

Estado mental: estado funcional da 
mente, julgado de acordo com o 
comportamento, aspecto, resposta a 
estímulos de todos os tipos, fala, 
memória e capacidade de julgamento do 
indivíduo.  

         

Expansão torácica simétrica: 
ampliação da parede torácica durante 
inspiração em que há correspondência 
das posições dos dois hemitórax.  

         

Expulsão do ar: expiração.          
Facilidade para inspirar: 
Facilidade: qualidade de fácil; 
ausência de obstáculos ou dificuldades. 
Inspirar: sorver ar para os pulmões.  

         

Facilidade para respirar: 
Facilidade: qualidade de fácil; 
ausência de obstáculos ou dificuldades. 
Respirar: inalar e consumir oxigênio e 
exalar e liberar dióxido de carbono. 
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Estado respiratório: ventilação Estado respiratório: permeabilidade 
das vias aéreas 

Estado respiratório: troca de gases Indicadores 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
Facilidade respiratória: 
Facilidade: qualidade de fácil; 
ausência de obstáculos ou dificuldades. 
Respiratória: pertencente à respiração. 

         

Frêmito táctil: ruído ou vibração 
palpável. 

         

Freqüência cardíaca apical: número de 
batimentos do coração por unidade de 
tempo. O batimento apical corresponde 
ao movimento do ápice do ventrículo 
esquerdo contra a parede torácica. 

         

Freqüência do pulso apical: 
Freqüência: número de repetições de 
um fenômeno por unidade de tempo. 
Pulso: O pulso corresponde ao batimento 
causado pela contração regular e 
expansão alternada de uma artéria à 
medida que a onda de sangue atravessa o 
vaso. 
Apical: correspondente ao ápice de um 
órgão. 

         

Freqüência do pulso radial: número de 
pulsações por unidade de tempo. O pulso 
corresponde ao batimento causado pela 
contração regular e expansão alternada 
de uma artéria à medida que a onda de 
sangue atravessa o vaso. O pulso radial é 
aquele sentido na artéria radial. 

         

Freqüência respiratória: número de 
respirações por unidade de tempo.  
Respirar: inalar e consumir oxigênio e 
exalar e liberar dióxido de carbono. 
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Estado respiratório: ventilação Estado respiratório: permeabilidade 
das vias aéreas 

Estado respiratório: troca de gases Indicadores 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
Mobilização do escarro para fora das 
vias aéreas: 
Mobilização: ato de mover. 
Escarro: substancia produzida nos 
pulmões pelas células caliciformes e as 
glândulas mucíparas e constituída por 
outros componentes como água, 
eletrólitos, proteínas, piócitos ou rajas de 
sangue. Pode ser deglutida reflexamente 
ou eliminada pela boca. 

         

Ortopnéia: respiração facilitada na 
posição vertical. 

         

PaCO2: pressão parcial de CO2 no 
sangue arterial. É a pressão causada pelo 
dióxido de carbono isoladamente. A 
pressão parcial de CO2 do sangue arterial 
exprime a eficácia da ventilação alveolar. 

         

PaO2: pressão parcial de O2 no sangue 
arterial. É a pressão causada pelo 
oxigênio isoladamente. A PaO2 exprime 
a eficácia das trocas de oxigênio entre os 
alvéolos e os capilares 
pulmonares. 

         

pH arterial: 
pH: potencial de Hidrogênio. Grau de 
acidez ou alcalinidade do sangue 
presente nas artérias. 

         

Pressão arterial diastólica: pressão 
mais baixa detectada no sistema arterial 
sistêmico, observada durante a fase de 
diástole do ciclo cardíaco. É também 
denominada de pressão mínima. 
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Estado respiratório: ventilação Estado respiratório: permeabilidade 
das vias aéreas 

Estado respiratório: troca de gases Indicadores 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
Pressão arterial sistólica: pressão mais 
elevada (pico) verificada nas artérias 
durante a fase de sístole do ciclo 
cardíaco, é também chamada de pressão 
máxima. 

         

Pressão do pulso: diferença entre as 
pressões sistólica e diastólica. 

         

Profundidade da respiração: 
Profundidade: qualidade de profundo, 
extensão considerada desde a superfície 
ou entrada até o fundo. 
Respiração: absorção do oxigênio e 
exalação do gás carbônico 

         

Respiração com lábios franzidos: 
Lábio: cada uma das duas bordas móveis 
que contornam a abertura bucal. 
Franzido: pregueado, enrugado, parte 
pregueada de alguma coisa. 
 Trata-se de uma respiração combinada à 
respiração diafragmática em que o ar é 
inalado pelo nariz e exalado pela boca 
com os lábios ligeiramente franzidos. 

         

Retração do tórax: sinal cardinal de 
angústia respiratória dos lactentes e das 
crianças; endentações visíveis nos 
tecidos moles que recobrem a parede 
torácica.  

         

Ritmo respiratório: seqüência de 
movimentos respiratórios com intervalos 
regulares. 

         

Ruídos respiratórios anormais: sons 
adicionais, normalmente não audíveis 
nos pulmões e que se sobrepõem aos 
ruídos respiratórios.  
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Estado respiratório: ventilação Estado respiratório: permeabilidade 
das vias aéreas 

Estado respiratório: troca de gases Indicadores 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
Saturação de O2: percentual de 
saturação da hemoglobina com o 
oxigênio arterial. 

         

Sonolência: estado em que o indivíduo 
está quase adormecendo; forte desejo de 
dormir; entorpecimento; torpor.  

         

Sons percutidos: ressonante, maciço, 
timpânico. 
Som: sensação auditiva produzida por 
vibração, ruído. 
Percussão: uso das pontas dos dedos 
para o golpeio suave do corpo, mas de 
forma viva, para que sejam determinadas 
a posição, o tamanho e a consistência de 
uma estrutura subjacente.  

         

Sons respiratórios auscultados: 
Som: sensação auditiva produzida por 
vibração, ruído.  
Respiratório: relativo à respiração 
Ausculta: auscultação; método 
propedêutico em que se aplicar o ouvido 
ou o estetoscópio a (o tórax, o abdome, 
etc.) para conhecer ruídos que se 
produzem dentro do organismo. 

         

Temor: ato ou efeito de temer; medo, 
susto. 

         

Temperatura corporal: grau de calor de 
um corpo vivo. 
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Estado respiratório: ventilação Estado respiratório: permeabilidade 
das vias aéreas 

Estado respiratório: troca de gases Indicadores 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
Tosse: expulsão brusca, convulsiva e 
ruidosa do ar contido nos pulmões. O ar 
é rapidamente inspirado. Em seguida, há 
fechamento de epiglote e cordas vocais, 
contração vigorosa dos músculos 
abdominais e expulsão do ar. 

         

Uso dos músculos acessórios: uso de 
determinados músculos quando a 
respiração demanda esforço adicional 
para estabilizar o tórax durante as 
respirações. São eles: 
esternocleidomastóide, escaleno, peitoral 
maior, trapézio, intercostais internos e 
abdominais. 

         

Vocalização: ato ou efeito de vocalizar, 
isto é, cantar sem articular palavras nem 
nomear notas, modulando a voz sobre 
uma vogal. 

         

Vocalizações auscultadas: percepção 
por meio da ausculta do canto sem 
articular palavras nem nomear notas, 
modulando a voz sobre uma vogal. 

         

Volume corrente: volume de ar 
inspirado e expirado num ciclo 
respiratório normal. 

         

Volume corrente CO2: volume de CO2 
expirado em uma respiração normal. 

         

 

 

 

 

 

+1 – característico; 0 – de algum modo característico; -1 – não característico
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Caso julgue pertinente, você pode acrescentar outros indicadores dos resultados de enfermagem: Estado respiratório: ventilação, Estado respiratório: permeabilidade das vias 

aéreas e Estado respiratório: troca de gases. Assinale também o quanto os novos indicadores são representativos dos referidos resultados. Nesse momento, você pode também 

sugerir a retirada de indicadores que pareçam similares, esclarecendo qual deveria ser mantido. 

Estado respiratório: ventilação Estado respiratório: permeabilidade das 
vias aéreas 

Estado respiratório: troca de gases  
 

Indicadores +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
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APÊNDICE F - CARTA-CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO – FASE 2 

 

Prezada Profa.  

 

Meu nome é Viviane Martins da Silva, sou doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Estou desenvolvendo o 

projeto de pesquisa “Padrão respiratório ineficaz em crianças portadoras de cardiopatias 

congênitas: validação de um instrumento de avaliação dos resultados de enfermagem”, sob a 

orientação da Profa. Dra. Thelma Leite de Araujo. 

Vimos por meio desta mensagem solicitar a sua colaboração como especialista em 

linguagem diagnóstica e avaliação clínica. Sua colaboração envolverá o preenchimento de um 

instrumento para apreciação dos determinantes operacionais dos indicadores dos resultados de 

enfermagem: estado respiratório. 

Caso deseje participar da pesquisa, pedimos que responda este e-mail. Posteriormente, 

enviaremos as orientações de preenchimento do instrumento, o instrumento propriamente dito 

e o termo de consentimento livre e esclarecido. Solicitamos que nos envie seu endereço 

completo e atualizado para postagem do material e do termo de consentimento. 

Aguardamos sua resposta e desde já agradecemos sua colaboração, 

 

Viviane Martins da Silva 
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APÊNDICE G - CARTA-CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO – FASE 2 

 

Prezada profa.  

 

Obrigada por aceitar nossa solicitação para participar de nosso estudo. Como 

havíamos falado no e-mail anterior, a sua colaboração envolverá a apreciação de um 

instrumento constituído por determinantes operacionais dos indicadores de resultados de 

enfermagem. Estamos estudando três resultados da Classificação de Resultados de 

Enfermagem (NOC) envolvidos com o diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório 

ineficaz - Estado respiratório: ventilação, Estado respiratório: permeabilidade das vias 

aéreas e Estado respiratório: troca de gases. 

Dispusemos os indicadores desses resultados em um único instrumento (foram 

excluídos os indicadores com mesmo significado) e construímos determinantes operacionais 

para cada nível de resultado da escala NOC. Então, pedimos que determine a adequação 

desses determinantes operacionais para cada nível numa escala de -1 a +1 (+1 – adequado; 0 – 

de algum modo adequado; -1 – não adequado). Solicitamos também sugestões e referências 

bibliográficas para aqueles itens julgados como de algum modo adequado ou não adequado. 

Além disso, tendo em vista a necessidade de apresentar as características que conferiram 

especialidade aos participantes, solicitamos que preencha também o instrumento relativo ao 

perfil de especialista.Lembramos que os determinantes operacionais foram construídos para 

crianças com cardiopatias congênitas com o diagnóstico de Enfermagem Padrão respiratório 

ineficaz. 

Aguardamos sua resposta e novamente agradecemos sua colaboração, 

 

Viviane Martins da Silva 
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APÊNDICE H- INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – FASE 2 

 

A seguir, serão apresentados os determinantes operacionais dos indicadores dos resultados de enfermagem. Sua avaliação deve se centrar na 

congruência entre os determinantes operacionais  com quatro critérios de adequação (simplicidade, clareza, precisão e amplitude). Considere 

cada um dos critérios para cada determinante, indicando +1 se o critério é atendido e está adequado à avaliação do indicador de resultado; 0 para 

indecisão quanto à adequação do critério e determinante de algum modo adequado; e -1 para critério não atendido e determinante não adequado). 

Solicitamos também sugestões e referências para aqueles itens julgados como de algum modo adequado ou não adequado. Colocamos 

disponíveis as definições de cada indicador que norteou a construção dos determinantes operacionais. Segue abaixo as definições dos quatro 

critérios de adequação. 

 

 Critério da simplicidade: o determinante operacional deve expressar uma única idéia (indicador de resultado).  

 Critério da clareza: o determinante operacional deve ser inteligível para as enfermeiras das unidades de cardiologia pediátricas, com 

expressões simples e inequívocas.  

 Critério da precisão: o determinante operacional deve possuir uma posição definida no contínuo do indicador de resultado / resultado de 

Enfermagem e ser distinto dos demais determinantes operacionais que cobrem o mesmo contínuo.  

 Critério da amplitude: o conjunto dos determinantes operacionais referentes ao indicador de resultado / resultado de Enfermagem deve 

cobrir toda a extensão de magnitude do contínuo desse indicador de resultado / resultado de Enfermagem.  

 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Achados da radiografia do tórax: resultados de exames 
realizados em filme no qual é produzida uma imagem do 
tórax mediante a exposição a raios X.  

Opacidade total ou 
ausência do volume 
pulmonar. 

Opacidade / diminuição do 
volume de um pulmão e lóbulo 
superior do outro pulmão. 

Opacidade / diminuição do 
volume de um pulmão. 

Opacidade / diminuição de 
um lóbulo pulmonar. 

Identificação das 
múltiplas estruturas 
do tórax sem 
opacidade. Volume 
adequado do pulmão. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
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____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Ansiedade: reação subjetiva a uma ameaça real ou 
imaginária; sentimento inespecífico de inquietação e medo. 

Taquicardia, sudorese, 
tremores, tensão 
muscular, aumento das 
secreções intestinais e 
urinárias, cefaléia 
durante vinte minutos 
ou mais. 

Taquicardia, sudorese, tremores, 
tensão muscular, aumento das 
secreções intestinais e urinárias, 
cefaléia durante quinze a vinte 
minutos. 

Taquicardia, sudorese, 
tremores, tensão muscular, 
aumento das secreções 
intestinais e urinárias, cefaléia 
durante dez a quinze minutos. 

Taquicardia, sudorese, 
tremores, tensão muscular, 
aumento das secreções 
intestinais e urinárias, cefaléia 
durante cinco a dez minutos. 

FC dentro do padrão 
de normalidade, 
relaxamento 
muscular, ausência 
de tremores, cefaléia 
e secreções 
intestinais e urinárias. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Asfixia: condição respiratória causada pelo aporte 
insuficiente de oxigênio; sufocação. 

Ausência de 
movimentos 
respiratórios, 
inconsciência, cianose 
(leito ungueal, mãos, 
região perioral, lóbulos 
das orelhas e mucosas), 
midríase. 

Incapacidade de falar, uso de 
musculatura acessória, 
respiração ruidosa, tosse 
ausente. 

Dificuldade para falar, uso de 
musculatura acessória, 
respiração ruidosa, tosse fraca. 

Dificuldade para falar, 
respiração ruidosa, tosse 
forte. 

Respiração que 
proporciona 
adequada entrada e 
saída do ar dos 
pulmões. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Indicadores 1 2 3 4 5 
Ausculta dos ruídos respiratórios: 
Ausculta: auscultação; método propedêutico em que se 
aplicar o ouvido ou o estetoscópio a (o tórax, o abdome, 
etc.) para conhecer ruídos que se produzem dentro do 
organismo. 
Ruídos respiratórios: sons respiratórios; sons produzidos 
pelo ar ao transitar para dentro e para fora dos alvéolos 
(sons respiratórios vesiculares) ou ao passar pelas paredes 
dos brônquios e traquéia (sons respiratórios brônquicos e 
traqueais).  

Ausência de sons 
respiratórios nos dois 
pulmões. 

Diminuição dos sons 
respiratórios de um pulmão e 
ápice do outro pulmão. 

Diminuição dos sons 
respiratórios em ápice e base de 
um pulmão. 

Diminuição dos sons 
respiratórios nos ápices 
pulmonares. 

Sons brônquicos, 
broncovesiculares e 
vesiculares presentes 
e com freqüência, 
amplitude, duração, 
qualidade e 
localização normais. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
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____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Broncofonia: forte ressonância da voz no interior do tórax 
resultante de condensação do tecido pulmonar. 

Broncofonia nos dois 
pulmões.  

Broncofonia em um pulmão e 
ápice do outro pulmão. 

Broncofonia em ápice e base de 
um pulmão. 

Broncofonia nos ápices 
pulmonares. 

Ausência de 
broncofonia em toda 
região pulmonar. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Capacidade vital forçada: volume máximo de 
ar exalado com esforço máximo, a partir do ponto de 
máxima inspiração. Esta grandeza é expressa em litros.  
* LI - limites inferiores de referência. Estes são variáveis e 
devem ser estabelecidos individualmente. 

<45% LI* 45-64% LI* 65-74% LI* 75-90% LI* > 90% LI* 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Cianose: descoloração ligeiramente azulada, acinzentada, 
roxo-escura da pele em decorrência da presença de 
quantidades anormais de hemoglobina reduzida no sangue. 

Cianose de leito 
ungueal, mãos, região 
perioral, lóbulos das 
orelhas e mucosas. 

Cianose de leito ungueal, mãos, 
região perioral e lóbulos das 
orelhas. 

Cianose de leito ungueal, mãos 
e região perioral. 

Cianose de leito ungueal. Ausência de cianose 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Dificuldade respiratória: 
Dificuldade: caráter ou qualidade do que é difícil. 
Respiratório: relativo à respiração. 

Dificuldade respiratória 
mesmo durante sono 

Dificuldade respiratória durante 
alimentação por mamadeira, 
sucção ao peito, brincadeiras 
socioafetivas 

Dificuldade respiratória durante 
sucção ao peito, brincadeiras 
associativas ou competitivas 

Dificuldade respiratória 
somente durante choro / 
brincadeiras que demandam 
atividade física intensa 

Ausência de 
dificuldade 
respiratória durante 
choro / brincadeiras 
que demandam 
atividade física 
intensa 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 



 

 

167 

CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Dispnéia de esforço: falta de ar, resultando em uma 
respiração laboriosa ou difícil que, em alguns casos, se faz 
acompanhar de dor. Deve-se a um trabalho vigoroso ou à 
atividade atlética. 

Dispnéia mesmo 
quando acordado em 
ambiente tranqüilo / 
durante brincadeiras 
com sentimento de 
prazer ou observadoras 

Dispnéia quando acordado em 
ambiente barulhento / durante 
brincadeiras socioafetivas ou 
solitárias 

Dispnéia durante alimentação 
por mamadeira / brincadeiras 
associativas 

Dispnéia durante sucção ao 
peito / brincadeiras 
competitivas 

Dispnéia somente 
durante choro intenso 
ou brincadeiras que 
demandam atividade 
física intensa 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Dispnéia em repouso: dispnéia presente em uma condição 
de repouso. 

Dispnéia mesmo 
durante sono em 
ambiente tranqüilo 

Dispnéia quando acordado, 
participando de forma passiva de 
brincadeiras em ambiente 
tranqüilo 

Dispnéia quando acordado, 
participando de forma passiva 
de brincadeiras em ambiente 
barulhento 

Dispnéia nos momentos de 
alimentação  

Ausência de dispnéia 
durante sono 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Egofonia: broncofonia de qualidade nasalada ou metálica, 
comparada ao balido de cabra e auscultada no tórax. 
Aparece na parte superior dos derrames pleurais. Pode ser 
observada, também, na condensação pulmonar. 

Egofonia nos dois 
pulmões.  

Egofonia em um pulmão e ápice 
do outro pulmão. 

Egofonia em ápice e base de 
um pulmão. 

Egofonia nos ápices 
pulmonares. 

Ausência de egofonia 
em toda região 
pulmonar. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Elimina obstáculos da via aérea:  
Elimina: exclui, faz sair do organismo. 
Obstáculo: impedimento, barreira. 

Não consegue 
mobilizar e expulsar 
secreção do trato 
respiratório mesmo 
com a ajuda de técnicas 

Mobiliza e expulsa secreção 
somente com a ajuda de 
nebulização associada a recursos 
manuais de fisioterapia 
respiratória e aspiração. 

Mobiliza e expulsa secreção 
somente com a ajuda de 
nebulização associada a 
recursos manuais de fisioterapia 
respiratória. Apresenta estridor, 

Mobiliza e expulsa secreção 
somente com a ajuda de 
nebulização. Pode apresentar 
estridor, roncos, dificuldade 
respiratória. 

Mobiliza 
espontaneamente 
secreção do trato 
respiratório e a 
expulsa do 
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de desobstrução 
brônquica. Apresenta 
estridor, roncos, esforço 
respiratório, palidez ou 
cianose. 

Apresenta estridor, roncos, 
dificuldade respiratória. 

roncos, dificuldade respiratória. organismo. Falam e 
choram mostrando 
vias aéreas livres. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Equilíbrio da perfusão/ventilação: 
Equilíbrio: igualdade entre duas forças; condição em que 
forças opostas agem uma contra a outra. 
Perfusão: passagem de um fluido através de espaços; 
fornecimento de nutrientes e oxigênio a um órgão ou tecido 
mediante a injeção de sangue ou de um líquido adequado 
numa artéria. 
Ventilação: processo físico de mover o ar para dentro e 
para fora dos pulmões. 
A relação ventilação perfusão (V/Q) é a razão existente 
entre a quantidade de ventilação e a quantidade de sangue 
que chega a esse pulmão. 

Índice V/Q = 0-0,19 
 

Índice V/Q = 0,2-0,39 Índice V/Q = 0,4-0,59 Índice V/Q = 06-079 Índice V/Q = 0,8-1,0. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Estado mental: estado funcional da mente, julgado de 
acordo com o comportamento, aspecto, resposta a 
estímulos de todos os tipos, fala, memória e capacidade de 
julgamento do indivíduo.  

Ausência ou profunda 
diminuição de 
movimentos 
espontâneos, mutismo. 
 

Sonolência ou choro intenso, 
responde aos estímulos 
dolorosos, desorientado quanto a 
si, ao outro, ao tempo e ao 
espaço. 

Sonolento, responde aos 
estímulos táteis, desorientado 
quanto ao tempo e espaço, 
irritado ao manuseio. 

Sonolento ou ansioso, 
responde aos estímulos 
verbais, desorientado quanto 
ao tempo 

Ativo, reativo aos 
estímulos ambientais, 
orientado quanto a 
tempo, espaço, a si e 
ao outro. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Expansão torácica simétrica: ampliação da parede 
torácica durante inspiração em que há correspondência das 
posições dos dois hemitórax.  

Não há ampliação da 
parede torácica durante 
inspiração, acrescido de 

Não há ampliação da parede 
torácica durante inspiração. 

Há expansão e assimetria dos 
movimentos da parede torácica 
dos eixos antero-posterior e 

Há expansão e assimetria dos 
movimentos torácicos 
somente de um eixo durante 

 Há expansão e 
simetria dos 
movimentos 
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retração dos espaços 
intercostais. 

latero-lateral durante inspiração 
profunda. 

inspiração profunda. torácicos 
considerando os 
eixos antero-posterior 
e látero-lateral 
durante inspiração 
profunda. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Expulsão do ar: expiração. 
Foi considerado aqui o: 
Volume expiratório forçado no tempo (VEFt): volume 
de ar exalado num tempo especificado durante a manobra 
da capacidade vital forçada - CVF, é expresso em litros; 
por exemplo VEF1 é o volume de ar exalado no primeiro 
segundo da manobra de CVF. 
 

<45% CVF 45-64% CVF 65-74% CVF 75-90% CVF > 90% CVF 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Facilidade respiratória: 
Facilidade: qualidade de fácil; 
ausência de obstáculos ou dificuldades. 
Respiratória: pertencente à respiração. 

Dificuldade respiratória 
mesmo durante sono 
em ambiente tranqüilo. 

Dificuldade respiratória durante 
alimentação por mamadeira, 
sucção ao peito, brincadeiras 
socioafetivas. 

Dificuldade respiratória durante 
sucção ao peito, brincadeiras 
associativas ou competitivas. 

Dificuldade respiratória 
somente durante choro / 
brincadeiras que demandam 
atividade física intensa. 

Facilidade 
respiratória mesmo 
durante choro / 
brincadeiras que 
demandam atividade 
física intensa. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Frêmito táctil: ruído ou vibração palpável. Frêmito abolido nos 
dois pulmões.  

Frêmito diminuído em um 
pulmão e ápice do outro pulmão. 

Frêmito diminuído em ápice e 
base de um pulmão. 

Frêmito ligeiramente 
diminuído em toda a extensão 
pulmonar. 

Frêmito palpável em 
toda a região 
pulmonar. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
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____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Freqüência cardíaca apical: número de batimentos do 
coração por unidade de tempo. O batimento apical 
corresponde ao movimento do ápice do ventrículo esquerdo 
contra a parede torácica. 

≤ 60 bpm 
≥ 200 bpm 

RN: 60┤63 ou 196├200 bpm 
1-4 anos: 60┤67 ou 180├200 
bpm 
5-10 anos: 60┤63 ou 170├200 
bpm 

RN: 63┤67 ou 193├196 bpm 
1-4 anos: 67┤74 ou 155├180 
bpm 
5-10 anos: 63┤67 ou 140├170 
bpm 

RN: 67┤70 ou 190├193 bpm 
1-4 anos: 74┤80 ou 130├155 
bpm 
5-10 anos: 67┤70 ou 
110├140 bpm 

RN: 70-190 bpm 
1-4 anos: 80-130 
bpm 
5-10 anos: 70-110 
bpm  

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Freqüência respiratória: número de respirações por 
unidade de tempo.  
Respirar: inalar e consumir oxigênio e exalar e liberar 
dióxido de carbono. 

RN: ≤ 17 ou ≥ 69 rpm 
Idade entre 1 e 4 anos: 
≤ 11 ou ≥ 39 rpm 
Idade entre 5 e 14 anos: 
≤ 5 ou ≥ 34, mesmo 
durante atividade física 
moderada como sugar, 
deambular. 

RN: 17 ┤ 20 ou 66├ 69 rpm 
Idade entre 1 e 4 anos: 11 ┤ 14 
ou 36 ├ 39rpm 
Idade entre 5 e 14 anos: 5 ┤ 8 ou 
31 ├ 34 rpm, mesmo durante 
atividade física moderada como 
sugar, deambular. 

RN: 20 ┤ 23 ou 63├ 66 rpm 
Idade entre 1 e 4 anos: 14 ┤ 17 
ou 33 ├ 36rpm 
Idade entre 5 e 14 anos: 8 ┤ 11 
ou 28 ├ 31 rpm, mesmo 
durante atividade física 
moderada como sugar, 
deambular. 

RN: 23 ┤ 25 ou 60 ├ 63 rpm 
Idade entre 1 e 4 anos: 17 ┤ 
20 ou 30 ├ 33 rpm 
Idade entre 5 e 14 anos: 11 ┤ 
14 ou 25 ├ 28 rpm, mesmo 
durante atividade física 
moderada como sugar, 
deambular. 

RN: 25 ─ 60 rpm 
Idade entre 1 e 4 
anos: 20 ─ 30 rpm 
Idade entre 5 e 14 
anos: 14 ─ 25 rpm, 
mesmo durante 
atividade física 
moderada como 
sugar, deambular. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Mobilização do escarro para fora das vias aéreas: 
Mobilização: ato de mover. 
Escarro: substancia produzida nos pulmões pelas células 
caliciformes e as glândulas mucíparas e constituída por 
outros componentes como água, eletrólitos, proteínas, 
piócitos ou rajas de sangue. Pode ser deglutida 
reflexamente ou eliminada pela boca. 

Não consegue 
mobilizar e expulsar 
secreção do trato 
respiratório mesmo 
com a ajuda de técnicas 
de desobstrução 
brônquica. Apresenta 
estridor, roncos, esforço 
respiratório, palidez ou 
cianose. 

Mobiliza e expulsa secreção 
somente com a ajuda de 
nebulização associada a recursos 
manuais de fisioterapia 
respiratória e aspiração. 
Apresenta estridor, roncos, 
dificuldade respiratória. 

Mobiliza e expulsa secreção 
somente com a ajuda de 
nebulização associada a 
recursos manuais de fisioterapia 
respiratória. Apresenta estridor, 
roncos, dificuldade respiratória. 

Mobiliza e expulsa secreção 
somente com a ajuda de 
nebulização. Pode apresentar 
estridor, roncos, dificuldade 
respiratória. 

Mobiliza 
espontaneamente 
secreção do trato 
respiratório e a 
expulsa do 
organismo. Fala e 
chora mostrando vias 
aéreas livres. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
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____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Ortopnéia: respiração facilitada na posição vertical. Respiração facilitada 
apenas na posição de 

90º. 

Respiração facilitada apenas na 
posição de 60º. 

Respiração facilitada apenas na 
posição de 45º. 

Respiração facilitada apenas 
na posição de Fowler a 30º. 

Respiração facilitada 
em qualquer posição. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

PaCO2: pressão parcial de CO2 no sangue arterial. É a 
pressão causada pelo dióxido de carbono isoladamente. A 
pressão parcial de CO2 do sangue arterial exprime a 
eficácia da ventilação alveolar. 

> 70 mmHg 70- 59 mmHg 60-54 mmHg 53-45 mmHg < 45 mmHg 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

PaO2: pressão parcial de O2 no sangue arterial. É a pressão 
causada pelo oxigênio isoladamente. A PaO2 exprime a 
eficácia das trocas de oxigênio entre os alvéolos e os 
capilares pulmonares. 

< 50 mmHg 50 -59mmHg 60-69mmHg 70-80mmHg > 80 mmHg 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

pH arterial: 
pH: potencial de Hidrogênio. Grau de acidez ou 
alcalinidade do sangue presente nas artérias. 

≤ 7,24 
ou 

≥ 7,56 

7,25 a 7,27 
ou 

7,53 a 7,55 

7,28 a 7,31 
ou  

7,49 a 7,52 

7,32 a 7,34 
ou 

7,46 a 7,48 

7,35 a 7,45 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Indicadores 1 2 3 4 5 
Pressão arterial diastólica: pressão mais baixa detectada 
no sistema arterial sistêmico, observada durante a fase de 
diástole do ciclo cardíaco. É também denominada de 
pressão mínima. 

P99 + 5 mmHg P99 + até 4mmHg P98-95 P94-90 < P90 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Pressão arterial sistólica: pressão mais elevada (pico) 
verificada nas artérias durante a fase de sístole do ciclo 
cardíaco, é também chamada de pressão máxima. 

P99 + 5 mmHg P99 + até 4mmHg P99-95 P94-90 < P90 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Profundidade da respiração: 
Profundidade: qualidade de profundo, extensão 
considerada desde a superfície ou entrada até o fundo. 
Respiração: absorção do oxigênio e exalação do gás 
carbônico 

Freqüência respiratória 
nível  1, com dispnéia, 
rítmica, com volume 
corrente nível 1. 

Freqüência respiratória nível 2, 
com dispnéia, rítmica, com 
volume corrente nível  2. 

Freqüência respiratória nível 3, 
com dispnéia, rítmica, com 
volume corrente nível  3. 

Freqüência respiratória nível 
4, sem dispnéia, rítmica, com 
volume corrente nível 4. 

Freqüência 
respiratória nível 5, 
sem dispnéia, rítmica, 
com volume corrente 
nível 5. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Respiração com lábios franzidos: 
Lábio: cada uma das duas bordas móveis que contornam a 
abertura bucal. 
Franzido: pregueado, enrugado, parte pregueada de 
alguma coisa. 
 Trata-se de uma respiração combinada à respiração 
diafragmática em que o ar é inalado pelo nariz e exalado 
pela boca com os lábios ligeiramente franzidos. 

Respiração com lábios 
franzidos mesmo 
durante sono em 
ambiente tranqüilo. 

Respiração com lábios franzidos 
durante alimentação por 
mamadeira, sucção ao peito, 
brincadeiras socioafetivas. 

Respiração com lábios 
franzidos durante sucção ao 
peito, brincadeiras associativas 
ou competitivas. 

Respiração com lábios 
franzidos somente durante ou 
após choro / brincadeiras que 
demandam atividade física 
intensa. 

Facilidade 
respiratória mesmo 
durante choro / 
brincadeiras que 
demandam atividade 
física intensa. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
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____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Retração do tórax: sinal cardinal de angústia respiratória; 
endentações visíveis nos tecidos moles que recobrem a 
parede torácica.  

Visualização de 
retrações intercostais, 
subcostais e de fúrcula 
e perda dos 
movimentos 
sincronizados de 
expansão 
toracoabdominal. 

Visualização de retrações 
intercostais, subcostais e de 
fúrcula com sincronismo dos 
movimentos de expansão 
toracoabdominal. 

Visualização de retrações 
intercostais e subcostais com 
sincronismo dos movimentos 
de expansão toracoabdominal. 

Visualização de retrações 
intercostais com sincronismo 
dos movimentos de expansão 
toracoabdominal. 

Ausência de retração 
do tórax, com 
sincronismo dos 
movimentos de 
expansão 
toracoabdominal. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Ritmo respiratório: seqüência de movimentos 
respiratórios com intervalos regulares. 

Irregularidade dos 
movimentos 
respiratórios mesmo 
durante sono em 
ambiente tranqüilo. 

Irregularidade dos movimentos 
respiratórios quando acordado, 
participando de forma passiva de 
brincadeiras em ambiente 
tranqüilo. 

Irregularidade dos movimentos 
respiratórios quando acordado, 
participando de forma passiva 
de brincadeiras em ambiente 
barulhento. 

Irregularidade dos 
movimentos respiratórios nos 
momentos de alimentação. 

Movimentos 
respiratórios com 
intervalos regulares 
durante sono, com 
suspiros ocasionais. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Ruídos respiratórios anormais: sons adicionais, 
normalmente não audíveis nos pulmões e que se sobrepõem 
aos ruídos respiratórios.  

Estertores ou sibilos em 
ápice e base dos dois 

pulmões. 

Estertores ou sibilos em um 
pulmão e em ápice ou base do 

outro pulmão. 

Estertores ou sibilos em ápice e 
base de um pulmão. 

Estertores ou sibilos em ápice 
ou base de um pulmão. 

Ausência de 
estertores ou sibilos 
na ausculta dos dois 

pulmões. 
SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Saturação de O2: percentual de saturação da hemoglobina 
com o oxigênio arterial. 

< 80% Entre 80 – 84% Entre 85 – 89% Entre 90 – 95% > 95% 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
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CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Sonolência: estado em que o indivíduo está quase 
adormecendo; forte desejo de dormir; entorpecimento; 
torpor.  

Sonolento, não 
responde mesmo aos 
estímulos dolorosos. 

Sonolento, responde aos 
estímulos dolorosos. 

Sonolento, responde aos 
estímulos táteis. 

Sonolento, responde aos 
estímulos verbais. 

Ativo, reativo aos 
estímulos ambientais. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Sons percutidos: ressonantes. 
Som: sensação auditiva produzida por vibração, ruído. 
Percussão: uso das pontas dos dedos para o golpeio suave 
do corpo, mas de forma viva, para que sejam determinadas 
a posição, o tamanho e a consistência de uma estrutura 
subjacente.  

Sons ressonantes 
ausentes em todos os 
campos pulmonares. 

Percussão de sons ressonantes 
em apenas ápice ou base de um 

pulmão. 

Percussão de sons ressonantes 
em apenas um dos pulmões. 

Percussão de sons ressonantes 
em todos os campos 

pulmonares menos em ápice 
ou base de um pulmão. 

Percussão de sons 
ressonantes em todos 

os campos 
pulmonares. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Sons respiratórios auscultados: brônquico, bronco-
vesicular. 
Som: sensação auditiva produzida por vibração, ruído.  
Respiratório: relativo à respiração 
Ausculta: auscultação; método propedêutico em que se 
aplicar o ouvido ou o estetoscópio a (o tórax, o abdome, 
etc.) para conhecer ruídos que se produzem dentro do 
organismo. 

Ausência de sons 
respiratórios nos dois 
pulmões. 

Ausência de sons em um pulmão 
e diminuição dos sons 
respiratórios em ápice do outro 
pulmão. 

Diminuição dos sons 
respiratórios do ápice e da base 
de um pulmão. 

Diminuição dos sons 
respiratórios nos ápices 
pulmonares. 

Sons brônquicos, 
broncovesiculares e 
vesiculares presentes 
e com freqüência, 
amplitude, duração, 
qualidade e 
localização normais. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Tosse: expulsão brusca, convulsiva e ruidosa do ar contido 
nos pulmões. O ar é rapidamente inspirado. Em seguida, há 

Tosse seca ou produtiva 
com duração superior a 

Tosse seca ou produtiva com 
duração superior a três semanas, 

Tosse seca ou produtiva com 
duração superior a três 

Tosse seca ou produtiva com 
duração inferior a três 

Episódios isolados de 
tosse seca ou 
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fechamento de epiglote e cordas vocais, contração vigorosa 
dos músculos abdominais e expulsão do ar. 

três semanas, presente 
sem estímulos 
ambientais, com 
prejuízo das atividades 
como brincar, dormir e 
alimentar-se. 

presente sem estímulos 
ambientais, com prejuízo das 
atividades como brincar e 
alimentar-se. 

semanas, presente mesmo sem 
estímulos ambientais, sem 
prejuízo das atividades como 
brincar, dormir, alimentar-se. 

semanas, presente mesmo 
sem estímulos ambientais, 
sem prejuízo das atividades 
como brincar, dormir, 
alimentar-se. 

produtiva, diante de 
estímulos ambientais, 
sem prejuízo das 
atividades como 
brincar, dormir, 
alimentar-se. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Uso dos músculos acessórios: uso de determinados 
músculos quando a respiração demanda esforço adicional 
para estabilizar o tórax durante as respirações. São eles: 
esternocleidomastóide, peitoral maior, trapézio, intercostais 
internos e abdominais. 

Movimentos 
inspiratórios e 
expiratórios com 
utilização da 
musculatura acessória 
mesmo durante sono 
em ambiente tranqüilo. 

Movimentos inspiratórios e 
expiratórios com utilização da 
musculatura acessória quando 
acordado, participando de forma 
passiva de brincadeiras em 
ambiente tranqüilo. 

Movimentos inspiratórios e 
expiratórios com utilização da 
musculatura acessória quando 
acordado, participando de 
forma passiva de brincadeiras 
em ambiente barulhento. 

Movimentos inspiratórios e 
expiratórios com utilização da 
musculatura acessória nos 
momentos de alimentação. 

Movimentos 
inspiratórios e 

expiratórios sem 
utilização da 
musculatura 

acessória 
independente da 
atividade física. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Vocalizações auscultadas: percepção por meio da ausculta 
do canto sem articular palavras nem nomear notas, 
modulando a voz sobre uma vogal. 

Egofonia ou 
broncofonia nos dois 
pulmões.  

Egofonia ou broncofonia em um 
pulmão e ápice do outro pulmão. 

Egofonia ou broncofonia em 
ápice e base de um pulmão. 

Egofonia ou broncofonia nos 
ápices pulmonares. 

Ausência de egofonia 
e broncofonia. 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Volume corrente: volume de ar inspirado e expirado num 
ciclo respiratório normal. 

RN: < 1 ml/kg 
Criança: < 3 ml/kg 

RN: 1-2 ml/kg 
Criança: 3-4 ml/kg 

RN: 3-4 ml/kg 
Criança: 5-6 ml/kg 

RN: 5-6 ml/kg 
Criança: 7-8 ml/kg 

RN: 7-8 ml/kg 
Criança: 9-10 ml/kg 

SIMPLICIDADE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 PRECISÃO: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 
CLAREZA: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 AMPLITUDE: (  ) + 1  (  ) 0  (  ) -1 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
Nome:                                                                                                                               Idade: 
Peso:                                              Altura:                                                  PB: 
Dupla:                                                                         Dia:                                      Hora: 
 
 
Padrão respiratório ineficaz – inspiração e/ou expiração que não proporciona ventilação adequada. Este 
diagnóstico está associado a três resultados de enfermagem: 
 
1. Estado respiratório: ventilação – movimento de entrada e saída do ar nos pulmões. 
2. Estado respiratório: troca gasosa - troca alveolar de CO2 ou O2 para manter as concentrações de gases 

arteriais. 
3. Estado respiratório: permeabilidade das vias aéreas - vias traqueobrônquicas abertas, amplas e limpas para a 

troca de ar. 
 
 

VENTILAÇÃO   
Achados da radiografia do tórax: resultados de exames 
realizados em filme no qual é produzida uma imagem do 
tórax mediante a exposição a raios X. 
0. N.A. 
1. Opacidade total ou hipertransparência total dos campos 

pulmonares. 
2. Opacidade / hipertransparência total de um campo 

pulmonar e parte do outro campo, com alteração de 
estruturas do tórax. 

3. Opacidade / hipertransparência apenas de um campo 
pulmonar, com alteração de estruturas do tórax. 

4. Opacidade / hipertransparência de parte de um campo 
pulmonar, sem alteração de estruturas do tórax. 

5. Identificação das múltiplas estruturas do tórax 
(esqueleto torácico, silhueta cardíaca, vasos, diafragma). 
Ausência de opacidade ou hipertransparência. 
Transparência radiológica semelhante dos campos 
pulmonares (superior, médio, inferior). 

Ausculta dos ruídos respiratórios: 
Ausculta: auscultação; método propedêutico em que se 
aplicar o ouvido ou o estetoscópio (o tórax, o abdome, 
etc.) para conhecer ruídos que se produzem dentro do 
organismo. Avalia-se freqüência, amplitude, duração, 
qualidade e localização. 
Ruídos respiratórios: sons respiratórios; sons 
produzidos pelo ar ao transitar para dentro e para fora 
dos alvéolos (sons respiratórios vesiculares) ou ao 
passar pelas paredes dos brônquios e traquéia (sons 
respiratórios broncovesiculares e brônquicos). 
0. N.A. 
1. Ausência de sons vesiculares, broncovesiculares e 

brônquicos nos dois pulmões. 
2. Diminuição dos sons vesiculares e broncovesiculares 

de um pulmão e dos sons vesiculares no ápice do 
outro pulmão. Diminuição dos sons brônquicos. 

3. Diminuição dos sons vesiculares em ápice e base de 
um pulmão. Diminuição dos sons broncovesiculares 
do lado do pulmão afetado. Sons brônquicos com 
características preservadas. 

4. Diminuição dos sons vesiculares no ápice de um 
pulmão. Sons broncovesiculares e brônquicos com 
características preservadas. 

5.  Sons brônquicos (agudos, altos, ásperos, com caráter 
tubular seco) localizados na traquéia e laringe. Sons 
broncovesiculares (com freqüência e amplitude 
moderadas) localizados sobre os brônquios fontes. 
Sons vesiculares (baixos, suaves, sussurrados) 
presentes sobre os campos periféricos dos dois 
pulmões. 

 
Broncofonia: forte ressonância da voz no interior do tórax 
resultante de condensação do tecido pulmonar. 
0. N.A. 
1. Broncofonia nos dois pulmões. 
2. Broncofonia em um pulmão e ápice do outro pulmão. 
3. Broncofonia em ápice e base de um pulmão. 
4. Broncofonia em um ápice pulmonar. 
5. Ausência de broncofonia nos dois pulmões. 
* Aplicar em crianças que possam responder verbalmente 

Capacidade vital forçada: volume máximo de ar 
exalado com esforço máximo, a partir do ponto de 
máxima inspiração. Esta grandeza é expressa em litros. 
0. N.A. 
1. <45% LI* 
2. 45-64% LI* 
3. 65-74% LI* 
4. 75-90% LI* 
5. 90% LI* 
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a solicitações. * LI - limites inferiores de referência. Estes são 
variáveis e devem ser estabelecidos individualmente. 
* Aplicar em crianças a partir de seis anos. 

Dificuldade respiratória: falta de ar, resultando em uma 
respiração laboriosa ou difícil que, em alguns casos, se faz 
acompanhar de dor; dispnéia.  
0. N.A. 
1. Dificuldade respiratória mesmo durante sono. Ou ao 

vestir-se ou despir-se. 
2. Dificuldade respiratória durante alimentação por 

mamadeira ou de comida pastosa ou líquida / 
brincadeiras socioafetivas. Após andar poucos minutos 
no plano. 

3. Dificuldade respiratória durante sucção ao peito ou 
alimentação de comidas sólidas / brincadeiras 
associativas ou competitivas / correndo no plano ou 
subindo uma inclinação leve. 

4. Dificuldade respiratória somente durante choro / 
brincadeiras que demandam atividade física intensa ou 
outros exercícios extenuantes. 

5. Ausência de dificuldade respiratória durante choro / 
brincadeiras que demandam atividade física intensa / 
alimentação. 

Egofonia: broncofonia de qualidade nasalada ou 
metálica, comparada ao balido de cabra e auscultada no 
tórax. Aparece na parte superior dos derrames pleurais. 
0. N.A.  
1. Egofonia nos dois pulmões. 
2. Egofonia em um pulmão e ápice do outro pulmão. 
3. Egofonia em ápice e base de um pulmão. 
4. Egofonia em um ápice pulmonar. 
5. Ausência de egofonia nos dois pulmões. 
* Aplicar em crianças que possam responder 
verbalmente a solicitações. 

Expulsão do ar: expiração. 
Foi considerado aqui o: 
Volume expiratório forçado no tempo (VEFt): volume 
de ar exalado num tempo especificado durante a manobra 
da capacidade vital forçada - CVF, é expresso em litros; 
por exemplo VEF1 é o volume de ar exalado no primeiro 
segundo da manobra de CVF. 
0.  N.A. 
1. <45% CVF 
2. 45-64% CVF 
3. 65-74% CVF 
4. 75-90% CVF 
5.  > 90% CVF 
* Aplicar em crianças a partir de seis anos. 

Expansão torácica simétrica: ampliação da parede 
torácica durante inspiração em que há correspondência 
das posições dos dois hemitórax. 
0. N.A. 
1. Não há ampliação da parede torácica durante 

inspiração, acrescido de retração dos espaços 
intercostais. 

2. Não há ampliação da parede torácica durante 
inspiração. 

3. Há ampliação da parede torácica e assimetria dos 
movimentos da parede torácica dos eixos ântero-
posterior e latero-lateral durante inspiração profunda. 

4. Há ampliação da parede torácica e assimetria dos 
movimentos torácicos somente de um eixo durante 
inspiração profunda. 

5. Há ampliação da parede torácica e simetria dos 
movimentos torácicos considerando os eixos ântero-
posterior e látero-lateral durante inspiração profunda. 

Freqüência respiratória: número de respirações 
(inspirações e expirações) por unidade de tempo.  
0. N.A. 
1. RN: ≤ 17 ou ≥ 69 rpm 
    Idade entre 1 e 4 anos: ≤ 11 ou ≥ 39 rpm 
    Idade entre 5 e 14 anos: ≤ 5 ou ≥ 34, mesmo  durante 

atividade física moderada como sugar, deambular. 
2. RN: 17 ┤ 20 ou 66├ 69 rpm 
    Idade entre 1 e 4 anos: 11 ┤ 14 ou 36 ├ 39rpm 

Idade entre 5 e 14 anos: 5 ┤ 8 ou 31 ├ 34 rpm, mesmo 
durante atividade física moderada como sugar, 
deambular. 

3. RN: 20 ┤ 23 ou 63├ 66 rpm 
    Idade entre 1 e 4 anos: 14 ┤ 17 ou 33 ├ 36rpm 
    Idade entre 5 e 14 anos: 8 ┤ 11 ou 28 ├ 31 rpm, mesmo 

durante atividade física moderada como sugar, 
deambular. 

4. RN: 23 ┤ 25 ou 60 ├ 63 rpm 
    Idade entre 1 e 4 anos: 17 ┤ 20 ou 30 ├ 33 rpm 

Ortopnéia: surgimento ou agravamento da sensação de 
dispnéia com a adoção da posição horizontal. 
 0.  N.A. 
1. Dispnéia na posição de 90º. 
2. Dispnéia na posição de 60º. 
3. Dispnéia na posição de 45º. 
4. Dispnéia na posição de Fowler a 30º. 
5.  Ausência de dispnéia na posição horizontal. 



 

 

178

    Idade entre 5 e 14 anos: 11 ┤ 14 ou 25 ├ 28 rpm, 
mesmo durante atividade física moderada como sugar, 
deambular. 

5. RN: 25 ─ 60 rpm 
    Idade entre 1 e 4 anos: 20 ─ 30 rpm 

Idade entre 5 e 14 anos: 14 ─ 25 rpm, mesmo durante 
atividade física moderada como sugar, deambular. 

Profundidade da respiração: 
Profundidade: qualidade de profundo, extensão 
considerada desde a superfície ou entrada até o fundo. 
Respiração: absorção do oxigênio e exalação do gás 
carbônico. A profundidade da respiração consiste na 
adequação do tempo inspiratório e expiratório e do volume 
corrente ao padrão respiratório mais adequado para cada 
indivíduo. 
0. N.A. 
1. Freqüência respiratória nível 1, com dispnéia, rítmica, 

com volume corrente nível 1. 
2. Freqüência respiratória nível 2, com dispnéia, rítmica, 

com volume corrente nível  2. 
3. Freqüência respiratória nível 3, com dispnéia, rítmica, 

com volume corrente nível  3. 
4. Freqüência respiratória nível 4, sem dispnéia, rítmica, 

com volume corrente nível 4. 
5. Freqüência respiratória nível 5, sem dispnéia, rítmica, 

com volume corrente nível 5. 
* Utilizar níveis do indicador Freqüência respiratória (FR) 
e volume corrente. 

Retração do tórax: endentações visíveis nos tecidos 
moles que recobrem a parede torácica indicativas de 
angústia respiratória. 
0.  N.A. 
1. Visualização de retrações intercostais, subcostais e 

de fúrcula e perda dos movimentos sincronizados de 
expansão toracoabdominal. 

2. Visualização de retrações intercostais, subcostais e 
de fúrcula com sincronismo dos movimentos de 
expansão toracoabdominal. 

3. Visualização de retrações intercostais e subcostais 
com sincronismo dos movimentos de expansão 
toracoabdominal. 

4. Visualização de retrações intercostais com 
sincronismo dos movimentos de expansão 
toracoabdominal. 

5. Ausência de retração do tórax, com sincronismo dos 
movimentos de expansão toracoabdominal. 

Respiração com lábios franzidos: inspiração lentamente 
pelo nariz e expiração o mais lentamente possível por meio 
da boca com os lábios franzidos, no intuito de retardar a 
expiração, levando a uma provável redução da resistência 
das vias aéreas pela diminuição do fluxo aéreo e 
turbulência do ar expirado. 
0.  N.A. 
1. Respiração com lábios franzidos mesmo durante sono 

em ambiente tranqüilo ou durante ou durante o vestir-se 
ou despir-se. 

2. Respiração com lábios franzidos após alimentação por 
mamadeira ou de comida pastosa ou líquida / 
brincadeiras socioafetivas / após andar poucos minutos 
no plano. 

3. Respiração com lábios franzidos após sucção ao peito 
ou alimentação de comidas sólidas / brincadeiras 
associativas ou competitivas / correndo no plano ou 
subindo uma inclinação leve. 

4. Respiração com lábios franzidos após choro / 
brincadeiras que demandam atividade física intensa. 

5. Facilidade respiratória mesmo durante choro / 
brincadeiras que demandam atividade física intensa. 

Ritmo respiratório: seqüência de movimentos 
respiratórios com intervalos regulares, sem esforço 
físico. 
0.  N.A. 
1. Irregularidade dos movimentos respiratórios mesmo 

durante sono em ambiente tranqüilo. 
2. Irregularidade dos movimentos respiratórios quando 

acordado, participando de forma passiva de 
brincadeiras em ambiente tranqüilo. 

3. Irregularidade dos movimentos respiratórios quando 
acordado, participando de forma passiva de 
brincadeiras em ambiente estimulante. 

4. Irregularidade dos movimentos respiratórios nos 
momentos de alimentação. 

5.   Movimentos respiratórios com intervalos regulares 
durante sono, com suspiros ocasionais. 

Sons percutidos: ressonantes em toda extensão dos 
campos pulmonares. 
Som: sensação auditiva produzida por vibração, ruído. 
Percussão: uso das pontas dos dedos para o golpeio suave 
do corpo, mas de forma viva, para que sejam determinadas 
a posição, o tamanho e a consistência de uma estrutura 
subjacente. 
0.  N.A. 
1. Sons ressonantes ausentes em todos os campos 

pulmonares. 

Uso dos músculos acessórios: uso de determinados 
músculos quando a respiração demanda esforço 
adicional para estabilizar o tórax durante as respirações. 
São eles: esternocleidomastóide, peitoral maior, 
trapézio, intercostais internos e abdominais. 
0. N.A. 
1. Movimentos inspiratórios e expiratórios com 

utilização da musculatura acessória e distensão de 
asas nasais mesmo durante sono em ambiente 
tranqüilo. Ou ao vestir-se ou despir-se. 
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2. Percussão de sons ressonantes em apenas ápice ou base 
de um pulmão. 

3. Percussão de sons ressonantes em apenas um dos 
pulmões. 

4. Percussão de sons ressonantes em todos os campos 
pulmonares menos em ápice ou base de um pulmão. 

5. Percussão de sons ressonantes em todos os campos 
pulmonares. 

2. Movimentos inspiratórios e expiratórios com 
utilização da musculatura acessória e distensão de 
asas nasais quando acordado, participando de forma 
passiva de brincadeiras em ambiente tranqüilo. 

3. Movimentos inspiratórios e expiratórios com 
utilização da musculatura acessória quando acordado, 
participando de forma passiva de brincadeiras em 
ambiente estimulante. 

4. Movimentos inspiratórios e expiratórios com 
utilização da musculatura acessória nos momentos de 
alimentação. 

5. Movimentos inspiratórios e expiratórios sem 
utilização da musculatura acessória independente da 
atividade física. 

 
 

 

PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS  
Mobilização do escarro para fora das vias aéreas: 
Mobilização: ato de mover. 
Escarro: substancia produzida nos pulmões pelas células 
caliciformes e as glândulas mucíparas e constituída por 
outros componentes como água, eletrólitos, proteínas, 
piócitos ou rajas de sangue. 
0. N.A. 
1. Não consegue mobilizar e expulsar secreção do trato 

respiratório mesmo com a ajuda de técnicas de 
desobstrução brônquica. Apresenta estridor, roncos, 
esforço respiratório, palidez ou cianose. 

2. Mobiliza e expulsa secreção somente com a ajuda de 
nebulização associada a recursos manuais de 
fisioterapia respiratória e aspiração. Apresenta estridor, 
roncos, dificuldade respiratória. 

3. Mobiliza e expulsa secreção somente com a ajuda de 
nebulização associada a recursos manuais de 
fisioterapia respiratória. Apresenta estridor, roncos, 
dificuldade respiratória. 

4. Mobiliza e expulsa secreção somente com a ajuda de 
nebulização. Pode apresentar estridor, roncos, 
dificuldade respiratória. 

5. Mobiliza espontaneamente secreção do trato 
respiratório e a expulsa do organismo. Fala e chora 
mostrando vias aéreas livres. 

* Aplicar em crianças a partir dos quatro anos e com 
secreção. 

Ansiedade: vago e incômodo sentimento de 
desconforto ou temor, acompanhada por resposta 
autonômica; sentimento de apreensão causado pela 
antecipação de perigo. 
0. N.A. 
1. Taquicardia nível 1, sudorese, tremores, tensão 

muscular, dor abdominal, presença de secreções 
intestinais e urinárias, cefaléia, choro forte. 

2. Taquicardia nível 2, sudorese, tremores, tensão 
muscular, dor abdominal. Voz trêmula. Ausência de 
secreções intestinais e urinárias, cefaléia.  

3. Taquicardia nível 3, sudorese, tremores, tensão 
muscular, desconforto abdominal. Voz trêmula. 
Ausência de secreções intestinais e urinárias.  

4. Taquicardia nível 4, mãos frias, tremores, tensão 
muscular. Ausência de cefaléia, dor ou desconforto 
abdominal e, secreções intestinais e urinárias. Fala 
sem dificuldade. 

5. FC nível 5, relaxamento muscular, ausência de 
tremores, sudorese, cefaléia, dor ou desconforto 
abdominal e, secreções intestinais e urinárias. Fala 
sem dificuldade. 

* Aplicar em crianças que possam referir dores ou 
desconfortos. 
** Utilizar níveis do indicador Freqüência Cardíaca 
(FC). 

Ruídos respiratórios anormais: sons adicionais 
(estertores e sibilos), normalmente não audíveis nos 
pulmões durante o ciclo respiratório e que se sobrepõem 
aos ruídos respiratórios. 
0. N.A. 
1. Estertores ou sibilos em ápice e base dos dois pulmões. 
2. Estertores ou sibilos em um pulmão e em ápice ou base 

do outro pulmão. 
3. Estertores ou sibilos em ápice e base de um pulmão. 
4. Estertores ou sibilos em ápice ou base de um pulmão. 
5. Ausência de estertores ou sibilos na ausculta dos dois 

pulmões. 

Tosse: expulsão brusca e ruidosa do ar contido nos 
pulmões. O ar é rapidamente inspirado. Em seguida, há 
fechamento de epiglote e cordas vocais, contração 
vigorosa dos músculos abdominais e expulsão do ar. A 
classificação em seca e produtiva considera a presença 
ou não de secreção. 
0.  N.A. 
1. Tosse seca ou produtiva de forte intensidade, 

duração superior a três semanas, presente sem 
estímulos ambientais, com prejuízo das atividades 
como brincar, dormir e alimentar-se. 

2. Tosse seca ou produtiva de média intensidade, com 
duração superior a três semanas, presente sem 
estímulos ambientais, com prejuízo das atividades 
como brincar e alimentar-se. 

3. Tosse seca ou produtiva de média intensidade, com 
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duração superior a três semanas, presente mesmo 
sem estímulos ambientais, sem prejuízo das 
atividades como brincar, dormir, alimentar-se. 

4. Tosse seca ou produtiva de fraca intensidade, com 
duração inferior a três semanas, presente mesmo sem 
estímulos ambientais, sem prejuízo das atividades 
como brincar, dormir, alimentar-se. 

5. Episódios isolados de tosse seca ou produtiva de 
fraca intensidade, diante de estímulos ambientais, 
sem prejuízo das atividades como brincar, dormir, 
alimentar-se. 

Asfixia: condição respiratória causada pelo aporte 
insuficiente de oxigênio; sufocação. 
0. N.A. 
1. Incapacidade de emitir sons. Ausência de movimentos 

respiratórios, murmúrios vesiculares, ruídos 
adventícios e tosse. Inconsciência, cianose (leito 
ungueal, mãos, região perioral, lóbulos das orelhas e 
mucosas), midríase. 

2. Incapacidade de emitir sons, dispnéia, respiração 
ruidosa, cianose (leito ungueal e mãos). Ausência de 
tosse e midríase. Murmúrios vesiculares diminuídos. 
Ruídos adventícios.  Sonolência. 

3. Dificuldade para emitir sons, dispnéia, respiração 
ruidosa, tosse fraca. Ausência de cianose e midríase. 
Murmúrios vesiculares diminuídos. Ruídos 
adventícios.  Alerta. 

4. Dificuldade para emitir sons, respiração ruidosa, tosse 
forte. Ausência de dispnéia, cianose e midríase. 
Murmúrios vesiculares diminuídos. Alerta. 

5. Respiração que proporciona adequada entrada e saída 
do ar dos pulmões. Ausência de dispnéia, respiração 
ruidosa, cianose e midríase. Emiti sons sem 
dificuldade. Murmúrios vesiculares presentes nos dois 
pulmões. Reflexo da tosse preservado. Alerta. 

Frêmito táctil: ruído ou vibração palpável. 
0. N.A. 
1. Frêmito abolido nos dois pulmões. 
2. Frêmito diminuído em um pulmão e ápice do outro 

pulmão. 
3. Frêmito diminuído em ápice e base de um pulmão. 
4. Frêmito diminuído em um ápice pulmonar. 
5.  Frêmito palpável nos dois pulmões. 
* Aplicar em crianças que possam responder 
verbalmente a solicitações. 

 
TROCA GASOSA  

Cianose: coloração ligeiramente azulada, acinzentada, 
roxo-escura da pele em decorrência da presença de 
quantidades anormais de hemoglobina reduzida no 
sangue. 
0. N.A. 
1. Cianose de leito ungueal, mãos, região perioral, lóbulos 

das orelhas e mucosas. 
2. Cianose de leito ungueal, mãos, região perioral e 

lóbulos das orelhas. 
3. Cianose de leito ungueal, mãos e região perioral. 
4. Cianose de leito ungueal. 
5. Ausência de cianose. 

Estado mental: estado funcional da mente, julgado de 
acordo com o comportamento, aspecto, resposta a 
estímulos de todos os tipos, linguagem, memória e 
capacidade de julgamento do indivíduo. 
0. N.A. 
1. Ausência ou profunda diminuição de movimentos 

espontâneos, mutismo. 
2. Sonolência ou choro intenso, responde apenas aos 

estímulos dolorosos / desorientado quanto a si, ao 
outro, ao tempo e ao espaço. 

3. Sonolento, responde aos estímulos táteis, irritado ao 
manuseio / desorientado quanto ao tempo e espaço.  

4. Sonolento ou ansioso, responde aos estímulos 
verbais / desorientado quanto ao tempo. 

5. Alerta, reativo aos estímulos ambientais / orientado 
quanto a tempo, espaço, a si e ao outro. 

* Avaliar orientação em crianças acima de cinco anos. 
Equilíbrio da perfusão/ventilação: 
Equilíbrio: igualdade entre duas forças; condição em que 
forças opostas agem uma contra a outra. 
Perfusão: passagem de um fluido através de espaços; 
fornecimento de nutrientes e oxigênio a um órgão ou 
tecido mediante a injeção de sangue ou de um líquido 

PaCO2: pressão parcial de CO2 no sangue arterial. É a 
pressão causada pelo dióxido de carbono isoladamente. 
A pressão parcial de CO2 do sangue arterial exprime a 
eficácia da ventilação alveolar. 
0. N.A. 
1. 70 mmHg 
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adequado numa artéria. 
Ventilação: processo físico de mover o ar para dentro e 
para fora dos pulmões. 
A relação ventilação perfusão (V/Q) é a razão existente 
entre a quantidade de ventilação e a quantidade de sangue 
que chega a esse pulmão. 
0. N.A. 
1. Índice V/Q = 0-0,19 
2. Índice V/Q = 0,2-0,39 
3. Índice V/Q = 0,4-0,59 
4. Índice V/Q = 0,6-0,79 
5. Índice V/Q = 0,8-1,0. 
* Aplicar em crianças a partir de seis anos. 

2. 70- 59 mmHg 
3. 60-54 mmHg 
4. 53-45 mmHg 
5. < 45 mmHg 
 

PaO2: pressão parcial de O2 no sangue arterial. É a 
pressão causada pelo oxigênio isoladamente. A PaO2 
exprime a eficácia das trocas de oxigênio entre os 
alvéolos e os capilares pulmonares. 
0. N.A. 
1. < 50 mmHg 
2. 50 -59mmHg 
3. 60-69mmHg 
4. 70-80mmHg 
5. > 80 mmHg 

pH arterial: 
pH: potencial de Hidrogênio. Grau de acidez ou 
alcalinidade do sangue presente nas artérias. 
0. N.A. 
1. ≤ 7,24 ou ≥ 7,56 
2. 7,25 a 7,27 ou 7,53 a 7,55 
3. 7,28 a 7,31 ou 7,49 a 7,52 
4. 7,32 a 7,34 ou 7,46 a 7,48 
5. 7,35 a 7,45 

Saturação de O2: percentual de saturação da 
hemoglobina com o oxigênio arterial. 
0. N.A. 
1. < 80% 
2. Entre 80 – 84% 
3. Entre 85 – 89% 
4. Entre 90 – 95% 
5.  > 95% 
 

Sonolência: estado em que o indivíduo apresenta uma 
redução das respostas aos estímulos ambientais; 
entorpecimento; torpor. 
0. N.A. 
1. Sonolento, não responde mesmo aos estímulos 

dolorosos. 
2. Sonolento, responde somente aos estímulos 

dolorosos. 
3. Sonolento, responde somente aos estímulos táteis e 

dolorosos. 
4. Sonolento, responde aos estímulos verbais, táteis e 

dolorosos. 
5. Alerta, reativo aos estímulos ambientais. 

Volume corrente: volume de ar inspirado e expirado 
num ciclo respiratório com criança acordada, sem esforço 
físico. 
0.  N.A. 
1. RN: < 1 ml/kg 
     Criança: < 3 ml/kg 
2. RN: 1-2 ml/kg 
     Criança: 3-4 ml/kg 
3. RN: 3-4 ml/kg 
     Criança: 5-6 ml/kg 
4. RN: 5-6 ml/kg 
     Criança: 7-8 ml/kg 
5. RN: 7-8 ml/kg 
     Criança: 9-10 ml/kg   

 

 
Freqüência cardíaca apical: número de batimentos do 
coração auscultado por unidade de tempo. O batimento 
apical corresponde ao movimento do ápice do ventrículo 
esquerdo contra a parede torácica. 
0.  N.A. 
1. ≤ 60 bpm 
      ≥ 200 bpm 
2. RN: 60┤63 ou 196├200 bpm 
     1-4 anos: 60┤67 ou 180├200 bpm 

Pressão arterial diastólica: pressão que as paredes das 
artérias exercem sobre o sangue durante a fase de 
diástole do ciclo cardíaco. É também denominada de 
pressão mínima. 
0. N.A. 
1. >P99 + 5 mmHg 
2. P99 + até 4mmHg 
3. P98-95 
4. P94-90 
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     5-10 anos: 60┤63 ou 170├200 bpm 
3.  RN: 63┤67 ou 193├196 bpm 
     1-4 anos: 67┤74 ou 155├180 bpm 
     5-10 anos: 63┤67 ou 140├170 bpm 
4.  RN: 67┤70 ou 190├193 bpm 
     1-4 anos: 74┤80 ou 130├155 bpm 
     5-10 anos: 67┤70 ou 110├140 bpm 
5.  RN: 70-190 bpm 
     1-4 anos: 80-130 bpm 
     5-10 anos: 70-110 bpm 

5. < P90 

Pressão arterial sistólica: pressão que o sangue exerce 
nas paredes das artérias durante a fase de sístole do ciclo 
cardíaco. É também chamada de pressão máxima. 
0. N.A. 
1. >P99 + 5 mmHg 
2. P99 + até 4mmHg 
3. P99-95 
4. P94-90 
5. < P90 
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APÊNDICE J - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
Nome:                                                                                                                               Idade: 
Peso:                                              Altura:                                                  PB: 
Dupla:                                                                         Dia:                                      Hora: 
 
 
Padrão respiratório ineficaz – inspiração e/ou expiração que não proporciona ventilação adequada. Este 
diagnóstico está associado a três resultados de enfermagem: 
 
1. Estado respiratório: ventilação – movimento de entrada e saída do ar nos pulmões. 
2. Estado respiratório: troca gasosa - troca alveolar de CO2 ou O2 para manter as concentrações de gases 

arteriais. 
3. Estado respiratório: permeabilidade das vias aéreas - vias traqueobrônquicas abertas, amplas e limpas para a 

troca de ar. 
 
 

VENTILAÇÃO   
Freqüência respiratória: número de respirações 
(inspirações e expirações) por unidade de tempo. A 
freqüência deve ser contada a cada elevação do tórax do 
paciente durante um minuto. 
0. N.A. 
1 RN: ≤ 17 ou ≥ 69 rpm 
    Idade entre 1 e 4 anos: ≤ 11 ou ≥ 39 rpm 
    Idade entre 5 e 14 anos: ≤ 5 ou ≥ 34, mesmo  durante 

atividade física moderada como sugar, deambular. 
2. RN: 17 ┤ 20 ou 66├ 69 rpm 
    Idade entre 1 e 4 anos: 11 ┤ 14 ou 36 ├ 39rpm 

Idade entre 5 e 14 anos: 5 ┤ 8 ou 31 ├ 34 rpm, mesmo 
durante atividade física moderada como sugar, 
deambular. 

3. RN: 20 ┤ 23 ou 63├ 66 rpm 
    Idade entre 1 e 4 anos: 14 ┤ 17 ou 33 ├ 36rpm 
    Idade entre 5 e 14 anos: 8 ┤ 11 ou 28 ├ 31 rpm, mesmo 

durante atividade física moderada como sugar, 
deambular. 

4. RN: 23 ┤ 25 ou 60 ├ 63 rpm 
    Idade entre 1 e 4 anos: 17 ┤ 20 ou 30 ├ 33 rpm 
    Idade entre 5 e 14 anos: 11 ┤ 14 ou 25 ├ 28 rpm, 

mesmo durante atividade física moderada como sugar, 
deambular. 

5. RN: 25 ─ 60 rpm 
    Idade entre 1 e 4 anos: 20 ─ 30 rpm 

Idade entre 5 e 14 anos: 14 ─ 25 rpm, mesmo durante 
atividade física moderada como sugar, deambular. 

 Profundidade da respiração: 
Profundidade: qualidade de profundo, extensão 
considerada desde a superfície ou entrada até o fundo. 
Respiração: absorção do oxigênio e exalação do gás 
carbônico. A profundidade da respiração consiste na 
adequação do tempo inspiratório e expiratório e do 
volume corrente ao padrão respiratório mais adequado 
para cada indivíduo. 
0. N.A. 
1. Freqüência respiratória nível 1, com dispnéia, rítmica, 

com volume corrente nível 1. 
2. Freqüência respiratória nível 2, com dispnéia, rítmica, 

com volume corrente nível  2. 
3. Freqüência respiratória nível 3, com dispnéia, rítmica, 

com volume corrente nível  3. 
4. Freqüência respiratória nível 4, sem dispnéia, rítmica, 

com volume corrente nível 4. 
5. Freqüência respiratória nível 5, sem dispnéia, rítmica, 

com volume corrente nível 5. 
* Utilizar níveis do indicador Freqüência respiratória 
(FR) e volume corrente. 

Ritmo respiratório: seqüência de movimentos 
respiratórios com intervalos regulares, sem esforço físico. 
0.  N.A. 
1. Irregularidade dos movimentos respiratórios mesmo 

durante sono em ambiente tranqüilo. 
2. Irregularidade dos movimentos respiratórios quando 

acordado, participando de forma passiva de 
brincadeiras em ambiente tranqüilo. 

3. Irregularidade dos movimentos respiratórios quando 
acordado, participando de forma passiva de 
brincadeiras em ambiente estimulante. 

4. Irregularidade dos movimentos respiratórios nos 
momentos de alimentação. 

Expansão torácica simétrica: ampliação da parede 
torácica durante inspiração em que há correspondência 
das posições dos dois hemitórax. 
0. N.A. 
1. Não há ampliação da parede torácica durante 

inspiração, acrescido de retração dos espaços 
intercostais. 

2. Não há ampliação da parede torácica durante 
inspiração. 

3. Há ampliação da parede torácica e assimetria dos 
movimentos da parede torácica dos eixos ântero-
posterior e latero-lateral durante inspiração profunda. 

4. Há ampliação da parede torácica e assimetria dos 
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5. Movimentos respiratórios com intervalos regulares 
durante sono, com suspiros ocasionais. 

movimentos torácicos somente de um eixo durante 
inspiração profunda. 

5. Há ampliação da parede torácica e simetria dos 
movimentos torácicos considerando os eixos ântero-
posterior e látero-lateral durante inspiração profunda. 

Uso dos músculos acessórios: uso de determinados 
músculos quando a respiração demanda esforço adicional 
para estabilizar o tórax durante as respirações. São eles: 
esternocleidomastóide, peitoral maior, trapézio, 
intercostais internos e abdominais. 
0.  N.A. 
1. Movimentos inspiratórios e expiratórios com utilização 

da musculatura acessória e distensão de asas nasais 
mesmo durante sono em ambiente tranqüilo. Ou ao 
vestir-se ou despir-se. 

2. Movimentos inspiratórios e expiratórios com utilização 
da musculatura acessória e distensão de asas nasais 
quando acordado, participando de forma passiva de 
brincadeiras em ambiente tranqüilo. 

3. Movimentos inspiratórios e expiratórios com utilização 
da musculatura acessória quando acordado, 
participando de forma passiva de brincadeiras em 
ambiente estimulante. 

4. Movimentos inspiratórios e expiratórios com utilização 
da musculatura acessória nos momentos de 
alimentação. 

5. Movimentos inspiratórios e expiratórios sem utilização 
da musculatura acessória independente da atividade 
física. 

Dificuldade respiratória: falta de ar, resultando em 
uma respiração laboriosa ou difícil que, em alguns 
casos, se faz acompanhar de dor; dispnéia. Deve ser 
evidenciada por inspeção do profissional sobre a 
alteração da expansibilidade pulmonar, freqüência 
respiratória e utilização ativa de musculatura acessória. 
0. N.A. 
1. Dificuldade respiratória mesmo durante sono. Ou ao 

vestir-se ou despir-se. 
2. Dificuldade respiratória durante alimentação por 

mamadeira ou de comida pastosa ou líquida / 
brincadeiras socioafetivas. Após andar poucos 
minutos no plano. 

3. Dificuldade respiratória durante sucção ao peito ou 
alimentação de comidas sólidas / brincadeiras 
associativas ou competitivas / correndo no plano ou 
subindo uma inclinação leve. 

4. Dificuldade respiratória somente durante choro / 
brincadeiras que demandam atividade física intensa ou 
outros exercícios extenuantes. 

5. Ausência de dificuldade respiratória durante choro / 
brincadeiras que demandam atividade física intensa / 
alimentação. 

Respiração com lábios franzidos: inspiração lentamente 
pelo nariz e expiração o mais lentamente possível por meio 
da boca com os lábios franzidos, no intuito de retardar a 
expiração, levando a uma provável redução da resistência 
das vias aéreas pela diminuição do fluxo aéreo e 
turbulência do ar expirado. 
0.  N.A. 
1. Respiração com lábios franzidos mesmo durante sono 

em ambiente tranqüilo ou durante ou durante o vestir-se 
ou despir-se. 

2. Respiração com lábios franzidos após alimentação por 
mamadeira ou de comida pastosa ou líquida / 
brincadeiras socioafetivas / após andar poucos minutos 
no plano. 

3. Respiração com lábios franzidos após sucção ao peito 
ou alimentação de comidas sólidas / brincadeiras 
associativas ou competitivas / correndo no plano ou 
subindo uma inclinação leve. 

4. Respiração com lábios franzidos após choro / 
brincadeiras que demandam atividade física intensa. 

5. Facilidade respiratória mesmo durante choro / 
brincadeiras que demandam atividade física intensa. 

Retração do tórax: endentações visíveis nos tecidos 
moles que recobrem a parede torácica indicativas de 
angústia respiratória. 
0. N.A. 
1. Visualização de retrações intercostais, subcostais e de 

fúrcula e perda dos movimentos sincronizados de 
expansão toracoabdominal. 

2. Visualização de retrações intercostais, subcostais e de 
fúrcula com sincronismo dos movimentos de expansão 
toracoabdominal. 

3. Visualização de retrações intercostais e subcostais 
com sincronismo dos movimentos de expansão 
toracoabdominal. 

4. Visualização de retrações intercostais com 
sincronismo dos movimentos de expansão 
toracoabdominal. 

5. Ausência de retração do tórax, com sincronismo dos 
movimentos de expansão toracoabdominal. 

Sons percutidos: ressonantes em toda extensão dos 
campos pulmonares. 
Som: sensação auditiva produzida por vibração, ruído. 
Percussão: uso das pontas dos dedos para o golpeio suave 
do corpo, mas de forma viva, para que sejam determinadas 
a posição, o tamanho e a consistência de uma estrutura 
subjacente. 
0.  N.A. 
1. Sons ressonantes ausentes em todos os campos 

Broncofonia: forte ressonância da voz no interior do 
tórax resultante de condensação do tecido pulmonar. 
0. N.A. 
1. Broncofonia nos dois pulmões. 
2. Broncofonia em um pulmão e ápice do outro pulmão. 
3. Broncofonia em ápice e base de um pulmão. 
4. Broncofonia em um ápice pulmonar. 
5. Ausência de broncofonia nos dois pulmões. 
* Aplicar em crianças que possam responder 
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pulmonares. 
2. Percussão de sons ressonantes em apenas ápice ou base 

de um pulmão. 
3. Percussão de sons ressonantes em apenas um dos 

pulmões. 
4. Percussão de sons ressonantes em todos os campos 

pulmonares menos em ápice ou base de um pulmão. 
5. Percussão de sons ressonantes em todos os campos 

pulmonares. 

verbalmente a solicitações. 

Egofonia: broncofonia de qualidade nasalada ou metálica, 
comparada ao balido de cabra e auscultada no tórax. 
Aparece na parte superior dos derrames pleurais. 
0. N.A.  
1. Egofonia nos dois pulmões. 
2. Egofonia em um pulmão e ápice do outro pulmão. 
3. Egofonia em ápice e base de um pulmão. 
4. Egofonia em um ápice pulmonar. 
5. Ausência de egofonia nos dois pulmões. 
* Aplicar em crianças que possam responder verbalmente 
a solicitações. 

Expulsão do ar: expiração. 
Foi considerado aqui o: 
Volume expiratório forçado no tempo (VEFt): volume 
de ar exalado num tempo especificado durante a 
manobra da capacidade vital forçada - CVF, é expresso 
em litros; por exemplo VEF1 é o volume de ar exalado 
no primeiro segundo da manobra de CVF. 
0.  N.A. 
1. <45% CVF 
2. 45-64% CVF 
3. 65-74% CVF 
4. 75-90% CVF 
5. 90% CVF 
* Aplicar em crianças a partir de seis anos. 

Capacidade vital forçada: volume máximo de ar exalado 
com esforço máximo, a partir do ponto de máxima 
inspiração. Esta grandeza é expressa em litros. 
0. N.A. 
1. <45% LI* 
2. 45-64% LI* 
3. 65-74% LI* 
4. 75-90% LI* 
5. 90% LI* 
* LI - limites inferiores de referência. Estes são variáveis e 
devem ser estabelecidos individualmente. 
* Aplicar em crianças a partir de seis anos. 

Achados da radiografia do tórax: resultados de 
exames realizados em filme no qual é produzida uma 
imagem do tórax mediante a exposição a raios X. 
0. N.A. 
1. Opacidade total ou hipertransparência total dos 

campos pulmonares. 
2. Opacidade / hipertransparência total de um campo 

pulmonar e parte do outro campo, com alteração de 
estruturas do tórax. 

3. Opacidade / hipertransparência apenas de um campo 
pulmonar, com alteração de estruturas do tórax. 

4. Opacidade / hipertransparência de parte de um campo 
pulmonar, sem alteração de estruturas do tórax. 

5. Identificação das múltiplas estruturas do tórax 
(esqueleto torácico, silhueta cardíaca, vasos, 
diafragma). Ausência de opacidade ou 
hipertransparência. Transparência radiológica 
semelhante dos campos pulmonares (superior, médio, 
inferior). 

Ortopnéia: surgimento ou agravamento da sensação de 
dispnéia com a adoção da posição horizontal. A inspeção 
ou questionamento da posição adotada pela criança são as 
formas de avaliar a ortopnéia. 
0.  N.A. 
1. Dispnéia na posição de 90º. 
2. Dispnéia na posição de 60º. 
3. Dispnéia na posição de 45º. 
4. Dispnéia na posição de Fowler a 30º. 
5. Ausência de dispnéia na posição horizontal. 

Ausculta dos ruídos respiratórios: 
Ausculta: auscultação; método propedêutico em que se 
aplicar o ouvido ou o estetoscópio (o tórax, o abdome, 
etc.) para conhecer ruídos que se produzem dentro do 
organismo. Avalia-se freqüência, amplitude, duração, 
qualidade e localização. 
Ruídos respiratórios: sons respiratórios; sons 
produzidos pelo ar ao transitar para dentro e para fora 
dos alvéolos (sons respiratórios vesiculares) ou ao 
passar pelas paredes dos brônquios e traquéia (sons 
respiratórios broncovesiculares e brônquicos). 
0. N.A. 
1. Ausência de sons vesiculares, broncovesiculares e 

brônquicos nos dois pulmões. 
2. Diminuição dos sons vesiculares e broncovesiculares 

de um pulmão e dos sons vesiculares no ápice do 
outro pulmão. Diminuição dos sons brônquicos. 

3. Diminuição dos sons vesiculares em ápice e base de 
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um pulmão. Diminuição dos sons broncovesiculares 
do lado do pulmão afetado. Sons brônquicos com 
características preservadas. 

4. Diminuição dos sons vesiculares no ápice de um 
pulmão. Sons broncovesiculares e brônquicos com 
características preservadas. 

5. Sons brônquicos (agudos, altos, ásperos, com caráter 
tubular seco) localizados na traquéia e laringe. Sons 
broncovesiculares (com freqüência e amplitude 
moderadas) localizados sobre os brônquios fontes. 
Sons vesiculares (baixos, suaves, sussurrados) 
presentes sobre os campos periféricos dos dois 
pulmões. 

 
PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS  
Mobilização do escarro para fora das vias aéreas: 
Mobilização: ato de mover. 
Escarro: substancia produzida nos pulmões pelas células 
caliciformes e as glândulas mucíparas e constituída por 
outros componentes como água, eletrólitos, proteínas, 
piócitos ou rajas de sangue. 
0. N.A. 
1. Não consegue mobilizar e expulsar secreção do trato 

respiratório mesmo com a ajuda de técnicas de 
desobstrução brônquica. Apresenta estridor, roncos, 
esforço respiratório, palidez ou cianose. 

2. Mobiliza e expulsa secreção somente com a ajuda de 
nebulização associada a recursos manuais de 
fisioterapia respiratória e aspiração. Apresenta 
estridor, roncos, dificuldade respiratória. 

3. Mobiliza e expulsa secreção somente com a ajuda de 
nebulização associada a recursos manuais de 
fisioterapia respiratória. Apresenta estridor, roncos, 
dificuldade respiratória. 

4. Mobiliza e expulsa secreção somente com a ajuda de 
nebulização. Pode apresentar estridor, roncos, 
dificuldade respiratória. 

5. Mobiliza espontaneamente secreção do trato 
respiratório e a expulsa do organismo. Fala e chora 
mostrando vias aéreas livres. 

* Aplicar em crianças a partir dos quatro anos e com 
secreção. 

Ansiedade: vago e incômodo sentimento de 
desconforto ou temor, acompanhada por resposta 
autonômica; sentimento de apreensão causado pela 
antecipação de perigo. 
0. N.A. 
1. Taquicardia nível 1, sudorese, tremores, tensão 

muscular, dor abdominal, presença de secreções 
intestinais e urinárias, cefaléia, choro forte. 

2. Taquicardia nível 2, sudorese, tremores, tensão 
muscular, dor abdominal. Voz trêmula. Ausência de 
secreções intestinais e urinárias, cefaléia.  

3. Taquicardia nível 3, sudorese, tremores, tensão 
muscular, desconforto abdominal. Voz trêmula. 
Ausência de secreções intestinais e urinárias.  

4. Taquicardia nível 4, mãos frias, tremores, tensão 
muscular. Ausência de cefaléia, dor ou desconforto 
abdominal e, secreções intestinais e urinárias. Fala 
sem dificuldade. 

5. FC nível 5, relaxamento muscular, ausência de 
tremores, sudorese, cefaléia, dor ou desconforto 
abdominal e, secreções intestinais e urinárias. Fala 
sem dificuldade. 

* Aplicar em crianças que possam referir dores ou 
desconfortos. 
** Utilizar níveis do indicador Freqüência Cardíaca 
(FC). 

Ruídos respiratórios anormais: sons adicionais 
(estertores e sibilos), normalmente não audíveis nos 
pulmões durante o ciclo respiratório e que se sobrepõem 
aos ruídos respiratórios fisiológicos. 
0. N.A. 
1. Estertores ou sibilos em ápice e base dos dois 

pulmões. 
2. Estertores ou sibilos em um pulmão e em ápice ou 

base do outro pulmão. 
3. Estertores ou sibilos em ápice e base de um pulmão. 
4. Estertores ou sibilos em ápice ou base de um pulmão. 
5. Ausência de estertores ou sibilos na ausculta dos dois 

pulmões. 

Tosse: expulsão brusca e ruidosa do ar contido nos 
pulmões. O ar é rapidamente inspirado. Em seguida, há 
fechamento de epiglote e cordas vocais, contração 
vigorosa dos músculos abdominais e expulsão do ar. A 
classificação em seca e produtiva considera a presença 
ou não de secreção. 
0.  N.A. 
1. Tosse seca ou produtiva de forte intensidade, 

duração superior a três semanas, presente sem 
estímulos ambientais, com prejuízo das atividades 
como brincar, dormir e alimentar-se. 

2. Tosse seca ou produtiva de média intensidade, com 
duração superior a três semanas, presente sem 
estímulos ambientais, com prejuízo das atividades 
como brincar e alimentar-se. 

3. Tosse seca ou produtiva de média intensidade, com 
duração superior a três semanas, presente mesmo 
sem estímulos ambientais, sem prejuízo das 
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atividades como brincar, dormir, alimentar-se. 
4. Tosse seca ou produtiva de fraca intensidade, com 

duração inferior a três semanas, presente mesmo sem 
estímulos ambientais, sem prejuízo das atividades 
como brincar, dormir, alimentar-se. 

5. Episódios isolados de tosse seca ou produtiva de 
fraca intensidade, diante de estímulos ambientais, 
sem prejuízo das atividades como brincar, dormir, 
alimentar-se. 

Asfixia: condição respiratória causada pelo aporte 
insuficiente de oxigênio; sufocação. 
0. N.A. 
1. Incapacidade de emitir sons. Ausência de movimentos 

respiratórios, murmúrios vesiculares, ruídos 
adventícios e tosse. Inconsciência, cianose (leito 
ungueal, mãos, região perioral, lóbulos das orelhas e 
mucosas), midríase. 

2. Incapacidade de emitir sons, dispnéia, respiração 
ruidosa, cianose (leito ungueal e mãos). Ausência de 
tosse e midríase. Murmúrios vesiculares diminuídos. 
Ruídos adventícios.  Sonolência. 

3. Dificuldade para emitir sons, dispnéia, respiração 
ruidosa, tosse fraca. Ausência de cianose e midríase. 
Murmúrios vesiculares diminuídos. Ruídos 
adventícios.  Alerta. 

4. Dificuldade para emitir sons, respiração ruidosa, tosse 
forte. Ausência de dispnéia, cianose e midríase. 
Murmúrios vesiculares diminuídos. Alerta. 

5. Respiração que proporciona adequada entrada e saída 
do ar dos pulmões. Ausência de dispnéia, respiração 
ruidosa, cianose e midríase. Emiti sons sem 
dificuldade. Murmúrios vesiculares presentes nos dois 
pulmões. Reflexo da tosse preservado. Alerta. 

Frêmito táctil: ruído ou vibração palpável. 
0. N.A. 
1. Frêmito abolido nos dois pulmões. 
2. Frêmito diminuído em um pulmão e ápice do outro 

pulmão. 
3. Frêmito diminuído em ápice e base de um pulmão. 
4. Frêmito diminuído em um ápice pulmonar. 
5. Frêmito palpável nos dois pulmões. 
* Aplicar em crianças que possam responder 
verbalmente a solicitações. 

 
TROCA GASOSA  

PaO2: pressão parcial de O2 no sangue arterial. É a 
pressão causada pelo oxigênio isoladamente. A PaO2 
exprime a eficácia das trocas de oxigênio entre os 
alvéolos e os capilares pulmonares. 
0. N.A. 
1. < 50 mmHg 
2. 50 -59mmHg 
3. 60-69mmHg 
4. 70-80mmHg 
5. > 80 mmHg 

Volume corrente: volume de ar inspirado e expirado 
num ciclo respiratório com criança acordada, sem 
esforço físico. 
0.  N.A. 
1. RN: < 1 ml/kg     Criança: < 3 ml/kg 
2. RN: 1-2 ml/kg     Criança: 3-4 ml/kg 
3. RN: 3-4 ml/kg     Criança: 5-6 ml/kg 
4. RN: 5-6 ml/kg     Criança: 7-8 ml/kg 
5. RN: 7-8 ml/kg     Criança: 9-10 ml/kg   

PaCO2: pressão parcial de CO2 no sangue arterial. É a 
pressão causada pelo dióxido de carbono isoladamente. A 
pressão parcial de CO2 do sangue arterial exprime a 
eficácia da ventilação alveolar. 
0. N.A. 
1. 70 mmHg 
2. 70- 59 mmHg 
3. 60-54 mmHg 
4. 53-45 mmHg 
5. < 45 mmHg 
 

Estado mental: estado funcional da mente, julgado de 
acordo com o comportamento, aspecto, resposta a 
estímulos de todos os tipos, linguagem, memória e 
capacidade de julgamento do indivíduo. 
0. N.A. 
1. Ausência ou profunda diminuição de movimentos 

espontâneos, mutismo. 
2. Sonolência ou choro intenso, responde apenas aos 

estímulos dolorosos / desorientado quanto a si, ao 
outro, ao tempo e ao espaço. 

3. Sonolento, responde aos estímulos táteis, irritado ao 
manuseio / desorientado quanto ao tempo e espaço.  

4. Sonolento ou ansioso, responde aos estímulos 
verbais / desorientado quanto ao tempo. 

5. Alerta, reativo aos estímulos ambientais / orientado 
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quanto a tempo, espaço, a si e ao outro. 
* Avaliar orientação em crianças acima de cinco anos. 

Equilíbrio da perfusão/ventilação: 
Equilíbrio: igualdade entre duas forças; condição em que 
forças opostas agem uma contra a outra. 
Perfusão: passagem de um fluido através de espaços; 
fornecimento de nutrientes e oxigênio a um órgão ou 
tecido mediante a injeção de sangue ou de um líquido 
adequado numa artéria. 
Ventilação: processo físico de mover o ar para dentro e 
para fora dos pulmões. 
A relação ventilação perfusão (V/Q) é a razão existente 
entre a quantidade de ventilação e a quantidade de sangue 
que chega a esse pulmão. 
0. N.A. 
1. Índice V/Q = 0-0,19 
2. Índice V/Q = 0,2-0,39 
3. Índice V/Q = 0,4-0,59 
4. Índice V/Q = 0,6-0,79 
5. Índice V/Q = 0,8-1,0. 
* Aplicar em crianças a partir de seis anos. 

Saturação de O2: percentual de saturação da 
hemoglobina com o oxigênio arterial. 
0. N.A. 
1. < 80% 
2. Entre 80 – 84% 
3. Entre 85 – 89% 
4. Entre 90 – 95% 
5. >95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cianose: coloração ligeiramente azulada, acinzentada, 
roxo-escura da pele em decorrência da presença de 
quantidades anormais de hemoglobina reduzida no 
sangue. 
0. N.A. 
1. Cianose de leito ungueal, mãos, região perioral, 

lóbulos das orelhas e mucosas. 
2. Cianose de leito ungueal, mãos, região perioral e 

lóbulos das orelhas. 
3. Cianose de leito ungueal, mãos e região perioral. 
4. Cianose de leito ungueal. 
5. Ausência de cianose. 

pH arterial: 
pH: potencial de Hidrogênio. Grau de acidez ou 
alcalinidade do sangue presente nas artérias. 
0. N.A. 
1. ≤ 7,24 ou ≥ 7,56 
2. 7,25 a 7,27 ou 7,53 a 7,55 
3. 7,28 a 7,31 ou 7,49 a 7,52 
4. 7,32 a 7,34 ou 7,46 a 7,48 
5. 7,35 a 7,45 

Sonolência: estado em que o indivíduo apresenta uma 
redução das respostas aos estímulos ambientais; 
entorpecimento; torpor. 
0. N.A. 
1. Sonolento, não responde mesmo aos estímulos 

dolorosos. 
2. Sonolento, responde somente aos estímulos dolorosos. 
3. Sonolento, responde somente aos estímulos táteis e 

dolorosos. 
4. Sonolento, responde aos estímulos verbais, táteis e 

dolorosos. 
5. Alerta, reativo aos estímulos ambientais. 

 

 
Freqüência cardíaca apical: número de batimentos do 
coração auscultado por unidade de tempo. O batimento 
apical corresponde ao movimento do ápice do ventrículo 
esquerdo contra a parede torácica. 
0.  N.A. 
1. ≤ 60 bpm 
      ≥ 200 bpm 
2. RN: 60┤63 ou 196├200 bpm 
     1-4 anos: 60┤67 ou 180├200 bpm 
     5-10 anos: 60┤63 ou 170├200 bpm 
3. RN: 63┤67 ou 193├196 bpm 
     1-4 anos: 67┤74 ou 155├180 bpm 
     5-10 anos: 63┤67 ou 140├170 bpm 
4. RN: 67┤70 ou 190├193 bpm 

Pressão arterial diastólica: pressão que as paredes das 
artérias exercem sobre o sangue durante a fase de 
diástole do ciclo cardíaco. É também denominada de 
pressão mínima. 
0. N.A. 
1. >P99 + 5 mmHg 
2. P99 + até 4mmHg 
3. P98-95 
4. P94-90 
5. < P90 
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     1-4 anos: 74┤80 ou 130├155 bpm 
     5-10 anos: 67┤70 ou 110├140 bpm 
5. RN: 70-190 bpm 
     1-4 anos: 80-130 bpm 
     5-10 anos: 70-110 bpm 
Pressão arterial sistólica: pressão que o sangue exerce 
nas paredes das artérias durante a fase de sístole do ciclo 
cardíaco. É também chamada de pressão máxima. 
0. N.A. 
1. >P99 + 5 mmHg 
2. P99 + até 4mmHg 
3. P99-95 
4. P94-90 
5. < P90 
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APÊNDICE L - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
Nome:                                                                                                                               Idade: 
Peso:                                              Altura:                                                  PB: 
Dupla:                                                                         Dia:                                      Hora: 
 
 
Padrão respiratório ineficaz – inspiração e/ou expiração que não proporciona ventilação adequada. Este 
diagnóstico está associado a três resultados de enfermagem: 
 
1. Estado respiratório: ventilação – movimento de entrada e saída do ar nos pulmões. 
2. Estado respiratório: troca gasosa - troca alveolar de CO2 ou O2 para manter as concentrações de gases arteriais. 
3. Estado respiratório: permeabilidade das vias aéreas - vias traqueobrônquicas abertas, amplas e limpas para a 
troca de ar. 
 
 

VENTILAÇÃO   
Freqüência respiratória: número de respirações 
(inspirações e expirações) por unidade de tempo. A 
freqüência deve ser contada a cada elevação do tórax do 
paciente durante um minuto. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

 Profundidade da respiração: 
Profundidade: qualidade de profundo, extensão 
considerada desde a superfície ou entrada até o fundo. 
Respiração: absorção do oxigênio e exalação do gás 
carbônico. A profundidade da respiração consiste na 
adequação do tempo inspiratório e expiratório e do 
volume corrente ao padrão respiratório mais adequado 
para cada indivíduo. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Ritmo respiratório: seqüência de movimentos 
respiratórios com intervalos regulares, sem esforço físico. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Expansão torácica simétrica: ampliação da parede 
torácica durante inspiração em que há correspondência 
das posições dos dois hemitórax. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Uso dos músculos acessórios: uso de determinados 
músculos quando a respiração demanda esforço adicional 
para estabilizar o tórax durante as respirações. São eles: 
esternocleidomastóide, peitoral maior, trapézio, 
intercostais internos e abdominais. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Dificuldade respiratória: falta de ar, resultando em 
uma respiração laboriosa ou difícil que, em alguns 
casos, se faz acompanhar de dor. Deve ser evidenciada 
por inspeção do profissional sobre a alteração da 
expansibilidade pulmonar, freqüência respiratória e 
utilização ativa de musculatura acessória. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Respiração com lábios franzidos: inspiração lentamente 
pelo nariz e expiração o mais lentamente possível por meio 
da boca com os lábios franzidos, no intuito de retardar a 
expiração, levando a uma provável redução da resistência 
das vias aéreas pela diminuição do fluxo aéreo e 
turbulência do ar expirado. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Retração do tórax: endentações visíveis nos tecidos 
moles que recobrem a parede torácica indicativas de 
angústia respiratória. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Sons percutidos: ressonantes em toda extensão dos 
campos pulmonares. 
Som: sensação auditiva produzida por vibração, ruído. 
Percussão: uso das pontas dos dedos para o golpeio suave 
do corpo, mas de forma viva, para que sejam determinadas 
a posição, o tamanho e a consistência de uma estrutura 
subjacente. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Broncofonia: forte ressonância da voz no interior do 
tórax resultante de condensação do tecido pulmonar. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA  
* Aplicar em crianças que possam responder 
verbalmente a solicitações. 

Egofonia: broncofonia de qualidade nasalada ou metálica, 
comparada ao balido de cabra e auscultada no tórax. 
Aparece na parte superior dos derrames pleurais. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA  
* Aplicar em crianças que possam responder verbalmente 
a solicitações. 

Expulsão do ar: expiração. 
Foi considerado aqui o: 
Volume expiratório forçado no tempo (VEFt): volume 
de ar exalado num tempo especificado durante a 
manobra da capacidade vital forçada - CVF, é expresso 
em litros; por exemplo VEF1 é o volume de ar exalado 
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no primeiro segundo da manobra de CVF. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA  
* Aplicar em crianças a partir de seis anos. 

Capacidade vital forçada: volume máximo de ar exalado 
com esforço máximo, a partir do ponto de máxima 
inspiração. Esta grandeza é expressa em litros. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA  
* Aplicar em crianças a partir de seis anos. 

Achados da radiografia do tórax: resultados de 
exames realizados em filme no qual é produzida uma 
imagem do tórax mediante a exposição a raios X. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Ortopnéia: surgimento ou agravamento da sensação de 
dispnéia com a adoção da posição horizontal. A inspeção 
ou questionamento da posição adotada pela criança são as 
formas de avaliar a ortopnéia. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Ausculta dos ruídos respiratórios: 
Ausculta: auscultação; método propedêutico em que se 
aplicar o ouvido ou o estetoscópio (o tórax, o abdome, 
etc.) para conhecer ruídos que se produzem dentro do 
organismo. Avalia-se freqüência, amplitude, duração, 
qualidade e localização. 
Ruídos respiratórios: sons respiratórios; sons 
produzidos pelo ar ao transitar para dentro e para fora 
dos alvéolos (sons respiratórios vesiculares) ou ao 
passar pelas paredes dos brônquios e traquéia (sons 
respiratórios broncovesiculares e brônquicos). 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

 
PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS  
Mobilização do escarro para fora das vias aéreas: 
Mobilização: ato de mover. 
Escarro: substancia produzida nos pulmões pelas células 
caliciformes e as glândulas mucíparas e constituída por 
outros componentes como água, eletrólitos, proteínas, 
piócitos ou rajas de sangue. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA  
* Aplicar em crianças a partir dos quatro anos e com 
secreção. 

Ansiedade: vago e incômodo sentimento de 
desconforto ou temor, acompanhada por resposta 
autonômica; sentimento de apreensão causado pela 
antecipação de perigo. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA  
* Aplicar em crianças que possam referir dores ou 
desconfortos. 
 

Ruídos respiratórios anormais: sons adicionais 
(estertores e sibilos), normalmente não audíveis nos 
pulmões durante o ciclo respiratório e que se sobrepõem 
aos ruídos respiratórios.fisiológicos. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Tosse: expulsão brusca e ruidosa do ar contido nos 
pulmões. O ar é rapidamente inspirado. Em seguida, há 
fechamento de epiglote e cordas vocais, contração 
vigorosa dos músculos abdominais e expulsão do ar. A 
classificação em seca e produtiva considera a presença 
ou não de secreção. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Asfixia: condição respiratória causada pelo aporte 
insuficiente de oxigênio; sufocação. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Frêmito táctil: ruído ou vibração palpável. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 
* Aplicar em crianças que possam responder 
verbalmente a solicitações. 

 
TROCA GASOSA  

PaO2: pressão parcial de O2 no sangue arterial. É a 
pressão causada pelo oxigênio isoladamente. A PaO2 
exprime a eficácia das trocas de oxigênio entre os 
alvéolos e os capilares pulmonares. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Volume corrente: volume de ar inspirado e expirado 
num ciclo respiratório com criança acordada, sem 
esforço físico. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

PaCO2: pressão parcial de CO2 no sangue arterial. É a 
pressão causada pelo dióxido de carbono isoladamente. A 
pressão parcial de CO2 do sangue arterial exprime a 
eficácia da ventilação alveolar. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA  

Estado mental: estado funcional da mente, julgado de 
acordo com o comportamento, aspecto, resposta a 
estímulos de todos os tipos, linguagem, memória e 
capacidade de julgamento do indivíduo. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA  
* Avaliar orientação em crianças acima de cinco anos. 

Equilíbrio da perfusão/ventilação: 
Equilíbrio: igualdade entre duas forças; condição em que 
forças opostas agem uma contra a outra. 
Perfusão: passagem de um fluido através de espaços; 
fornecimento de nutrientes e oxigênio a um órgão ou 

Saturação de O2: percentual de saturação da 
hemoglobina com o oxigênio arterial. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA  
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tecido mediante a injeção de sangue ou de um líquido 
adequado numa artéria. 
Ventilação: processo físico de mover o ar para dentro e 
para fora dos pulmões. 
A relação ventilação perfusão (V/Q) é a razão existente 
entre a quantidade de ventilação e a quantidade de sangue 
que chega a esse pulmão. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 
* Aplicar em crianças a partir de seis anos. 

 
 
 
 
 
 
 

Cianose: coloração ligeiramente azulada, acinzentada, 
roxo-escura da pele em decorrência da presença de 
quantidades anormais de hemoglobina reduzida no 
sangue. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

pH arterial: 
pH: potencial de Hidrogênio. Grau de acidez ou 
alcalinidade do sangue presente nas artérias. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Sonolência: estado em que o indivíduo apresenta uma 
redução das respostas aos estímulos ambientais; 
entorpecimento; torpor. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

 

 
Freqüência cardíaca apical: número de batimentos do 
coração auscultado por unidade de tempo. O batimento 
apical corresponde ao movimento do ápice do ventrículo 
esquerdo contra a parede torácica. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Pressão arterial diastólica: pressão que as paredes das 
artérias exercem sobre o sangue durante a fase de 
diástole do ciclo cardíaco. É também denominada de 
pressão mínima. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 

Pressão arterial sistólica: pressão que o sangue exerce 
nas paredes das artérias durante a fase de sístole do ciclo 
cardíaco. É também chamada de pressão máxima. 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) NA 
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APÊNDICE M - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

PRONTUÁRIO No: ___________                                                                        

OBSERVAÇÃO No:______ 

1. Dados de admissão 

DN: ________            Sexo: _________       Procedência: ___________________________ 

Admitido dia ___/___/___ vindo de:                Naturalidade: _________________________                  

(   ) casa          (   ) setor de emergência           (   ) outra instituição de atendimento 

_________________________________________________________________________ 

Diagnóstico médico: ________________________________________________________ 

(   ) antes do nascimento       (   ) depois do nascimento 

Motivo da hospitalização: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

História da doença: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Medicação: 

MEDICAÇÂO DOSAGEM ÚLTIMA DOSE FREQÜÊNCIA 

    

    

    

 

Efeitos adversos: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

1.1 História da Gestação, Parto e Nascimento 

Idade da mãe: _______  (   ) Problemas durante a gestação __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Consultas pré-natais: (   ) não  (   ) sim __________________________________________ 
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Exames complementares: ____________________________________________________  

 (   ) natimortos ________ (   ) parto prematuro ________ 

Tipo de parto: (   ) normal  (   ) cesariano  (   ) fórceps 

Local do parto: ____________________________________________________________ 

E Duração do parto: __________________  Profissional que realizou: __________________ 

Problemas durante o parto: ___________________________________________________ 

Idade gestacional: ____________________________  (   ) RN pré-termo  (   ) RN a termo   

(   ) RN pós-termo   

Peso ao nascer: ____________  Comprimento: _____________  Apgar: _______________ 

Problemas após o parto: _____________________________________________________ 

Conduta: _________________________________________________________________  

No de gestações _____________  No de paridade ____________  (   ) abortos __________   

Problemas em outras gestações: _______________________________________________ 

2. Avaliação de Domínios 

2.1 Nutrição 

(   ) Leite materno  

(   ) Dieta especial/suplementos: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Período de introdução dos suplementos: __________________________________________ 

Alergia: ____________________________________________________________________ 

Reação: ____________________________________________________________________ 

Apetite: (   ) normal        (   ) aumentado    (   ) diminuído 

(   ) Dificuldade para sucção: _________________________________________________ 

(   ) Dificuldade durante a mastigação: __________________________________________ 

(   ) Dificuldade durante a deglutição: ___________________________________________ 

Fontanela: (   ) plana   (   ) deprimida   (   ) abaulada    (   ) fechada 

Boca: 

Lábios: ___________________________________________________________________ 

Gengivas: (   ) limpas  (   ) placa branca   (   ) lesões 

Dentes: (   ) ausentes  (   ) presentes ____________________________________________    

(   ) normais  (   ) anormais 
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Erupção dentária: (   ) Sim     (   ) Não 

Língua: __________________________________________________________________ 

Palato: ___________________________________________________________________ 

Estado nutricional:  (   ) desnutrido  (   ) eutrófico  (   ) obeso 

2.2 Eliminações 

Hábitos intestinais 

No. de evacuações por dia: ___________     Aspecto habitual das fezes: ________________ 

_________________________________________________________________________ 

Queixas relacionadas à evacuação:  

(   ) diarréia     (   ) constipação   (   ) cólicas abdominais    (   ) dor     (   ) flatulência    (    ) 

outros 

Hábitos urinários 

No. de fraldas trocadas: ___________ Aspecto habitual da urina: _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

Queixas relacionadas à micção: 

(   ) disúria  (   ) hematúria  (   ) oligúria  (   ) poliúria  (   ) polaciúria  (   ) outros 

Abdômen: 

                  Ruídos intestinais: (   ) presentes   (   ) ausentes 

2.3 Atividade/Repouso 

Aparência geral:  (   ) reativo      (   ) sonolento    (   ) agitado       (   ) irritado 

                             (   )ativo          (   ) sorridente   (   ) choroso       (   ) olhos arregalados 

                             (   ) outros 

Horas dormidas por noite: ______________________ 

(   ) Repouso pela manhã        (   ) repouso à tarde     (   ) sonolência excessiva diurna 

(   ) Desperta muito cedo        (   ) sono interrompido  (   ) sono ininterrupto 

(   ) outras alterações de sono _________________________________________________ 

FR: ___________________ 

Tipo de respiração predominante: (   ) nasal   (   ) oral 

Qualidade/ritmo: (   ) normal   (   ) curta   (   ) rápida    (   ) laboriosa  (   ) superficial   

(   ) profunda 

Tosse: (   ) Não     (   ) Sim  Descrição: __________________________________________ 

Expectoração/secreção: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ausculta: Lobo superior direito A/P: ___________________________________________ 
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                Lobo superior esquerdo A/P:__________________________________________ 

                Lobo inferior direito A/P: ____________________________________________ 

                Lobo inferior esquerdo: ______________________________________________ 

Deformidade torácica: (   ) não  (   ) sim _________________________________________ 

Expansão torácica:  (   ) assimétrica  (   ) simétrica 

Musculatura assessória: (   ) não  (   ) sim 

Presença: (   ) infecção  (   ) asma  (   ) alergias 

Formato das unhas: __________________________________________________ 

PA: ____________________    FC: ___________________   Pulso: _________________ 

Ausculta cardíaca: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Tempo de preenchimento capilar: (   ) </= 3 segundos  (   ) > 3 segundos 

Mobilidade física: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.4 Percepção/Cognição 

Acuidade auditiva 

(   ) dentro dos limites normais      (   ) prejudicada: ____ D   ____ E 

(   ) surdez: ____ D ____ E 

Acuidade visual 

(   ) dentro dos limites normais      (   ) prejudicada: ____ D   ____ E 

(   ) cegueira: ____ D ____ E 

Sistema Neurossensorial 

Pupilas:  (   ) isocóricas   (   ) anisocóricas 

 

Fotorreagente: 

                        Esquerda: ___ sim  ___ não 

                        Direita: ___ sim ___ não 

Olhos: (   ) limpos    (   ) secreção   (   ) avermelhados 

Temperatura corporal: _______________________________________________________ 

(   ) pele avermelhada  (   ) calor ao toque 

2.5 Enfrentamento/Tolerância ao estresse 



 

 

197

Reação à hospitalização: (   ) aparência geral de infelicidade  (   ) apetite indiferente 

(   ) choro freqüente  (   ) apatia  (   ) respostas fracas aos estímulos  (   ) sono agitado 

(   )aceleração do trânsito intestinal  (   ) ansiedade  (   ) tristeza  (   ) tranqüilidade                 

(   ) retração   (   ) isolamento  (   ) outros: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.6  Segurança/Proteção 

(   ) higiene corporal adequada       (   ) condição de higiene corporal deficitária 

(   ) higiene oral adequada              (   ) condição de higiene oral deficitária 

História de problema de pele/cicatrização: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Pele e mucosas: 

Cor: (   ) dentro do limite normal          (   ) pálida            (   ) ictérica 

        (   ) cianótica   (   ) outros: _______________________________________________ 

Turgor: (   ) normal           (   ) diminuído 

Edema: (   ) não                (   ) sim   local: ________________________________________ 

Lesões: ___________________________________________________________________ 

Quedas/traumas: ___________________________________________________________ 

Hematomas: _______________________________________________________________ 

Vermelhidão/prurido: _______________________________________________________ 

Alergia: __________________________________________________________ Reação: 

__________________________________________________________ 

Imunizações: _______________________________________________________ 

Complicações da imunização: _________________________________________________ 

2.7  Conforto 

Desconforto/dor:         (   ) nenhuma                  (   ) aguda                     (   ) crônica 

Descrição: ________________________________________________________________ 

2.8 Crescimento / desenvolvimento 

Comprimento: _____   Peso: ____  IMC: _____  Circunferência abdominal: _____ Perímetro 

cefálico: ________________    Perímetro torácico: _____________________ 

Reflexos: 

(   ) corneano     (   ) olhos de boneca     (   ) pupilar        (   ) espirro e tosse   (   ) sucção      

(   ) deglutição   (   ) rotação ou busca    (   ) extrusão      (   ) bocejo               (   ) preensão        

(   )Babinski       (   ) tônico-cervical       (   ) Moro          (   ) marcha              (   ) arrastar 
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Comportamento psicomotor apresentado: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE N - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 Meu nome é Viviane. Sou enfermeira, aluna do Doutorado em Enfermagem da 
Universidade Federal do Ceará. Estou realizando, neste momento, um trabalho sob orientação 
da Professora Thelma Leite de Araujo, para testar um roteiro de exame físico e ajudar na 
avaliação de saúde de crianças com cardiopatias congênitas.  

Cardiopatias congênitas são problemas do coração que já nascem com as crianças, 
como o problema que seu filho apresenta, e que, às vezes, dificultam o crescimento e o 
desenvolvimento destas crianças. Para realizar o estudo preciso entrevistar e examinar 
crianças que tenham doença do coração desde o nascimento. Para isso, preciso de sua 
colaboração participando e permitindo que seu filho possa participar. Caso aceite, vamos 
marcar dia, aqui na unidade, para que eu possa lhe entrevistar sobre a história da doença de 
seu filho e depois para que eu o examine. Além de mim, mais quatro enfermeiras examinarão 
o seu filho. O exame inclui: pesar, medir, verificar temperatura, pulso, pressão arterial; 
verificar olhos, pescoço, barriga, braços e pernas, isto é, o exame será uma avaliação de todo 
o corpo do seu filho, mas não inclui colher sangue, passar sondas e não se espera que seu filho 
tenha nenhum desconforto. Durante todo o exame você ficará acompanhando seu filho e 
interromperemos o que estamos fazendo sempre que a criança demonstrar necessitar de sua 
atenção. Peço permissão, também, para olhar o prontuário do seu filho e anotar informações 
que estão lá. Volto a lembrar que não se espera nenhum desconforto e só farei o exame se seu 
filho também demonstrar que concorda.  

Dou-lhe a garantia de que as informações que estou obtendo serão usadas apenas para 
a realização do meu trabalho e, também, lhe asseguro que a qualquer momento terá acesso às 
informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive para 
resolver dúvidas que possam ocorrer. Você tem liberdade de retirar seu consentimento a 
qualquer momento e não deixar seu filho participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à 
continuidade da sua assistência. E, finalmente, lhe informo que, quando apresentar o meu 
trabalho, não usarei o nome de sua criança e nem darei nenhuma informação que possa 
identificá-la. 

Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe meu nome e endereço e o de 
minha orientadora: 

Nome da aluna: Viviane Martins da Silva 
Endereço: Rua Almirante Rubim, 804, Montese 
Fone: 232.2729 / 88056758   E-mail: vivianemartinsdasilva@hotmail.com 
Orientadora: Thelma Leite de Araujo 
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 
Rua Alexandre Baraúna, 1115. Fone: 288-8459   -   thelma@ufc.br 

 
CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

Declaro que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, concordo em participar da pesquisa. 
Fortaleza, _______ de ________________________ de ____________. 
 

Assinatura do pai/mãe ou responsável legal 
 

Assinatura do pesquisador 
 

Assinatura do orientador 
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