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RESUMO 

 

ANDRADE, L. Z. C. Avaliação do espectro e da acurácia dos indicadores clínicos de 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas em crianças com infecção respiratória aguda 

(dissertação). Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2013. 121 f. 

 

A falta de familiaridade dos enfermeiros assistencialistas com os sistemas de classificação de 

diagnósticos de enfermagem, assim como, a subjetividade inerente ao processo de raciocínio 

diagnóstico, dificultam a implementação desta ferramenta no ambiente de trabalho. Isto 

corrobora para uma maior incerteza e insegurança na determinação e diferenciação das 

respostas humanas. Assim, estudos de testes diagnósticos em populações específicas podem 

contribuir para facilitar o uso destes fenômenos de enfermagem na prática clínica. Objetivou-

se avaliar a acurácia e o espectro de manifestação dos indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas (DIVA), em crianças com infecção 

respiratória aguda (IRA). Foi desenvolvido um estudo transversal, em um hospital infantil da 

rede pública do município de Fortaleza (CE), nos meses de abril a agosto de 2013. A amostra 

foi composta por 192 crianças com IRA. Para a coleta dos dados, realizou-se uma avaliação 

pulmonar das crianças e entrevista com os responsáveis. Estes dados foram analisados pela 

pesquisadora para determinação da presença ou ausência dos indicadores de DIVA, bem 

como de seus espectros de manifestação, com base em um protocolo de pesquisa. 

Posteriormente, essas informações foram encaminhadas a enfermeiros diagnosticadores, para 

inferir a probabilidade subjetiva de ocorrência do diagnóstico de enfermagem. Para a análise 

estatística, foram utilizados os pacotes estatísticos SPSS e R, e adotado um nível de 

significância de 5%. A maior parte das crianças era do sexo masculino (59,4%), com idade 

média de 23,13 meses. Pneumonia (67,7%) e Bronquiolite (20,8%) foram as principais 

infecções respiratórias encontradas. DIVA esteve definitivamente presente em 71,9% das 

crianças, e, definitivamente ausente em 7,3% das avaliadas. Os indicadores com maior 

prevalência foram: Tosse ineficaz (93,2%), Ruídos adventícios respiratórios (82,8%), 

Dispneia (67,8%), Quantidade excessiva de muco (67,7%), Ortopneia (50,5%), Mudanças no 

ritmo respiratório (47,4%) e Mudanças na frequência respiratória (46,9%). Dispneia, 

Inquietação, Ortopneia, Quantidade excessiva de muco, Ruídos adventícios respiratórios e 

Tosse ineficaz apresentaram relação linear significativa com a identificação de DIVA. 

Ademais, a manifestação de espectros mais graves de Dispneia, Ortopneia, Ruídos 

adventícios respiratórios e Tosse ineficaz foram associados à maior probabilidade de 



 

ocorrência do diagnóstico DIVA. Quanto às medidas de acurácia, Ruídos adventícios 

respiratórios, Tosse ineficaz, Dispneia, Ortopneia, Inquietação, Quantidade excessiva de 

muco e Sons respiratórios diminuídos, foram os indicadores mais importantes para DIVA, 

segundo atitude de baixo e moderado conservadorismo apresentado pelo diagnosticador. 

Diagnosticadores mais conservadores atribuíram maior importância para os indicadores 

Ruídos adventícios respiratórios, Quantidade excessiva de muco, Tosse ineficaz e 

Inquietação. Acredita-se que a investigação dos indicadores clínicos de DIVA e a análise 

estatística das medidas de acurácia destes indicadores, em crianças com IRA, podem 

contribuir para embasar o raciocínio diagnóstico e a assistência de enfermagem prestada a 

estes pacientes. No entanto, destaca-se que o comportamento dos indicadores clínicos sofrem 

variações, de acordo com peculiaridades de cada população. Assim, acredita-se que novos 

estudos são necessários.  

 

Palavras-chave: Diagnóstico de Enfermagem; Respiração; Infecções Respiratórias; Criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

ANDRADE, L. Z. C. Evaluation of the spectrum and accuracy of clinical indicators of 

Ineffective airway clearance in children with acute respiratory infection (dissertation). 

Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2013. 121 l. 

 

The lack of familiarity with the nursing classification systems as well as the inherent 

subjectivity of the diagnostic reasoning process can both difficult the implementation of this 

tool in the workplace. This corroborates to a greater uncertain and insecurity in determining 

and differentiating human responses. Thus, studies of diagnostic tests in specific populations 

may help the use of these nursing phenomena in nursing practice. This study aimed to 

evaluate the accuracy and spectrum of Ineffective airway clearance’ (IAC) clinical indicators, 

in children with acute respiratory infection (ARI). A cross-sectional study was conducted in a 

children's public hospital in Fortaleza (CE), in the period from April to August 2013. The 

sample consisted of 192 children with ARI. Data collection was performed through a 

pulmonary assessment and interviews with children’s parents. These data were analyzed by 

the researcher to determine the presence or absence of IAC' indicators. The manifestation 

spectra assessment was based on a research protocol. Subsequently, this information was 

forwarded to diagnostician nurses, to infer the subjective probability of the nursing diagnosis. 

For statistical analysis, the statistical packages SPSS and R were used with a significance 

level of 5%. Most of the children were male (59.4%) with mean age of 23.13 months. 

Pneumonia (67.7%) and bronchiolitis (20.8%) were the most prevalent respiratory infections. 

IAC was identified in 71.9% of the children and absent in 7.3%. The most prevalent IAC 

indicators were: ineffective cough (93.2%), adventitious breath sounds (82.8%), dyspnea 

(67.8%), excessive sputum (67.7%), orthopnea (50.5%), changes in respiratory rhythm 

(47.4%) and changes in respiratory rate (46.9%). Dyspnea, restlessness, orthopnea, excessive 

sputum, adventitious breath sounds and ineffective cough had a significant linear relationship 

with the identification of IAC. Moreover, the most serious manifestation spectra of dyspnea, 

orthopnea, adventitious breath sounds and ineffective cough was associated with a higher 

probability of the presence of IAC. Regarding the accuracy measures, adventitious breath 

sounds, ineffective cough, dyspnea, orthopnea, restlessness, excessive sputum and decreased 

breath sounds, were the most important IAC according to the low and moderate conservatism 

attitude presented by the diagnostician. Diagnosticians that were more conservative attributed 

greater importance to adventitious breath sounds, excessive sputum, ineffective cough and 



 

restlessness. It is believed that the investigation of IAC clinical indicators and its statistical 

accuracy measures, in children with ARI, may contribute to support the diagnostic reasoning 

and the nursing care provided to these patients. However, it is emphasized that clinical 

indicators’ manifestations can vary according to population’s peculiarities, so it is believed 

that further studies are needed. 

 

Keywords: Nursing Diagnosis; Respiration; Respiratory Tract Infections; Child. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema de classificação de diagnósticos de enfermagem da NANDA 

Internacional (NANDA-I) é, na atualidade, o mais divulgado e utilizado mundialmente. A 

utilização deste sistema de classificação possibilita a descrição e padronização das situações 

do exercício profissional, dá visibilidade ao processo de trabalho do enfermeiro, contribuindo 

para a organização da prática de enfermagem. Além disso, este permite o uso de uma 

linguagem única, a qual favorece o processo de comunicação, planejamento da assistência, 

desenvolvimento de pesquisas e confere cientificidade ao cuidado (HERDMAN, 2013; 

TRUPPEL et al., 2009).  

No entanto, a falta de familiaridade dos enfermeiros assistencialistas com os 

sistemas de classificação de diagnósticos de enfermagem, assim como a subjetividade 

inerente ao processo de raciocínio diagnóstico, a presença de sinais e sintomas comuns e a 

sobreposição entre os diagnósticos dificultam a implementação desta ferramenta no ambiente 

de trabalho. Isto corrobora para uma maior incerteza e insegurança na determinação e 

diferenciação das respostas humanas. Assim, estudos de testes diagnósticos que determinem 

as medidas de acurácia e o espectro de manifestação dos elementos integrantes do diagnóstico 

de enfermagem podem contribuir para facilitar o uso destes fenômenos de enfermagem na 

prática clínica. 

Com a finalidade de contribuir para uma inferência diagnóstica acurada no 

cuidado de enfermagem, o presente estudo é desenvolvido com o objetivo de avaliar a 

acurácia e o espectro de manifestação dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas (00031) em crianças com infecção respiratória aguda. 

A motivação principal para a realização desta pesquisa surgiu em decorrência dos 

resultados encontrados no trabalho de monografia de graduação, relacionado aos diagnósticos 

de enfermagem respiratórios, e do interesse da autora em dar seguimento a estudos que 

envolvem a temática de diagnósticos de enfermagem. 

O referido estudo teve como objetivo analisar os diagnósticos de enfermagem 

respiratórios Padrão respiratório ineficaz, Desobstrução ineficaz de vias aéreas, Troca de 

gases prejudicada e Ventilação espontânea prejudicada, seus indicadores clínicos e fatores 

relacionados, em crianças com infecção respiratória aguda. Seus resultados revelaram elevada 

prevalência para o diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas (DIVA) 

nas crianças avaliadas. Além disso, o estudo mostrou que os enfermeiros diagnosticadores 

apresentaram dificuldades em estabelecer a presença de DIVA em algumas crianças. Tal fato 
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pode ser atribuído à ocorrência de indicadores clínicos comuns a outros diagnósticos de 

enfermagem respiratórios e à presença de evidências clínicas pouco sensíveis e específicas 

para a inferência diagnóstica (ANDRADE, 2011). 

Outro evento que pode gerar dúvidas sobre a real existência do diagnóstico de 

enfermagem seria a presença de diversos espectros de manifestação dos indicadores clínicos, 

conforme destacado por Chaves (2011). Além disso, a metodologia para a inferência 

diagnóstica utilizada no estudo, por meio da determinação dicotômica do diagnóstico de 

enfermagem (está presente ou não), pode ainda comprometer a liberdade do julgamento 

diagnóstico. Assim, a utilização de uma escala de probabilidade subjetiva com categorias 

(definitivamente ausente, provavelmente ausente, provavelmente presente, definitivamente 

presente) pode auxiliar neste processo. 

Ao se realizar buscas na literatura, observa-se que, na temática de diagnósticos de 

enfermagem respiratórios, os estudos têm como objetivo validar os diagnósticos respiratórios 

em diversas populações, inclusive na pediátrica, ou mesmo levantar a prevalência dos 

diagnósticos e de seus indicadores clínicos (CAVALCANTE et al., 2010; SILVEIRA; LIMA; 

LOPES, 2008; ZEITOUN et al., 2007; MONTEIRO; SILVA; LOPES, 2006; CARLSON-

CATALANO et al., 1998; BRUKWITZKI; HOLMGREN; MAIBUSCH, 1996). 

Os estudos de Beltrão (2011), Chaves (2011) e Pascoal (2011), diferentemente da 

proposta dos estudos anteriormente citados, analisaram de forma mais aprofundada os 

elementos integrantes dos diagnósticos de enfermagem respiratórios, por meio da 

determinação das medidas de acurácia diagnóstica, contribuindo para a inferência e tomada de 

decisão dos enfermeiros na prática clínica. Assim, embora realizados com populações 

específicas, estes estudos colaboraram para modificar o cenário das publicações brasileiras 

acerca dos diagnósticos respiratórios.  

Os diagnósticos de enfermagem respiratórios têm sido apontados na literatura 

como aqueles com maior frequência de ocorrência em diferentes situações e grupos etários. A 

alta prevalência desses diagnósticos é esperada, porque pessoas com mais variados 

diagnósticos médicos e problemas cirúrgicos estão sujeitas a apresentar estas respostas 

humanas (CARLSON-CATALANO et al., 1998). 

As pesquisas de Chagas et al. (2011), Silveira, Lima e Lopes (2008) e Monteiro, 

Silva e Lopes (2006), realizadas com crianças acometidas por doenças respiratórias, 

identificaram que o diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas (DIVA) 

foi um dos principais diagnósticos respiratórios apresentados pela população em estudo. 

O diagnóstico de enfermagem DIVA foi inserido em 1980, sofrendo modificações 
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em 1996 e 1998. Pertence ao domínio 11 (Segurança/proteção) e 2ª classe (Lesão física). É 

definido como: incapacidade de eliminar secreções ou obstruções do trato respiratório, para 

manter uma via aérea desobstruída. Este é composto por 13 indicadores clínicos, a saber: 

cianose, dispneia, inquietação, mudanças na frequência respiratória, mudanças no ritmo 

respiratório, olhos arregalados, ortopneia, quantidade excessiva de muco, ruídos adventícios 

respiratórios, sons respiratórios diminuídos, tosse ausente, tosse ineficaz e vocalização 

dificultada (HERDMAN, 2013). 

Destaca-se que, DIVA, assim como outros diagnósticos de enfermagem 

respiratórios geralmente são prioritários, pois afetam diretamente a oxigenação tissular, sendo 

esta uma função vital. Portanto, problemas de saúde que afetam os processos de oxigenação 

tecidual necessitam de intervenções de enfermagem rápidas e resolutivas. Além disso, a 

prevalência dos diagnósticos respiratórios em indivíduos com diversas enfermidades mostra a 

sua relevância para a assistência de enfermagem. Deste modo, é de suma importância uma 

avaliação criteriosa da função respiratória, bem como um bom julgamento clínico sobre as 

manifestações apresentadas, a fim de se elaborarem diagnósticos de enfermagem corretos e 

melhorar o planejamento das ações de enfermagem.  

A implementação de diagnósticos de enfermagem pode trazer benefícios no 

cuidado aos pacientes, contribuindo para a qualidade da assistência de enfermagem e redução 

dos custos nas instituições de saúde (MENDES; SOUSA; LOPES, 2011). Assim, 

compreende-se o diagnóstico de enfermagem como uma tecnologia em saúde, precisando ser 

validado para que, de fato, possibilite o alcance de seus objetivos. Ressalta-se que benefícios 

com tal utilização só serão possíveis com a determinação de diagnósticos acurados.  

No processo de inferência diagnóstica, decisões clínicas precisam ser tomadas; 

para isto, o profissional obtém, interpreta e combina os dados clínicos sobre o estado de saúde 

do paciente. Além disto, integra-os aos conhecimentos adquiridos por meio do estudo e da 

prática, a fim de selecionar medidas para solucionar os problemas de saúde identificados 

(CERULLO; CRUZ, 2010; LÓPEZ, 2001). Por se tratar de um processo de incerteza, para o 

estabelecimento de um diagnóstico de enfermagem, faz-se necessária a utilização de um 

raciocínio dedutivo. Assim, faz parte do processo de raciocínio diagnóstico, levantar hipóteses 

que auxiliem na identificação do diagnóstico correto. 

A precisão e a relevância de todo o plano de cuidados dependem da capacidade do 

enfermeiro em identificar, de forma clara e específica, tanto as respostas do cliente quanto 

suas causas. A deficiência no raciocínio diagnóstico, assim como, a utilização inadequada do 

processo de enfermagem levam a erros diagnósticos e, consequentemente, a resultados pouco 
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acurados, cuidados ineficientes e, até mesmo, perigosos (HERDMAN, 2013; ALFARO-

LEFEVRE, 2005).  

A identificação de diagnósticos acurados é descrita como uma atividade difícil, 

visto que envolve a interpretação de diversas respostas humanas. Estas respostas consistem 

em elementos subjetivos, peculiares a cada indivíduo, sendo, portanto, únicas e complexas e, 

por conseguinte, passíveis de serem mal interpretadas (LUNNEY, 2010). Dentre outras 

formas, as respostas humanas podem ser expressas por meio de sinais e sintomas clínicos, 

sendo estes os indicadores que devem ser avaliados pelo enfermeiro durante o processo de 

raciocínio e inferência diagnóstica.  

Deste modo, é possível que os enfermeiros, em situações clínicas específicas, 

como no cuidado a crianças com infecções respiratórias agudas, apresentem dificuldades em 

inferir, com exatidão, diagnósticos de enfermagem respiratórios. A complexidade para a 

inferência de tais diagnósticos pode ser atribuída à ocorrência de indicadores clínicos comuns, 

ou seja, indicadores que não são específicos de cada um destes diagnósticos. Além disto, estes 

diagnósticos estão, frequentemente, associados entre si, tornando-se mais difícil distinguir 

quais indicadores clínicos melhor representam cada um destes diagnósticos; aumentando o 

grau de incerteza do julgamento e o risco de diagnósticos de enfermagem pouco acurados 

(CARLSON-CATALANO et al., 1998).   

Neste contexto, surge a problemática da acurácia relacionada aos diagnósticos de 

enfermagem. Define-se acurácia como a capacidade de uma variável representar, realmente, o 

que deveria ser representado (HULLEY et al., 2008). Em se tratando de pesquisas com 

diagnósticos de enfermagem, a acurácia está associada ao grau com que um julgamento 

diagnóstico estabelecido expressa a situação clínica real na qual o paciente se encontra 

(GUEDES, 2008).  

É importante destacar que a identificação de indicadores clínicos preditivos para 

um diagnóstico de enfermagem específico pode contribuir para uma maior acurácia; 

aumentando, assim, a confiabilidade da inferência diagnóstica (PARKER; LUNNEY, 1998). 

Para que se defina o quanto um diagnóstico de enfermagem é acurado, torna-se 

imprescindível, entre outros aspectos, o julgamento e análise criteriosa de seus indicadores, 

quanto ao grau de relevância, especificidade e consistência, visando determinar a importância 

destas como preditores de um diagnóstico de enfermagem (MATOS; CRUZ, 2009; PARKER; 

LUNNEY, 1998).  

Segundo Silveira, Lima e Lopes (2008), o estabelecimento de diagnósticos de 

enfermagem respiratórios torna-se difícil na ausência de estudos que definam o poder de 
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predição de seus indicadores clínicos. Assim, a NANDA-I vem, constantemente, refinando os 

diagnósticos de enfermagem, enquanto elemento da prática de enfermagem, e incentivando a 

realização de estudos, para ampliar sua utilização e aumentar o grau de acurácia de seus 

elementos. O desenvolvimento de estudos que enfocam os indicadores clínicos, componentes 

dos diversos diagnósticos de enfermagem, pode contribuir para o aumento da precisão do 

julgamento diagnóstico, e, consequentemente, para uma assistência de maior qualidade e de 

menor custo (SILVA et al., 2008). 

Destaca-se que, estudos de testes diagnósticos que estimam medidas de acurácia 

sofrem influência de inúmeros fatores, dentre eles: a magnitude da doença de base e a 

variabilidade no grau de manifestações dos diagnósticos de enfermagem e de seus indicadores 

clínicos. Neste contexto, surge à tona o conceito de espectro de manifestação dos elementos 

integrantes do diagnóstico de enfermagem. 

Como espectro, entende-se um conjunto específico de valores que podem variar, 

infinitamente, dentro de um contínuo. O viés de espectro ocorre, quando o espectro dos 

grupos com ou sem a ocorrência do desfecho clínico, não são representativos da população. 

Assim, os resultados dos testes são afetados pelo espectro da doença e pelas respostas 

individuais à condição de doença (ZHOU; OBUCHOWSHI; MCCLISH, 2002). No contexto 

dos diagnósticos de enfermagem, as respostas humanas aos problemas de saúde são 

heterogêneas e particulares, diferindo de um indivíduo para outro. Tal situação corrobora para 

a ocorrência de diferentes graus de comprometimento dos diagnósticos de enfermagem e de 

seus indicadores clínicos, potencializando o grau de incerteza sob evidências conflitantes e a 

subjetividade inerente ao processo de inferência diagnóstica.  

Neste âmbito, destaca-se que a inferência de diagnósticos de enfermagem 

respiratórios, em situações clínicas que provocam respostas humanas diversas, associadas à 

disfunção do sistema pulmonar, como, por exemplo, nas infecções respiratórias, pode sofrer 

forte influência das medidas de acurácia e do espectro de manifestação de seus elementos, 

conforme supracitado.  

As infecções respiratórias agudas (IRA) são causas importantes de 

morbimortalidade infantil em todo mundo, apresentando, no entanto, um maior impacto nos 

países em desenvolvimento, onde as taxas de mortalidade infantil relacionadas a este 

problema são preocupantes (MACEDO et al., 2007).  

As infecções respiratórias abrangem um amplo espectro de eventos mórbidos de 

diferentes etiologias e de distinta gravidade que, em comum, caracterizam-se por 

comprometer uma ou mais porções do trato respiratório (FORTALEZA, 2002). As infecções 



18 

 

do trato respiratório são descritas de acordo com a área anatômica envolvida. Podem ser 

classificadas como infecções respiratórias altas, quando o trato respiratório superior está 

acometido (orofaringe, faringe, laringe e porção superior da traquéia) e infecções respiratórias 

baixas, quando acomete o trato respiratório inferior (porção inferior da traquéia, brônquios, 

bronquíolos e alvéolos) (HOCKENBERRY; WILSON, 2011). As infecções respiratórias altas 

têm, em geral, curso benigno e são autolimitadas. Já as doenças respiratórias baixas tendem, a 

se estender por períodos maiores de tempo, costumam ser mais graves, determinam maior 

risco de internação hospitalar e, se não tratadas adequadamente, podem colocar em risco a 

vida das crianças (FORTALEZA, 2002). 

As doenças respiratórias na infância correspondem a 50% dos atendimentos 

ambulatoriais, sendo a pneumonia a principal causa de morte em crianças menores de cinco 

anos de idade (PEREIRA et al., 2011; FAÇANHA; PINHEIRO, 2004). Em virtude da 

mortalidade, das admissões hospitalares, das visitas à emergência e da utilização de 

medicamentos, as infecções respiratórias agudas exercem forte pressão nos serviços de saúde 

(PEREIRA et al., 2011). 

A etiologia e o curso das infecções respiratórias são influenciados pela idade da 

criança, estação do ano, condições de vida e problemas de saúde preexistentes. As principais 

manifestações clínicas associadas a estas infecções em lactentes e crianças pequenas são: 

febre, tosse, dificuldade respiratória, meningismo, anorexia, vômitos, dor abdominal, dor de 

garganta e rinorréia. Em crianças, estes sinais e sintomas são e podem se tornar bastante 

graves, podendo desencadear largo espectro de perturbações na função respiratória, tais como: 

prejuízos no processo de troca dos gases respiratórios, dificuldades no processo de ventilação 

pulmonar e atelectasia por obstrução das vias aéreas, ocasionado hipoxemia, acidose 

respiratória e insuficiência respiratória (PILEGGI, 2007; HOCKENBERRY; WILSON, 

2011). 

A identificação de diagnósticos de enfermagem respiratórios é particularmente 

importante em pessoas portadoras de afecções do trato respiratório, tendo em vista o 

comprometimento direto das vias aéreas (SILVEIRA; LIMA; LOPES, 2008). Dentre os 

diagnósticos de enfermagem respiratórios, DIVA está, frequentemente, relacionado a 

infecções respiratórias, tendo em vista que tal enfermidade ocasiona alterações que 

repercutem de forma negativa na funcionalidade do trato respiratório. Assim, estas alterações 

contribuem para o aparecimento de sinais e sintomas característicos do diagnóstico DIVA 

(PASCOAL, 2011). 

Embora os estudos sobre diagnósticos de enfermagem respiratórios, no contexto 
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das infecções respiratórias na população infantil, tenham respondido inúmeras questões 

pertinentes, o espectro de manifestação dos elementos do diagnóstico de enfermagem ainda 

não foi contemplado como objeto de investigação. 

Estudos anteriores sugerem que doenças do trato respiratório superior, 

geralmente, estão associadas a um menor número e menor gravidade de manifestações 

clínicas, quando comparadas a doenças do trato respiratório inferior. Além disso, a inferência 

por diagnosticadores sofre forte influência do grau de manifestação e comprometimento dos 

indicadores clínicos, de modo que os indicadores criticamente manifestados, geralmente, não 

geram dúvidas quanto à presença ou ausência do diagnóstico de enfermagem, ao passo que 

aqueles levemente manifestados o geram (CHAVES, 2011; ANDRADE, 2011).  

Desta forma, compreende-se que o conhecimento acerca do espectro de 

manifestação e a análise estatística das medidas de acurácia permitem avaliar a capacidade 

dos indicadores clínicos em predizer a ocorrência de um diagnóstico e, por conseguinte, 

podem fornecer maior confiabilidade às inferências diagnósticas realizadas pelo enfermeiro. 

Neste contexto, a investigação do espectro de manifestação e da acurácia dos indicadores 

clínicos de diagnósticos de enfermagem respiratórios em situações clínicas específicas, como 

a constituída por crianças com infecção respiratória aguda, pode contribuir para embasar o 

raciocínio diagnóstico e a assistência de enfermagem prestada a estes pacientes. 

Diante dessas considerações, surgem os seguintes questionamentos: Quais 

indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas são 

mais frequentes em crianças com infecção respiratória aguda? Qual o espectro de 

manifestação dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz 

de vias aéreas? Quais indicadores clínicos melhor predizem a ocorrência do diagnóstico de 

enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas?  

A relevância desse estudo explica-se pela necessidade de desenvolvimento de 

pesquisas que determinem a acurácia diagnóstica e o espectro de manifestação dos 

indicadores clínicos em populações específicas, contribuindo para uma assistência de 

enfermagem mais qualificada e cientificamente embasada, uma vez que a seleção de 

intervenções mais adequadas depende, diretamente, do grau de acurácia. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

• Avaliar o espectro de manifestação e a acurácia dos indicadores clínicos do 

diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas em crianças 

com infecção respiratória aguda. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar a prevalência dos indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas apresentados por crianças 

com infecção respiratória aguda. 

 

• Identificar o espectro de manifestação dos indicadores clínicos do diagnóstico 

de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas apresentados por crianças 

com infecção respiratória aguda. 

 

• Determinar a sensibilidade, especificidade, valores preditivos (positivo e 

negativo), razão de verossimilhança (positivo e negativo) e odds ratio 

diagnóstica dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas em crianças com infecção respiratória 

aguda.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

Estudo do tipo transversal, descritivo e com abordagem quantitativa. Nos estudos 

transversais, a obtenção dos dados é feita em um único momento ou durante um curto 

intervalo de tempo, não se fazendo necessário nenhum período de seguimento para a 

ocorrência do desfecho. Nesse tipo de pesquisa, seleciona-se uma amostra significativa da 

população, medem-se as variáveis preditoras e de desfecho, e, a partir disto, são fornecidas 

informações descritivas sobre a prevalência de um determinado evento (HULLEY et al., 

2008; POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

A pesquisa descritiva tem como finalidade observar, descrever e documentar 

aspectos de uma determinada situação. Nos estudos de natureza quantitativa, o pesquisador 

conduz a pesquisa, partindo de seu ponto inicial, que é a questão norteadora, para o ponto 

final, a obtenção de uma resposta. Para tanto, o pesquisador utiliza métodos para coletar, 

sistematicamente, as informações e ferramentas estatísticas para a análise dos dados (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2004). 

 

3.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado em uma unidade de internamento de um hospital infantil da 

rede pública do município de Fortaleza-Ceará, pertencente à Secretaria Executiva Regional 

IV. O referido hospital tem nível de complexidade secundário e é de responsabilidade da 

administração municipal. A instituição de saúde possui serviços de ambulatórios médicos e 

emergência pediátrica, com área de internamento dispondo de trinta leitos.  

 

3.3 População e amostra 

 

A população do estudo foi constituída por crianças acometidas por infecção 

respiratória aguda e admitidas na unidade de internamento do referido hospital infantil, onde 

foi realizada a pesquisa. Os critérios de inclusão, estabelecidos para o estudo, foram os 

seguintes: apresentar diagnóstico médico de infecção respiratória aguda, estar internada e 

possuir idade entre 0 e 5 anos completos. Adotou-se esta faixa etária, porque as infecções 

respiratórias agudas são mais prevalentes nesta faixa (DUARTE; BOTELHO, 2000). 
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Foram excluídas do estudo, crianças com quadro clínico instável, processos 

alérgicos associados à terapêutica medicamentosa, ou presença de co-morbidades 

neurológicas ou cardiovasculares que alterassem o quadro clínico específico da doença de 

base e que comprometessem a identificação dos indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem em estudo. No entanto, nenhuma criança foi excluída do estudo. 

Para estimar o tamanho total da amostra, utilizou-se como parâmetros: um nível 

de confiança de 95% (Zα); valor de sensibilidade (Se) mínima aceitável para cada indicador 

clínico em estudo de 80%; uma metade do comprimento dos intervalos de confiança 

construídos de 6% e uma proporção de 89,2% de crianças com o diagnóstico de enfermagem 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas, conforme estudo de Chaves (2011), realizado com 

crianças acometidas por infecção respiratória aguda. Estes parâmetros foram estimados com 

base na fórmula proposta por Zhou, Obuchowski e McClish (2002), na qual, o número de 

indivíduos é calculado por n = (Zα/2)
2.Se(1-Se)/L2.P. Assim, a amostra final, obtida por meio 

da fórmula supracitada, foi de 192 crianças. 

Para a realização do processo de amostragem foi adotada a estratégia de 

amostragem do tipo não probabilística por conveniência, que consiste em selecionar os 

sujeitos de forma consecutiva, à medida que forem admitidos no momento e local de coleta 

dos dados. Assim, a amostra foi composta por crianças que atenderam aos critérios de 

inclusão pré-estabelecidos e que estiveram internadas no período de coleta dos dados. A 

coleta de dados ocorreu entre os meses de abril a agosto de 2013.  

 

3.4  Procedimento de coleta de dados 

 

Para a coleta de dados desta etapa, foi utilizado um instrumento adaptado 

(APÊNDICE A) dos estudos de Beltrão (2011), Chaves (2011) e Pascoal (2011). Destaca-se 

que, a fim de atender à proposta do presente estudo e ser possível a determinação do espectro 

de manifestação dos indicadores clínicos, foram realizadas alterações e acréscimos no 

material original. Após a realização das modificações necessárias, o instrumento foi enviado 

aos autores originais para avaliação do conteúdo e aparência. Os autores julgaram o material 

como adequado, não sendo solicitados acréscimos ou alterações.  

O referido instrumento está composto por três partes. A primeira parte 

proporcionou o levantamento de dados pessoais, sócio-demográficos e a história do problema 

de saúde atual da criança (sexo, data de nascimento, procedência, renda familiar, número de 

internamentos nos últimos 12 meses, data da internação, antecedentes familiares para doenças 
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pulmonares, diagnóstico médico, história clínica). A segunda foi destinada à coleta dos 

sintomas respiratórios (tosse, eliminação de secreções respiratórias, dispneia) apresentados 

pela criança e a terceira parte consistiu no roteiro do exame físico pulmonar detalhado, 

contemplando, assim, os indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem em estudo, a 

saber: cianose, dispneia, inquietação, mudanças na frequência respiratória, mudanças no 

ritmo respiratório, olhos arregalados, ortopneia, quantidade excessiva de muco, ruídos 

adventícios respiratórios, sons respiratórios diminuídos, tosse ausente, tosse ineficaz e 

vocalização dificultada. Ressalta-se que, para a avaliação dos indicadores clínicos Tosse 

ineficaz e Tosse ausente, estes foram alocados em um único indicador, denominado Tosse.  

Para o início da coleta dos dados, a pesquisadora identificou, por meio de 

consultas ao prontuário, as crianças que atendiam aos critérios de inclusão propostos para o 

estudo. Após a identificação das crianças potencialmente participantes, a pesquisadora 

abordou o responsável pela criança, explicando os objetivos propostos pelo estudo e os 

procedimentos envolvidos na pesquisa. Posteriormente, foi solicitado o consentimento dos 

responsáveis pelas crianças para a participação na pesquisa, mediante a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B). Após o consentimento, a coleta de dados 

foi iniciada. 

Os dados da primeira e segunda parte do instrumento foram coletados com fonte 

do tipo primária, por meio de uma entrevista realizada com o responsável pela criança, com o 

intuito de levantar a história do problema de saúde atual da criança, dados pessoais e sócio-

demográficos, e sintomas respiratórios por ela apresentados, visto que o sujeito do estudo não 

apresenta condições de responder aos questionamentos com fidedignidade. Posteriormente, 

foi realizado um exame físico pulmonar minucioso da criança, terceira parte do instrumento, 

seguindo os procedimentos técnicos descritos na literatura, incluindo inspeção estática e 

dinâmica, palpação, percussão e ausculta torácica (JARVIS, 2012). Como instrumental de 

apoio ao exame físico pulmonar foram utilizados materiais como: estetoscópio Class II S.E 

Littmann®, oxímetro de pulso portátil modelo 9500 Nonin®, paquímetro antropométrico 

clínico Sanny® e goniômetro Sanny®.  Com o objetivo de minimizar os riscos de imprecisão 

nas medidas realizadas, o paquímetro era calibrado diariamente antes da coleta e havia a troca 

das baterias do oxímetro antes e durante o período de coleta de dados. 

Ressalta-se que, também, foram colhidas e ratificadas informações provenientes 

do prontuário da criança, como: número do prontuário, data de nascimento, data de 

internamento, história clínica e diagnóstico médico. 
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3.5 Capacitação da equipe envolvida na coleta dos dados 

 

A coleta de dados foi realizada pela autora do estudo e por quatro acadêmicos do 

curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, bolsistas de iniciação 

científica e integrantes do projeto de pesquisa Grupo de Estudos em Diagnósticos, 

Intervenção e Resultados de Enfermagem (GEDIRE). Dos quatro acadêmicos participantes no 

estudo, dois deles cursavam o sexto semestre e dois, o quarto semestre. Todos os participantes 

foram devidamente treinados, para familiarização com o instrumento de coleta de dados e 

padronização do exame físico pulmonar a ser realizado, para que pudessem realizar a 

avaliação pulmonar, detalhada, da criança, com competência, e para que as dúvidas e questões 

singulares fossem esclarecidas, no intuito de evitar vieses de coleta. Para isto, foi realizada 

uma oficina presencial, com duração de oito horas, onde foram revisados e discutidos, 

minuciosamente, os métodos propedêuticos para o exame físico pulmonar, bem como os 

indicadores clínicos do diagnóstico em estudo. Esta oficina também possibilitou a simulação 

da aplicação do instrumento de coleta dos dados e a realização do exame físico pulmonar em 

modelos anatômicos. A fim de supervisionar a manutenção do padrão de coleta e garantir 

qualidade na obtenção dos dados, a pesquisadora esteve presente na instituição de saúde onde 

foi desenvolvida a pesquisa, durante o período de coleta de dados estabelecido. 

 

3.6 Organização dos dados 

 

Os dados obtidos a partir da entrevista e exame físico pulmonar foram analisados 

pela pesquisadora, com base na consulta a um protocolo de pesquisa, elaborado (APÊNDICE 

C) para determinação da presença ou ausência dos indicadores clínicos do diagnóstico 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas. Ainda com base neste protocolo, foi determinado o 

espectro de manifestação dos indicadores classificados como presentes.  

Destaca-se que o protocolo foi desenvolvido, a partir de buscas na literatura, e 

contém a definição conceitual e operacional, bem como o espectro de cada indicador em 

estudo, permitindo sua avaliação e classificação. Para alguns indicadores clínicos, devido à 

dificuldade de quantificar o grau de comprometimento com base na literatura, não foram 

desenvolvidos espectros de manifestação, a saber: Quantidade excessiva de muco, Olhos 

arregalados e Inquietação. Para os demais indicadores, foram construídos três níveis para 

avaliação do espectro de manifestação: grave, moderado e leve.  
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Conforme ressaltado anteriormente, a avaliação do indicador Tosse possibilitou a 

análise e classificação dos indicadores clínicos Tosse ineficaz e Tosse ausente, segundo 

descrito no Procedimento Operacional Padrão. Para os espectros de manifestação do indicador 

Tosse ineficaz foram utilizados dois espectros, leve e moderado. O espectro grave do 

indicador Tosse referiu-se às condições em que o reflexo da tosse estava abolido na presença 

de sinais e sintomas indicativos de secreções nas vias aéreas, isto é, manifestação do indicador 

Tosse ausente. 

Foram construídas planilhas no software Excel contendo informações referentes à 

presença ou ausência dos indicadores clínicos, bem como seu espectro de manifestação, 

quando presentes, para cada criança avaliada. Informações complementares foram 

adicionadas, quando pertinentes, com a finalidade de descrever aspectos de cada indicador. 

Tem-se, como exemplo, os indicadores Mudanças na frequência respiratória e Ruídos 

adventícios respiratórios. Se Mudanças na frequência respiratória estivesse presente, 

informava-se o valor da frequência respiratória observada, bem como, se Ruídos adventícios 

respiratórios estivessem presentes, adicionavam-se informações acerca do tipo de ruído, sua 

localização e caracterização. Estas planilhas foram enviadas para enfermeiros 

diagnosticadores, para realização da inferência diagnóstica (APÊNDICE D). 

Destaca-se que, além dos indicadores clínicos listados na taxonomia de 

diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, a realização da avaliação pulmonar das crianças 

participantes possibilitou a identificação de outros sinais e sintomas. Essas informações foram 

consideradas importantes, para o conhecimento do enfermeiro diagnosticador e para a 

inferência do diagnóstico, sendo também encaminhadas aos diagnosticadores para a 

realização da inferência diagnóstica. Tais informações foram alocadas, no presente estudo, na 

categoria indicadores clínicos não listados na NANDA-I, a saber: Frêmito toracovocal 

alterado, Sons respiratórios aumentados, Percussão pulmonar alterada e Ausculta da voz 

alterada. 

 

3.7 Inferência diagnóstica 

 

3.7.1 Enfermeiros diagnosticadores 

  

Participaram desta etapa, enfermeiros integrantes do Núcleo de Estudo em 

Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem (NEDIRE). Este consiste em um 

núcleo de pesquisa sobre diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem, composto 
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por três grupos de pesquisa do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do 

Ceará: Projeto Ações Integradas na Saúde Cardiovascular (PAISC), Grupo de Estudo em 

Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem (GEDIRE) e Cuidado de 

Enfermagem na Saúde da Criança (CUIDENSC).  

Para participação no estudo, os enfermeiros deveriam possuir título de mestre ou 

doutor, pesquisas publicadas na área de diagnósticos, intervenções ou resultados de 

enfermagem e ter prática clínica ou docente de, no mínimo, um ano.  

Assim, os currículos da plataforma Lattes foram avaliados para verificação da 

titulação acadêmica, produção científica e da prática clínica ou docente. Após a escolha dos 

enfermeiros diagnosticadores que se adequaram aos critérios de seleção estabelecidos, os 

mesmos foram abordados por meio de uma carta-convite enviada eletronicamente 

(APÊNDICE E), explicando o propósito da pesquisa, os métodos adotados, instrumentos 

utilizados, atribuições do enfermeiro diagnosticador e a disponibilidade necessária para 

participação no estudo. Quatro enfermeiros aceitaram participar do estudo. Após o aceite para 

participação na pesquisa, foi encaminhado o Termo de consentimento livre e esclarecido 

(APÊNDICE F). Estes enfermeiros foram treinados e submetidos a testes para avaliação da 

qualificação das inferências realizadas.  

 

3.7.2 Oficina com os enfermeiros diagnosticadores 

 

Os enfermeiros diagnosticadores participaram de uma oficina presencial com 

carga horária de oito horas, com vista a conhecer o diagnóstico de enfermagem a ser avaliado, 

garantir conhecimento mínimo necessário aos participantes e avaliar a acurácia do julgamento 

clínico. Tal atividade teve ainda como objetivo reduzir as divergências de pensamento e obter 

uma maior homogeneidade e concordância do grupo de enfermeiros diagnosticadores, a fim 

de garantir maior qualidade das inferências diagnósticas realizadas. Assim, nesta ocasião, a 

pesquisadora apresentou o diagnóstico DIVA (definição e elementos constituidores), bem 

como abordou estudos publicados de validação e/ou refinamento do diagnóstico. Também 

foram discutidos o protocolo de avaliação e classificação dos indicadores clínicos avaliados 

na pesquisa e o processo de inferência diagnóstica com base na probabilidade subjetiva de 

identificação do diagnóstico. Na ocasião, foram ainda apresentados quatro relatórios fictícios, 

para discussão e realização da inferência diagnóstica. 

Ao final desta oficina, os enfermeiros diagnosticadores foram requisitados a 

responder uma avaliação, mediante utilização de relatórios fictícios, para identificação do 
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desempenho dos participantes no processo de inferência diagnóstica (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2012). A mensuração da qualidade das inferências, geradas pelos diagnosticadores 

selecionados, foi determinada pelo coeficiente Kappa. Este coeficiente mede a concordância 

do enfermeiro diagnosticador para cada resposta do teste. Para o presente estudo, adotou-se 

um Kappa mínimo de 0,85, ou seja, o teste foi estatisticamente significante, quando o limite 

inferior do intervalo de confiança da estatística Kappa estava acima de 0,85. 

Para verificação da qualificação das inferências, foram elaborados relatórios com 

dados fictícios que continham informações clínicas, presença ou ausência dos indicadores 

clínicos, bem como seus respectivos espectros de manifestação, para aqueles assinalados 

como presentes. Assim, para cada relatório, o enfermeiro diagnosticador julgou a presença ou 

ausência do diagnóstico, com base na probabilidade subjetiva de identificação do diagnóstico 

de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas. 

A probabilidade subjetiva corresponde à estimativa do que o indivíduo pensa que 

seja a viabilidade de ocorrência, ou não, de um evento em questão (LÓPEZ, 2001); ou seja, o 

grau de convicção com que o diagnosticador acredita que a criança apresenta ou não o 

diagnóstico de enfermagem. No estudo, esta probabilidade foi organizada em quatro níveis: 

definitivamente ausente, provavelmente ausente, provavelmente presente e definitivamente 

presente. 

A categoria definitivamente ausente consiste na situação em que o paciente não 

apresenta o diagnóstico de enfermagem em estudo, tendo em vista que o paciente não 

manifesta um conjunto de indicadores clínicos suficientes à inferência do diagnóstico. Nesta 

categoria, o diagnosticador está 100% confiante de que o diagnóstico não está presente.  

A categoria provavelmente ausente consiste na situação em que o paciente 

apresenta indicadores clínicos frequentemente identificados e diretamente relacionados ao 

diagnóstico de enfermagem; no entanto, o paciente apresenta sinais de manifestação 

conflitantes que contradizem a presença do diagnóstico. O diagnosticador está 70% confiante 

de que o diagnóstico não está presente. 

A categoria provavelmente presente consiste na situação em que o paciente 

apresenta indicadores clínicos frequentemente identificados e diretamente relacionados ao 

diagnóstico de enfermagem; no entanto, manifesta sinais conflitantes que contradizem a 

ausência do diagnóstico. Neste caso, o diagnosticador está 70% confiante de que o 

diagnóstico está presente.  

A categoria definitivamente presente consiste na situação em que o paciente 

apresenta o diagnóstico de enfermagem em estudo, uma vez que este apresenta indicadores 
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clínicos diretamente ou indiretamente relacionados ao diagnóstico e não possui sinais 

conflitantes. Neste caso, o diagnosticador está 100% confiante de que o diagnóstico está 

presente. 

Quanto ao número de casos fictícios utilizados, recomenda-se a utilização de, no 

mínimo, 12 casos com três repetições, para estudos com a participação de três ou mais 

enfermeiros diagnosticadores. Isto resultará na inferência de 36 relatórios. Ressalta-se que os 

casos novamente avaliados, devem estar organizados sequencialmente, em ordem aleatória e 

diferente da avaliação anterior (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012).  

No presente estudo, foram aplicados 12 casos de dados fictícios, sendo estes 

avaliados por três vezes, por cada um dos diagnosticadores. Assim, ao final da oficina, cada 

avaliador realizou a inferência de 36 relatórios fictícios, conforme recomendado. Ressalta-se 

que, os casos foram elaborados pela pesquisadora e revisados pela professora orientadora, e 

que foi determinada, previamente, a inferência diagnóstica para cada caso. 

Os resultados da inferência diagnóstica pelos enfermeiros foram comparados a 

uma tabela de respostas previamente elaborada e, posteriormente, avaliados com base no 

coeficiente Kappa. A análise do coeficiente Kappa permitiu classificar o resultado de cada 

diagnosticador participante. Ressalta-se que, a amostra de enfermeiros diagnosticadores foi 

composta por aqueles que alcançaram valor para a estatística Kappa, acima de 0,85. Aqueles 

enfermeiros que não atingiram o perfil de desempenho aceitável para o estudo, receberam um 

novo treinamento e foram submetidos a novas avaliações, para verificação da qualificação das 

inferências, até atingirem o ponto de corte adotado para o estudo. Apresenta-se, na tabela 1, o 

produto das avaliações realizadas, após o treinamento com os enfermeiros diagnosticadores.  

 

Tabela 1 - Resultados dos testes realizados após o treinamento com os enfermeiros diagnosticadores para o 
diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas. Fortaleza, 2013.   
Desempenho diagnosticadores Cohen’s Kappa IC 95% 
Diagnosticador 1   
1ª rodada 0,632 [0,459-0,805] 
2ª rodada 0,961 [0,886-1] 
Diagnosticador 2   
1ª rodada 0,924 [0,823-1] 
Diagnosticador 3   
1ª rodada 0,653 [0,464-0,841] 
2ª rodada 0,799 [0,643-0,955] 
3ª rodada 1 [1-1] 
Diagnosticador 4   
1ª rodada 0,961 [0,886-1] 
*IC= Intervalo de confiança de 95% 

 

Conforme apresentado na tabela 1, dos quatro diagnosticadores treinados, dois 
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(diagnosticadores 2 e 4) atingiram o perfil aceitável para o estudo na primeira rodada 

(Cohen’s Kappa= 0,924 e 0,961, respectivamente). Para os demais diagnosticadores, que não 

atingiram o perfil na primeira rodada, foram discutidas, individualmente, as incongruências 

das inferências realizadas para cada caso e, posteriormente, uma nova rodada, com outras 12 

histórias clínicas diferentes daquelas já utilizadas, foram aplicadas três vezes. Com a 

aplicação da segunda rodada, apenas o diagnosticador 1 atingiu o perfil (Cohen’s Kappa= 

0,961). O diagnosticador 3 foi submetido a uma nova rodada de relatórios (terceira rodada), e, 

ao final do teste, obteve o perfil aceitável (Cohen’s Kappa= 1). 

 

3.7.3 Coleta dos dados 

 

Os dados coletados a partir da entrevista e exame físico pulmonar, já organizados 

nas planilhas Excel, foram encaminhados por correio eletrônico aos enfermeiros 

diagnosticadores participantes. O processo de inferência diagnóstica foi realizado nos meses 

de setembro e outubro de 2013. Os enfermeiros foram agrupados, aleatoriamente, em duas 

duplas, de modo que os diagnosticadores 1 e 2 receberam 100 planilhas para avaliação e os 

diagnosticadores 3 e 4 receberam 92. Destaca-se que as duplas receberam os mesmos casos 

clínicos e que as avaliações ocorreram individualmente. As planilhas foram encaminhadas em 

duas rodadas, uma média de 50 planilhas, com intervalo de tempo, entre os envios, de sete 

dias. 

O processo de inferência diagnóstica foi realizado com base nestas planilhas, 

contendo dados pessoais da criança, informações sobre a presença ou ausência dos 

indicadores clínicos, espectro de manifestação para aqueles indicadores classificados como 

presentes e indicadores clínicos não listados na taxonomia NANDA-I. Ressalta-se que a 

organização do material enviado ao diagnosticador, para a inferência diagnóstica, foi similar 

ao utilizado na fase de treinamento e que, cada uma das planilhas enviadas correspondeu a 

uma criança. 

Assim como na fase de treinamento, os enfermeiros diagnosticadores julgaram a 

presença ou ausência do diagnóstico DIVA, com base na probabilidade subjetiva de 

identificação do diagnóstico. Conforme citado anteriormente, esta probabilidade subjetiva está 

organizada em quatro níveis: definitivamente ausente, provavelmente ausente, provavelmente 

presente, definitivamente presente. 

Destaca-se que a ocorrência do diagnóstico foi determinada mediante 

concordância absoluta entre a dupla de diagnosticadores. Este tipo de concordância foi 
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escolhido, por assumir uma postura mais conservadora e por diminuir a possibilidade de 

falso-negativos. Assim, nas situações em que não houve concordância entre a dupla de 

diagnosticadores, os avaliadores foram convidados a discutir o caso, para que os mesmos 

chegassem a um consenso. A análise da concordância entre os diagnosticadores foi analisada 

por meio do coeficiente Kappa (HULLEY et al., 2008). 

A análise da estatística Kappa para a concordância global dos enfermeiros 

diagnosticadores, participantes do estudo, foi de 0,535 (p < 0,001) e a proporção de 

concordância global foi de 78,64%. Assim, em 78,64% das vezes, os diagnosticadores 

concordaram para o nível de probabilidade de ocorrência ou ausência do diagnóstico em 

estudo. Estes valores representam uma margem de discordância pequena. Ressalta-se que, 

mesmo com alto índice de concordância, a estimativa das medidas de acurácia foi considerada 

somente após o consenso entre os diagnosticadores para a inferência diagnóstica.  

 

3.8 Análise dos dados 

Após a etapa de inferência diagnóstica, um novo banco de dados no software 

Microsoft Excel® 2010 foi formulado, contendo o diagnóstico de enfermagem estabelecido e 

seus indicadores clínicos. Também compuseram este banco, variáveis sócio-demográficas, 

informações relacionadas ao sexo e idade, e o diagnóstico médico das crianças avaliadas. A 

análise estatística foi realizada com o apoio do pacote estatístico SPSS, versão 21.0 for 

Windows® e do software R, versão 2.12.1. Os dados foram compilados por meio do software 

Excel® 2010 e os resultados apresentados em tabelas. 

Para a análise descritiva foram consideradas as frequências absolutas, percentuais 

e medidas de tendência central e de dispersão. Aplicaram-se os testes de Kolmogorov-

Smirnov e Shapiro-Wilk para verificação da normalidade das variáveis numéricas. 

As associações entre as variáveis sócio-demográficas, histórico de internamento, 

histórico de amamentação e a probabilidade subjetiva de identificação do diagnóstico DIVA 

foram estabelecidas mediante o Teste Qui-quadrado para tendência linear e o Coeficiente de 

Correlação de Spearman. Destaca-se que, o Teste Qui-quadrado para tendência linear foi 

aplicado para variáveis categóricas e para verificação da relação linear entre os indicadores 

clínicos e a probabilidade subjetiva de identificação do diagnóstico DIVA. O Coeficiente de 

Correlação de Spearman foi utilizado para as variáveis numéricas e para análise da correlação 

entre o espectro de manifestação dos indicadores clínicos e a probabilidade subjetiva de 

identificação do diagnóstico.  
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A análise das medidas de acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico DIVA 

foi determinada por meio do cálculo de sensibilidade, especificidade, valores preditivos 

(positivo e negativo), razão de verossimilhança (positivo e negativo) e odds ratio diagnóstica. 

Estabeleceu-se um ponto de corte de 80%, para as medidas de acurácia diagnóstica. 

Neste estudo, estas medidas serão definidas a seguir, tendo como base as 

descrições apresentadas por Knottnerus (2002). A sensibilidade representa a probabilidade de 

um indicador clínico estar presente em pacientes com o diagnóstico de enfermagem. A 

especificidade representa a probabilidade de ausência de um indicador clínico, em pacientes 

sem o diagnóstico de enfermagem em questão. O valor preditivo positivo representa a 

probabilidade do diagnóstico de enfermagem estar presente, em pacientes com determinado 

indicador clínico. O valor preditivo negativo representa a probabilidade de ausência de um 

diagnóstico de enfermagem, em pacientes sem determinado indicador clínico. A razão de 

verossimilhança representa a probabilidade da presença ou ausência de um indicador clínico, 

em pacientes com o diagnóstico de enfermagem, dividido pela probabilidade deste indicador 

em pacientes sem o diagnóstico de enfermagem. A odds ratio diagnóstica representa uma 

medida de discriminação geral do indicador clínico, sendo equivalente ao quociente entre a 

razão de verossimilhança positiva e negativa. 

Destaca-se que, a análise estatística das medidas de acurácia para os indicadores 

clínicos em estudo e para os indicadores não listados na taxonomia NANDA-I foi realizada a 

partir da determinação de três níveis de conservadorismo do enfermeiro diagnosticador 

(baixo, moderado e alto), isto é, o nível baixo de conservadorismo para a inferência 

diagnóstica considerou a categoria definitivamente ausente como ausente e as demais 

categorias (provavelmente ausente, provavelmente presente e definitivamente presente) como 

presentes. No nível moderado de conservadorismo, as categorias definitivamente ausente e 

provavelmente ausente foram consideradas ausentes e as categorias provavelmente presente e 

definitivamente presente como presentes. O nível alto de conservadorismo para a inferência 

diagnóstica foi representado pela ausência das categorias definitivamente ausente, 

provavelmente ausente e provavelmente presente; enquanto a categoria definitivamente 

presente estava presente.  

Assim, o nível de conservadorismo baixo representou uma postura e atitude 

liberais assumidas pelos diagnosticadores na inferência diagnóstica. A manifestação de 

poucos indicadores clínicos foi suficiente para determinação do diagnóstico. Ao passo que, o 

nível alto de conservadorismo representou aqueles enfermeiros conservadores, para a 

determinação diagnóstica, ou seja, para a confirmação da ocorrência do diagnóstico foi 
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necessária a manifestação de muitos sintomas e sinais clínicos em conjunto. 

Para todas as análises estatísticas, foi adotado um nível de significância estatística 

de 5%. De posse dos achados, os resultados foram discutidos, utilizando-se referenciais 

teóricos e literatura pertinente. 

 

3.9 Aspectos éticos e administrativos 

 

O projeto do estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará (COMEPE), em cumprimento às recomendações da resolução 

466/12, referente às pesquisas desenvolvidas com seres humanos (BRASIL, 2012), recebendo 

parecer favorável (parecer nº 255.550) (ANEXO A). Para a instituição de saúde onde foi 

realizada a pesquisa, foi solicitada autorização para realização do estudo e encaminhadas 

cópias do projeto e do parecer do COMEPE, tendo em vista que a referida instituição não 

possui comitê de ética em pesquisa. A coleta de dados teve início após assinatura do Termo de 

consentimento livre e esclarecido pelos responsáveis pelas crianças (APÊNDICE B) e pelos 

enfermeiros diagnosticadores (APÊNDICE F), que concordaram em participar, 

voluntariamente, da pesquisa. 
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4 RESULTADOS 

 

O estudo fundamentou a obtenção do espectro de manifestação, bem como das 

medidas de acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem DIVA de 192 

crianças com IRA. Inicialmente, serão apresentados os dados descritivos da amostra estudada 

(informações sócio-demográficas, dados clínicos e prevalência do diagnóstico de enfermagem 

e seus indicadores clínicos) e, posteriormente, as análises obtidas para o diagnóstico em 

estudo e seus indicadores clínicos.  

Tabela 2 – Distribuição das crianças com infecção respiratória aguda, de acordo com sexo, procedência, história 
familiar de pneumopatia, frequência a creche, idade, renda familiar, histórico de internamento e histórico de 
amamentação. Fortaleza, 2013.  
Variáveis    n  %  
Sexo        

Masculino    114  59,4  
Feminino    78  40,6  
Total    192  100,0  

Procedência        
Capital    173  90,1  
Interior    16  8,3  
Outro estado    03  1,6  
Total    192  100,0  

Doenças respiratórias na família        
Asma    83  43,5  
DPOC    04  2,1  
Outros    12  6,2  
Não    92  48,2  
Total    191  100,0  

Frequenta Creche/Escola        
Sim    61  31,8  
Não    131  68,2  
Total    192  100,0  

 
n Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Valor 
p* 

Idade (meses) 192 23,13 17,63 20 01 67 0,127 
Renda familiar (reais) 188 1002,7 594,88 700,00 40,00 4068,00 0,205 
Dias de internamento 192 2,04 2,163 02 0 19 0,235 
Número de internamentos  192 0,49 0,731 0 0 03 0,365 
Aleitamento materno (meses) 191 3,56 3,686 03 0 24 0,167 
Há quanto tempo frequenta 
creche/escola (meses) 

188 2,42 6,030 0 0 36 0,353 

n - número de indivíduos; % - percentual; DP- desvio padrão, * Teste de Kolmogorov-Smirnov. 

De acordo com os dados apresentados na tabela 2, a maioria das crianças do 

estudo era do sexo masculino (59,4%) e advindas da capital do estado (90,1%). Apenas 1,6% 

das crianças era procedente de outros estados (Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro). Das 

doenças respiratórias investigadas nos familiares até segundo grau, a Asma foi a mais 

prevalente (43,5%). Outras doenças respiratórias na família, como tuberculose e câncer de 

pulmão, também foram relatadas pelos participantes (6,2%). Ressalta-se que uma 
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porcentagem de 48,2% dos indivíduos não possuía antecedentes familiares para as 

pneumopatias investigadas. A grande maioria das crianças (68,2%) não frequentava creche ou 

escola.  

Ainda com relação aos dados da tabela 2, observa-se que as variáveis numéricas, 

em estudo, apresentaram distribuição simétrica (p > 0,05). Com relação à idade, observou-se 

que as crianças participantes tinham entre um e sessenta e sete meses, com idade média de 

23,13 meses (±17,63). A renda familiar dos pais ou responsáveis pelas crianças foi de R$ 

40,00 até R$ 4068,00 reais, com renda familiar média de R$ 1002,7 reais. A média para as 

variáveis dias de internamento e número de internamentos nos últimos 12 meses, foi de 2,04 

dias e 0,49 internamentos, respectivamente. Em média, as crianças foram amamentadas, 

exclusivamente, por 3,56 meses e 31,8% das crianças frequentavam creche ou escola há 2,42 

meses. 

Destaca-se que não foi possível a obtenção das informações referentes às variáveis 

doenças respiratórias na família, renda familiar, aleitamento materno e tempo que frequenta 

creche ou escola de todas as crianças participantes, já que alguns pais ou responsáveis não 

souberam informar. 

 

Tabela 3 - Distribuição das crianças, de acordo com diagnóstico médico. Fortaleza, 2013. 
Variáveis n % 
Diagnóstico médico*   

Pneumonia 130 67,7 
Bronquiolite 40 20,8 
Infecção respiratória aguda não especificada 28 14,6 
Asma 25 13,0 
Enteroinfecção 18 9,4 
Laringite 03 1,6 
Atelectasia 02 1,0 
Derrame pleural 01 0,5 
Sinusite 01 0,5 
Infecção de vias aéreas superiores 01 0,5 
Faringite 01 0,5 
Laringotraqueíte 01 0,5 
Helmintíase 01 0,5 
Otite média 01 0,5 
Estomatite 01 0,5 
Dengue 01 0,5 
Hiper-responsividade brônquica  01 0,5 

n - número de indivíduos; % - percentual; *Algumas crianças apresentaram mais de um diagnóstico médico. 

 Conforme apresentado na tabela 3, com relação ao diagnóstico médico 

apresentado pelas crianças em estudo, identificaram-se infecções de vias aéreas superiores e 

inferiores. Ressalta-se que, conforme apresentado nos critérios de inclusão do estudo, todas as 

crianças participantes possuíam diagnóstico médico de infecção respiratória, no entanto, 
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outras doenças foram encontradas, associadas ao quadro respiratório, a exemplo: 

enteroinfecção, helmintíase, estomatite e dengue. Entre as infecções respiratórias mais 

prevalentes, destacam-se: Pneumonia (67,7%) e Bronquiolite (20,8%). Em alguns casos 

(14,6%), as crianças foram internadas com diagnóstico inicial de infecção respiratória aguda, 

não sendo especificado o tipo de infecção respiratória. Destaca-se que, o número total de 

diagnósticos médicos foi superior ao tamanho da amostra, porque algumas crianças 

apresentaram mais de um diagnóstico. 

 Na tabela 4, são descritos os dados referentes à prevalência do diagnóstico 

DIVA, de seus indicadores clínicos e o espectro de manifestação dos indicadores clínicos, de 

acordo com as inferências de enfermeiros diagnosticadores.  
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Tabela 4 - Prevalência do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas, de seus indicadores 
clínicos e o espectro de manifestação dos indicadores em crianças com infecção respiratória aguda. Fortaleza, 
2013. 
Variáveis n % 
Desobstrução ineficaz de vias aéreas   

Provavelmente ausente 09 4,7 
Definitivamente ausente 14 7,3 
Provavelmente presente 31 16,1 
Definitivamente presente 138 71,9 
Total 192 100,0 

Indicadores clínicos   
Dispneia 130 67,8 

Espectro leve 08 4,2 
Espectro moderado 108 56,3 
Espectro grave 14 7,3 

Mudanças na frequência respiratória 90 46,9 
Espectro leve 24 12,5 
Espectro moderado 28 14,6 
Espectro grave 38 19,8 

Mudanças no ritmo respiratório 91 47,4 
Espectro leve 22 11,5 
Espectro moderado 50 26,0 
Espectro grave 19 9,9 

Ortopneia 97 50,5 
Espectro leve 25 13,0 
Espectro moderado 70 36,5 
Espectro grave 02 1,0 

Ruídos adventícios respiratórios 159 82,8 
Espectro leve 11 5,7 
Espectro moderado 148 77,1 

Sons respiratórios diminuídos 16 8,3 
Espectro leve 06 3,1 
Espectro moderado 10 5,2 

Tosse ausente 02 1,0 
Tosse ineficaz 179 93,2 

Espectro leve 98 51,0 
Espectro moderado 81 42,2 

Vocalização dificultada 51 26,6 
Espectro leve 13 6,8 
Espectro moderado 38 19,8 

Inquietação*  24 12,5 
Quantidade excessiva de muco*  130 67,7 
Indicadores clínicos não listados na NANDA-I   
Frêmito toracovocal alterado 25 13,0 
Sons respiratórios aumentados 19 9,9 
Percussão pulmonar alterada 10 5,2 
Ausculta da voz alterada 04 2,1 
n - número de indivíduos; % - percentual; * Não foi avaliado espectro de manifestação. 

A partir da inferência diagnóstica realizada por enfermeiros diagnosticadores, 

71,9% das crianças avaliadas apresentaram definitivamente o diagnóstico de enfermagem 

DIVA, ao passo que 7,3% não apresentaram definitivamente DIVA. Para as categorias 

provavelmente ausente e provavelmente presente, os diagnosticadores julgaram que 4,7% das 

crianças provavelmente não apresentam DIVA e 16,1% provavelmente apresentam o 

diagnóstico de enfermagem.  
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Os indicadores clínicos do diagnóstico DIVA manifestados com maior 

prevalência foram: Tosse ineficaz (93,2%), Ruídos adventícios respiratórios (82,8%), 

Dispneia (67,8%), Quantidade excessiva de muco (67,7%), Ortopneia (50,5%), Mudanças no 

ritmo respiratório (47,4%) e Mudanças na frequência respiratória (46,9%). Destaca-se que, 

Tosse ausente foi o indicador com menor prevalência (1,0%). Os indicadores Cianose e Olhos 

arregalados não foram identificados nas crianças avaliadas.  

Considerando a prevalência dos indicadores clínicos Tosse ineficaz e Tosse 

ausente, ressalta-se que duas crianças não apresentavam tosse ou sinais sugestivos de secreção 

em vias aéreas, e que nove apresentaram tosse eficaz, ou seja, tosse presente com mobilização 

e eliminação de secreções respiratórias, sem sinais sugestivos de secreção em vias aéreas 

durante aplicação dos métodos propedêuticos.  

Segundo o espectro de manifestação dos indicadores clínicos do diagnóstico 

DIVA, observou-se que, para os indicadores Dispneia, Mudanças na frequência respiratória, 

Mudanças no ritmo respiratório e Ortopneia foi possível a identificação dos três níveis de 

espectro preconizados para o estudo (leve, moderado e grave). Assim, 56,3% das crianças 

avaliadas manifestaram Dispneia em espectro moderado; 19,8% manifestaram Mudanças na 

frequência respiratória em espectro grave; 26% manifestaram Mudanças no ritmo 

respiratório em espectro moderado e; 36,5% manifestaram Ortopneia em espectro moderado. 

Para Tosse ineficaz, foi possível a identificação dos espectros de manifestação 

leve e moderado; assim, 51,0% das crianças avaliadas manifestaram este indicador clínico em 

espectro leve. Enquanto que uma minoria da população (1,0%) manifestou o indicador Tosse 

em espectro grave (Tosse ausente). Ressalta-se que, o espectro grave de Tosse representa a 

manifestação de Tosse ausente.  

Para os indicadores Ruídos adventícios respiratórios, Sons respiratórios 

diminuídos e Vocalização dificultada foi possível a identificação de dois níveis de espectro 

(leve e moderado). Deste modo, 77,1% das crianças avaliadas manifestaram o indicador 

Ruídos adventícios respiratórios em espectro moderado; ao passo que, 5,2% manifestaram 

Sons respiratórios diminuídos em espectro moderado, e; 19,8%, Vocalização dificultada em 

espectro moderado.  

Na tabela 5, são mostradas as associações entre as variáveis sócio-demográficas, 

histórico de internamento, histórico de amamentação e a probabilidade subjetiva de 

identificação do diagnóstico de enfermagem em estudo. 
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Tabela 5 - Associação entre as variáveis sócio-demográficas, histórico de internamento, histórico de 
amamentação e a probabilidade subjetiva de identificação do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz 
de vias aéreas em crianças com infecção respiratória aguda. Fortaleza, 2013. 
Variáveis Estatística Valor p 
Sexo 0,036* 0,850  
Idade (meses) - 0,238** 0,001 
Renda (reais) - 0,087** 0,234 
Dias de internamento - 0,157** 0,029 
Número de internamentos - 0,045** 0,540 
Aleitamento materno exclusivo (meses) - 0,019** 0,796 
* Teste Qui-quadrado para tendência linear; ** Coeficiente de Correlação de Spearman. 
 

A partir dos dados da tabela 5, observa-se que não existe relação linear 

significativa entre sexo e a identificação do diagnóstico de enfermagem DIVA (p = 0,850). 

Assim, a probabilidade de identificação de DIVA é semelhante entre crianças do sexo 

masculino e feminino. De forma similar ao sexo, as variáveis renda, número de internamentos 

e aleitamento materno exclusivo também não apresentaram correlação com a probabilidade de 

identificação de DIVA (p > 0,05). No entanto, idade (p = 0,001) e dias de internamento (p = 

0,029) apresentaram correlação negativa com o diagnóstico DIVA (p < 0.05). Deste modo, 

crianças mais jovens e com menor tempo de internação hospitalar estão associados à maior 

probabilidade de identificação do desfecho clínico.  

Na tabela 6, são apresentados os resultados dos testes de relação linear entre os 

indicadores clínicos listados na NANDA-I, indicadores não listados na taxonomia e a 

probabilidade subjetiva de identificação do diagnóstico de enfermagem DIVA. 
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Tabela 6 - Tendência linear entre os indicadores clínicos da NANDA-I, indicadores clínicos não listados na 
taxonomia NANDA-I e a probabilidade subjetiva de identificação do diagnóstico de enfermagem Desobstrução 
ineficaz de vias aéreas em crianças com infecção respiratória aguda. Fortaleza, 2013. 

   Desobstrução ineficaz de vias aéreas  
Indicadores clínicos NANDA-I DA PA PP DP Valor p* 
Dispneia     <0,001 

Presente 0 03 19 108  
Ausente 09 11 12 30  

Inquietação     0,020 
Presente 0 0 02 22  
Ausente 09 14 29 116  

Mudanças na frequência respiratória     0,561 
Presente 03 05 18 64  
Ausente 06 09 13 74  

Mudanças no ritmo respiratório     0,509 
Presente 03 05 18 65  
Ausente 06 09 13 73  

Ortopneia     <0,001 
Presente 0 02 12 83  
Ausente 09 12 19 55  

Quantidade excessiva de muco     <0,001 
Presente 0 0 13 117  
Ausente 09 14 18 21  

Ruídos adventícios respiratórios     <0,001 
Presente 0 0 23 136  
Ausente 09 14 08 02  

Sons respiratórios diminuídos     0,492 
Presente 0 01 03 12  
Ausente 09 13 28 126  

Tosse ausente     0,340 
Presente 0 01 0 01  
Ausente 09 13 31 137  

Tosse ineficaz     <0,001 
Presente 0 12 30 137  
Ausente 09 02 01 01  

Vocalização dificultada     0,174 
Presente 02 02 06 41  
Ausente 07 12 25 97  
Indicadores clínicos não listados na 

NANDA-I  
     

Sons respiratórios aumentados     0,306 
Presente 0 03 06 10  
Ausente 09 11 25 128  

Frêmito toracovocal alterado     0,004 
Presente 0 0 0 25  
Ausente 09 14 31 113  

Percussão pulmonar alterada     0,320 
Presente 0 02 03 05  
Ausente 09 12 28 133  

Ausculta da voz alterada     0,627 
Presente 0 0 01 03  
Ausente 09 14 30 135  

*DA= Definitivamente ausente; PA= Provavelmente ausente; PP= Provavelmente presente; DP= 
Definitivamente presente; * Teste Qui-quadrado para tendência linear. 

 

Os indicadores Dispneia (p < 0,001), Inquietação (p = 0,020), Ortopneia (p < 

0,001), Quantidade excessiva de muco (p < 0,001), Ruídos adventícios respiratórios (p < 
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0,001) e Tosse ineficaz (p < 0,001) apresentaram relação linear significativa com a 

identificação do diagnóstico de enfermagem DIVA. Deste modo, a presença destes 

indicadores clínicos, em crianças com IRA, está associada à maior probabilidade de 

identificação do diagnóstico em estudo.  

Para os indicadores clínicos não listados na taxonomia NANDA-I, observou-se 

que, apenas Frêmito toracovocal alterado (p = 0,004) apresentou relação linear significativa 

com a identificação de DIVA. A presença de Frêmito toracovocal alterado aumenta a 

probabilidade de identificação do diagnóstico de enfermagem. Os demais indicadores clínicos 

não apresentaram relação linear com a identificação do diagnóstico (p > 0,005). 

A tabela 7 apresenta a correlação entre o espectro de manifestação dos indicadores 

clínicos e a probabilidade subjetiva de identificação de DIVA. 

 

Tabela 7 - Correlação entre o espectro de manifestação dos indicadores clínicos e a probabilidade subjetiva de 
identificação do diagnóstico Desobstrução ineficaz de vias aéreas em crianças com infecção respiratória aguda. 
Fortaleza, 2013. 

Espectro dos indicadores clínicos 
Coeficiente de 

Spearman 
Valor p 

Dispneia 0,380 <0,001 
Mudanças na frequência respiratória 0,009 0,897 
Mudanças no ritmo respiratório 0,005 0,943 
Ortopneia 0,343 <0,001 
Ruídos adventícios respiratórios 0,787 <0,001 
Sons respiratórios diminuídos 0,032 0,660 
Tosse ineficaz 0,320 <0,001 
Vocalização dificultada 0,116 0,110 
  

A partir dos dados apresentados na tabela 7, o espectro de manifestação dos 

indicadores Dispneia (p < 0,001), Ortopneia (p < 0,001), Ruídos adventícios respiratórios (p 

< 0,001) e Tosse ineficaz (p < 0,001) apresentaram correlação estatisticamente significante (p 

< 0,005), com a probabilidade subjetiva de identificação do diagnóstico DIVA. Segundo os 

valores do Coeficiente de Spearman, observa-se que essa correlação foi positiva. Deste modo, 

a manifestação de espectros mais graves desses indicadores clínicos está associada à maior 

probabilidade de identificação do diagnóstico DIVA, em crianças com IRA.  

Conforme descrito anteriormente, a análise estatística das medidas de acurácia, 

para os indicadores clínicos em estudo e para os indicadores não listados na taxonomia 

NANDA-I, foi realizada a partir da determinação de três níveis de conservadorismo do 

enfermeiro diagnosticador (baixo, moderado e alto).  

Na tabela 8, estão descritas as medidas de acurácia dos indicadores clínicos do 

diagnóstico DIVA e indicadores não listados na NANDA-I, segundo o grau de 
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conservadorismo baixo do enfermeiro diagnosticador para a inferência de DIVA.  
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Tabela 8 - Descrição das medidas de acurácia para os indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas e indicadores não listados na 
taxonomia NANDA-I, segundo o nível de conservadorismo baixo do diagnosticador para a inferência diagnóstica. Fortaleza, 2013. 

 Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) 
Indicadores clínicos NANDA-I        
Dispneia 71,03 100,00 100,00 14,51 Inf  [NaN-Inf] 0,28 [0,23-0,36] Inf  [NaN-Inf] 
Inquietação 13,11 100,00 100,00 5,35 Inf  [NaN-Inf] 0,86 [0,82-0,91] Inf  [NaN-Inf] 
Mudanças na frequência respiratória 47,54 66,66 96,66 5,88 1,42 [0,55-3,63] 0,78 [0,48-1,27] 181,25 [43,98-746,81] 
Mudanças no ritmo respiratório 48,08 66,66 96,70 5,94 1,44 [0,56-3,67] 0,77 [0,48-1,26] 185,26 [44,96-763,33] 
Ortopneia 53,00 100,00 100,00 9,47 Inf  [NaN-Inf] 0,46 [0,40-0,54] Inf  [NaN-Inf] 
Quantidade excessiva de muco 71,03 100,00 100,00 14,51 Inf  [NaN-Inf] 0,28 [0,23-0,36] Inf  [NaN-Inf] 
Ruídos adventícios respiratórios 86,88 100,00 100,00 27,27 Inf  [NaN-Inf] 0,13 [0,09-0,19] Inf  [NaN-Inf] 
Sons respiratórios diminuídos 8,74 100,00 100,00 5,11 Inf  [NaN-Inf] 0,91 [0,87-0,95] Inf  [NaN-Inf] 
Tosse ausente 1,09 100,00 100,00 4,73 Inf  [NaN-Inf] 0,98 [0,97-1,00] Inf  [NaN-Inf] 
Tosse ineficaz 97,81 100,00 100,00 69,23 Inf  [NaN-Inf] 0,02 [0,008-0,05] Inf  [NaN-Inf] 
Vocalização dificultada 26,77 77,77 96,07 4,96 1,20 [0,34-4,18] 0,94 [0,65-1,34] 127,98 [25,70-637,20] 
Indicadores clínicos não listados NANDA-I        
Sons respiratórios aumentados 10,38 100,00 100,00 5,20 Inf  [NaN-Inf] 0,89[0,85-0,94] Inf  [NaN-Inf] 
Frêmito toracovocal alterado 13,66 100,00 100,00 5,38 Inf  [NaN-Inf] 0,86[0,81-0,91] Inf  [NaN-Inf] 
Percussão pulmonar alterada 5,46 100,00 100,00 4,94 Inf  [NaN-Inf] 0,94[0,91-0,97] Inf  [NaN-Inf] 
Ausculta da voz alterada 2,18 100,00 100,00 4,78 Inf  [NaN-Inf] 0,97[0,95-0,99] Inf  [NaN-Inf] 
Se= Sensibilidade; Es = Especificidade; VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN = Valor Preditivo Negativo; RVP = Razão de Verossimilhança positiva; RVN = Razão de 
Verossimilhança Negativa; ORD = Odds ratio diagnóstica; IC 95% = Intervalo de Confiança de 95%. 
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Evidenciou-se que Ruídos adventícios respiratórios e Tosse ineficaz foram os 

indicadores clínicos mais importantes para o diagnóstico, apresentando, ao mesmo tempo, 

elevados valores de sensibilidade (86,88 e 97,81, respectivamente) e especificidade (100,00 e 

100,00, respectivamente). Além disso, estes indicadores apresentaram elevado valor preditivo 

positivo (100,00), sugerindo elevada probabilidade de ocorrência de DIVA, na presença 

destes indicadores. Ressalta-se ainda que, os indicadores citados apresentaram razões de 

verossimilhança e odds ratio diagnóstica estatisticamente significante (intervalo de confiança 

não incluem o valor 1). Ademais, pode-se inferir que, na presença destes indicadores, crianças 

com IRA têm maiores chances de manifestarem o diagnóstico DIVA (ORD=Inf [NaN-Inf] ). 

Além de Ruídos adventícios respiratórios e Tosse ineficaz, outros indicadores 

apresentaram elevados valores de especificidade para DIVA: Dispneia (100,00), Inquietação 

(100,00), Ortopneia (100,00), Quantidade excessiva de muco (100,00), Sons respiratórios 

diminuídos (100,00) e Tosse ausente (100,00). Estes indicadores ainda apresentaram valores 

elevados para odds ratio diagnóstica, valor preditivo positivo e razões de verossimilhança 

com valores estatisticamente significantes (intervalos de confiança não incluem o valor 1), o 

que denota sua relevância para avaliação e inferência do diagnóstico de enfermagem DIVA. 

De acordo com os dados estatísticos apresentados, os indicadores, em estudo, 

apresentaram valores preditivos positivos elevados (acima de 95%), sugerindo uma elevada 

probabilidade de ocorrência de DIVA na presença desses indicadores. 

Para os indicadores clínicos não listados na taxonomia NANDA-I, observa-se que 

apresentaram elevados valores de especificidade, valor preditivo positivo, odds ratio 

diagnóstica e razões de verossimilhança positiva e negativa com valores estatisticamente 

significantes. Desse modo, segundo o nível baixo de conservadorismo do diagnosticador, 

esses indicadores clínicos evidenciaram importância para a determinação de DIVA, em 

crianças com IRA. 

Na tabela 9, estão descritas as medidas de acurácia dos indicadores clínicos do 

diagnóstico DIVA e indicadores não listados na NANDA-I, segundo o grau de 

conservadorismo moderado do enfermeiro diagnosticador, para a inferência de DIVA.   
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Tabela 9 - Descrição das medidas de acurácia para os indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas e indicadores não listados na 
taxonomia NANDA-I, segundo o nível de conservadorismo moderado do diagnosticador para a inferência diagnóstica. Fortaleza, 2013. 

 Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) 
Indicadores clínicos NANDA-I        
Dispneia 75,14 86,95 97,69 32,25 5,76 [1,99-16,60] 0,28 [0,21-0,38] 2015,87 [570,30-7125,6] 
Inquietação 14,20 100,00 100,00 13,69 Inf [NaN-Inf] 0,85 [0,80-0,91] Inf [NaN-Inf] 
Mudanças na frequência respiratória 48,52 65,21 91,11 14,70 1,39 [0,78-2,49] 0,78 [0,56-1,10] 176,72 [71,16-438,84] 
Mudanças no ritmo respiratório 49,11 65,21 91,20 14,85 1,41 [0,79-2,52] 0,78 [0,55-1,08] 180,95 [72,87-449,34] 
Ortopneia 56,21 91,30 97,93 22,10 6,46 [1,70-24,46] 0,47 [0,38-0,59] 1347,97 [306,26-5932,7] 
Quantidade excessiva de muco 76,92 100,00 100,00 37,09 Inf [NaN-Inf] 0,23 [0,17-0,30] Inf [NaN-Inf] 
Ruídos adventícios respiratórios 94,08 100,00 100,00 69,69 Inf [NaN-Inf] 0,05 [0,03-0,10] Inf [NaN-Inf] 
Sons respiratórios diminuídos 8,87 95,65 93,75 12,50 2,04 [0,28-14,73] 0,95 [0,86-1,05] 214,28 [26,96-1703,19] 
Tosse ausente 0,59 95,65 50,00 11,57 0,13 [0,008-2,10] 1,03 [0,95-1,13] 13,09 [0,79-216,90] 
Tosse ineficaz 98,81 47,82 93,29 84,61 1,89 [1,28-2,80] 0,02 [0,005-0,10] 7654,16 [1520,05-38542] 
Vocalização dificultada 27,81 82,60 92,15 13,47 1,59 [0,63-4,02] 0,87 [0,70-1,07] 182,99 [59,14-566,19] 
Indicadores clínicos não listados NANDA-I        
Sons respiratórios aumentados 9,46 86,95 84,21 11,56 0,72 [0,22-2,30] 1,04 [0,88-1,22] 69,71 [18,65-260,52] 
Frêmito toracovocal alterado 14,79 100,00 100,00 13,77 Inf  [NaN-Inf] 0,85 [0,80-0,90] Inf  [NaN-Inf] 
Percussão pulmonar alterada 4,73 91,30 80,00 11,53 0,54 [0,12-2,40] 1,04 [0,91-1,18] 52,17 [10,37-262,28] 
Ausculta da voz alterada 2,36 100,00 100,00 12,23 Inf  [NaN-Inf] 0,97 [0,95-0,99] Inf  [NaN-Inf] 
Se = Sensibilidade; Es = Especificidade; VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN = Valor Preditivo Negativo; RVP = Razão de Verossimilhança Positiva; RVN = Razão de 
Verossimilhança Negativa; ORD = Odds ratio diagnóstica; IC 95% = Intervalo de Confiança de 95%. 
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Evidenciou-se que Ruídos adventícios respiratórios foi o indicador mais 

importante para o diagnóstico, apresentando, ao mesmo tempo, elevados valores de 

sensibilidade (94,08) e especificidade (100,00). Além disso, este indicador mostrou elevado 

valor preditivo positivo (100,00) e moderado valor preditivo negativo (69,69), sugerindo 

elevada probabilidade de ocorrência de DIVA, na presença desse indicador clínico. Ademais, 

pode-se inferir que, na presença de Ruídos adventícios respiratórios, crianças com IRA têm 

maiores chances de manifestarem o diagnóstico DIVA (ORD = Inf [NaN-Inf]; razões de 

verossimilhanças com valores estatisticamente significantes).  

Tosse ineficaz também apresentou elevados valores de sensibilidade (98,81), valor 

preditivo positivo (93,29) e valor preditivo negativo (84,61). Ademais, pode-se inferir que, na 

presença deste indicador, crianças com IRA têm maiores chances de manifestarem o 

diagnóstico DIVA (ORD = 7654,16; razões de verossimilhanças com valores estatisticamente 

significantes). As estatísticas atribuídas indicam que Tosse ineficaz consiste em um indicador 

clínico representativo para a determinação do diagnóstico. 

Outros indicadores clínicos também se mostraram específicos para o diagnóstico: 

Inquietação (100,00), Quantidade excessiva de muco (100,00), Sons respiratórios diminuídos 

(95,65), Tosse ausente (95,65), Ortopneia (91,30), Dispneia (86,95) e Vocalização dificultada 

(82,60). Além de específicos, estes indicadores, exceto Tosse ausente, apresentaram valor 

preditivo positivo elevado, o que sugere elevada probabilidade de ocorrência de DIVA, na 

presença desses indicadores. No entanto, as estatísticas atribuídas para Sons respiratórios 

diminuídos, Tosse ausente e Vocalização dificultada devem ser vistas com ponderação, tendo 

em vista que não mostraram significância estatística para razões de verossimilhança e/ou odds 

ratio diagnóstica (intervalo de confiança, incluindo o valor 1). 

Para os indicadores clínicos não listados na taxonomia NANDA-I, observa-se que 

apresentaram elevados valores de especificidade, valor preditivo positivo e odds ratio 

diagnóstica. Contudo, os indicadores Sons respiratórios aumentados e Percussão pulmonar 

alterada não evidenciaram razão de verossimilhança positiva e negativa válidas. Assim, suas 

medidas de acurácia devem ser ponderadas. 

Na tabela 10, estão descritas as medidas de acurácia dos indicadores clínicos do 

diagnóstico DIVA e indicadores não listados na taxonomia NANDA-I, segundo o grau de 

conservadorismo alto do enfermeiro diagnosticador.  
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Tabela 10 - Descrição das medidas de acurácia para os indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas e indicadores não listados na 
taxonomia NANDA-I, segundo o nível de conservadorismo alto do diagnosticador para a inferência diagnóstica. Fortaleza, 2013. 

 Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) 
Indicadores clínicos NANDA-I        
Dispneia 78,26 59,25 83,07 51,61 1,92 [1,37-2,68] 0,003 [0,002-0,005] 523,63 [266,09-1030,45] 
Inquietação 15,94 96,29 91,66 30,95 4,30 [1,04-17,68] 0,87 [0,79-0,95] 493,10 [111,79-2174,91] 
Mudanças na frequência respiratória 46,37 51,85 71,11 27,45 0,96 [0,69-1,33] 1,03 [0,76-1,39] 93,13 [49,60-174,87] 
Mudanças no ritmo respiratório 47,10 51,85 71,42 27,72 0,97 [0,70-1,35] 1,02 [0,75-1,37] 95,89 [51,07-180,01] 
Ortopneia 60,14 74,07 85,56 42,10 2,31 [1,44-3,71] 0,53 [0,41-0,69] 431,16 [214,64-866,12] 
Quantidade excessiva de muco 84,78 75,92 90,00 66,12 3,52 [2,18-5,68] 0,20 [0,13-0,30] 1757,14 [807,2-3824,6] 
Ruídos adventícios respiratórios 98,55 57,40 85,53 93,93 2,31 [1,69-3,15] 0,02 [0,006-0,10] 9165,21 [2051,9-40937,6] 
Sons respiratórios diminuídos 8,69 92,59 75,00 28,40 1,17 [0,39-3,48] 0,98 [0,90-1,08] 119,04 [36,65-386,67] 
Tosse ausente 0,72 98,14 50,00 27,89 0,39 [0,02-6,14] 1,01[0,97-1,05] 38,68 [2,37-629,77] 
Tosse ineficaz 99,27 22,22 76,53 92,30 1,27 [1,10-1,47] 0,03 [0,004-0,24] 3914,28 [494,38-30991,4] 
Vocalização dificultada 29,71 81,48 80,39 31,20 1,60 [0,86-2,96] 0,86 [0,72-1,01] 185,97 [85,45-404,75] 
Indicadores clínicos não listados NANDA-I         
Sons respiratórios aumentados 7,24 83,33 52,63 26,01 0,43 [0,18-1,01] 1,11 [0,97-1,26] 39,06 [14,91-102,27] 
Frêmito toracovocal alterado 18,11 100,00 100,00 32,33 Inf  [NaN-Inf] 0,81 [0,75-0,88] Inf  [NaN-Inf] 
Percussão pulmonar alterada 3,62 90,74 50,00 26,92 0,39 [0,11-1,29] 1,06 [0,96-1,16] 36,84 [10,22-132,79] 
Ausculta da voz alterada 2,17 98,14 75,00 28,19 1,17 [0,12-11,04] 0,99 [0,95-1,04] 117,77 [11,98-1157,66] 
Se = Sensibilidade; Es = Especificidade; VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN = Valor Preditivo Negativo; RVP = Razão de Verossimilhança Positiva; RVN = Razão de 
Verossimilhança Negativa; ORD = Odds ratio diagnóstica; IC 95% = Intervalo de Confiança de 95%. 
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Ruídos adventícios respiratórios e Quantidade excessiva de muco evidenciaram 

elevado valor de sensibilidade (98,55 e 84,78, respectivamente) e valor preditivo positivo 

(85,53 e 90,00, respectivamente). A presença destes indicadores clínicos esteve associada ao 

aumento nas chances de crianças com IRA desenvolverem o diagnóstico DIVA (ORD = 

9165,21 e 1757,14, respectivamente; razões de verossimilhança estatisticamente 

significantes). As medidas de acurácia mencionadas indicam que estes indicadores são 

relevantes e importantes para avaliação e inferência diagnóstica de DIVA. 

Tosse ineficaz apresentou elevado valor de sensibilidade (99,27) e valor preditivo 

negativo (92,30). Ademais, pode-se inferir que, na presença deste indicador, crianças com 

IRA têm maiores chances de manifestarem o diagnóstico DIVA (ORD = 3914,28; razões de 

verossimilhança com valores estatisticamente significantes). As estatísticas atribuídas indicam 

que Tosse ineficaz consiste em um indicador clínico representativo para a determinação do 

diagnóstico. 

Os indicadores Inquietação, Sons respiratórios diminuídos, Tosse ausente e 

Vocalização dificultada foram os mais específicos para o diagnóstico (96,29; 92,59; 98,14 e 

81,48, respectivamente). No entanto, esta estatística deve ser vista com ponderação, tendo em 

vista que Sons respiratórios diminuídos, Tosse ausente e Vocalização dificultada não 

evidenciaram razões de verossimilhança válidas (intervalo de confiança com valor 1). 

Inquietação, além de elevado valor de especificidade, apresentou elevado valor preditivo 

positivo (91,66). Ademais, a presença do indicador clínico esteve associada ao aumento nas 

chances de ocorrer o diagnóstico DIVA (ORD = 493,10; razões de verossimilhança 

estatisticamente significantes). Considerando os indicadores clínicos em estudo, apenas 

Ruídos adventícios respiratórios e Tosse ineficaz apresentaram elevado valor preditivo 

negativo (93,93 e 92,30, respectivamente); assim, na ausência destes indicadores, a chance de 

DIVA está ausente é de 93,93% e 92,30%, respectivamente.  

Os indicadores clínicos não listados na taxonomia NANDA-I apresentaram 

elevados valores de especificidade e odds ratio diagnóstica. Contudo, as medidas de acurácia 

apresentadas devem ser ponderadas, visto que os indicadores não evidenciaram razões de 

verossimilhança estatisticamente significantes.  

Nas tabelas a seguir, estão apresentadas as medidas de acurácia para os 

indicadores clínicos listados na taxonomia NANDA-I, considerando seus espectros de 

manifestação e os três níveis de conservadorismo do diagnosticador, para a inferência do 

diagnóstico de enfermagem DIVA.  
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A tabela 11 descreve as medidas de acurácia do indicador clínico Dispneia, 

segundo seus espectros de manifestação e os níveis de conservadorismo do diagnosticador 

para a inferência do diagnóstico em estudo.  
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Tabela 11 - Descrição das medidas de acurácia do indicador clínico Dispneia a partir de seus espectros de manifestação e dos três níveis de conservadorismo do 
diagnosticador para a inferência do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas. Fortaleza, 2013.  
Dispneia Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) 

Nível de conservadorismo baixo 
Espectro leve 71,03 100,00 100,00 14,51 Inf  [NaN-Inf] 0,28 [0,23-0,36] Inf  [NaN-Inf] 
Espectro moderado 66,66 100,00 100,00 12,85 Inf  [NaN-Inf] 0,33 [0,27-0,40] Inf  [NaN-Inf] 
Espectro grave 7,65 100,00 100,00 5,05 Inf  [NaN-Inf] 0,92 [0,88-0,96] Inf  [NaN-Inf] 

Nível de conservadorismo moderado 
Espectro leve 75,14 86,95 97,69 32,25 5,76 [1,99-16,60] 0,28 [0,21-0,38] 2015,8 [570,3-7125,6] 
Espectro moderado 70,41 86,95 97,54 28,57 5,39 [1,87-15,57] 0,34 [0,25-0,45] 1586,66 [451,12-5580,50] 
Espectro grave 8,28 100,00 100,00 12,92 Inf  [NaN-Inf] 0,91 [0,87-0,95] Inf  [NaN-Inf] 

Nível de conservadorismo alto 
Espectro leve 78,26 59,25 83,07 51,61 1,92 [1,37-2,68] 0,36 [0,24-0,53] 523,63 [266,09-1030,45] 
Espectro moderado 73,91 62,96 83,60 48,57 1,99 [1,39-2,86] 0,41 [0,29-0,58] 481,66 [246,37-941,66] 
Espectro grave 8,69 96,29 85,71 29,21 2,34 [0,54-10,14] 0,94 [0,88-1,02] 247,61 [53,54-1145,16] 
Se = Sensibilidade; Es = Especificidade; VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN = Valor Preditivo Negativo; RVP = Razão de Verossimilhança Positiva; RVN = Razão de 
Verossimilhança Negativa; ORD = Odds ratio diagnóstica; IC 95% = Intervalo de Confiança de 95%. 
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Conforme os dados descritos na tabela 11, independente do espectro de 

manifestação, Dispneia apresentou elevada especificidade e valor preditivo positivo, 

considerando o nível de conservadorismo baixo e moderado do diagnosticador. Isto sugere 

elevada probabilidade de ocorrência de DIVA, na presença do indicador clínico. Dispneia 

evidenciou valores moderados de especificidade e elevados valores preditivos positivos, 

segundo postura conservadora do enfermeiro. No entanto, estas medidas foram obtidas apenas 

para os espectros de manifestação leve ou moderado. 

 O indicador mostrou valores moderados de sensibilidade para os três níveis de 

conservadorismo para a inferência diagnóstica. Estes valores, entretanto, foram obtidos 

apenas, quando o indicador apresentava espectro leve ou moderado. Além disso, apresentou 

elevado valor de odds ratio diagnóstica e razões de verossimilhança válidas, considerando os 

três espectros de manifestação e os níveis baixo e moderado de conservadorismo do 

enfermeiro diagnosticador.  

As tabelas 12 e 13 descrevem, respectivamente, as medidas de acurácia dos 

indicadores clínicos Mudanças na frequência respiratória e Mudanças no ritmo respiratório, 

segundo seus espectros de manifestação e os níveis de conservadorismo do diagnosticador 

para a inferência do diagnóstico em estudo.  
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Tabela 12 - Descrição das medidas de acurácia do indicador clínico Mudanças na frequência respiratória a partir de seus espectros de manifestação e dos três níveis de 
conservadorismo do diagnosticador para a inferência do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas. Fortaleza, 2013.  
Mudanças na frequência respiratória Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) 

Nível de conservadorismo baixo 
Espectro leve 47,54 66,66 96,66 5,88 1,42 [0,55-3,63] 0,78 [0,48-1,27] 181,25 [43,98-746,81] 
Espectro moderado 34,42 66,66 95,45 4,76 1,03 [0,40-2,65] 0,98 [0,61-1,57] 105,00 [25,40-433,98] 
Espectro grave 20,21 88,88 97,36 5,19 1,81 [0,28-11,80] 0,89 [0,70-1,14] 202,73 [24,58-1672,11] 

Nível de conservadorismo moderado 
Espectro leve 48,52 65,21 91,11 14,70 1,39 [0,78-2,49] 0,78 [0,56-1,10] 176,72 [71,16-438,84] 
Espectro moderado 35,50 73,91 90,90 13,49 1,36 [0,66-2,78] 0,87 [0,66-1,14] 155,96 [58,38-416,63] 
Espectro grave 21,89 95,65 97,36 14,28 5,03 [0,72-34,96] 0,81 [0,72-0,91] 616,66 [80,43-4727,90] 

Nível de conservadorismo alto 
Espectro leve 46,37 51,85 71,11 27,45 0,96 [0,69-1,33] 1,03 [0,76-1,39] 93,13 [49,60-174,87] 
Espectro moderado 33,33 62,96 69,69 26,98 0,90 [0,59-1,37] 1,05 [0,83-1,34] 85,00 [44,10-163,79] 
Espectro grave 20,28 81,48 73,68 28,57 1,09 [0,57-2,09] 0,97 [0,83-1,13] 112,00 [50,21-249,81] 
Se = Sensibilidade; Es = Especificidade; VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN = Valor Preditivo Negativo; RVP = Razão de Verossimilhança Positiva; RVN = Razão de 
Verossimilhança Negativa; ORD = Odds ratio diagnóstica; IC 95% = Intervalo de Confiança de 95%. 
 
 
Tabela 13 - Descrição das medidas de acurácia do indicador clínico Mudanças no ritmo respiratório a partir de seus espectros de manifestação e dos três níveis de 
conservadorismo do diagnosticador para a inferência do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas. Fortaleza, 2013.  
Mudanças no ritmo respiratório Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) 

Nível de conservadorismo baixo 
Espectro leve 48,08 66,66 96,70 5,94 1,44 [0,56-3,67] 0,77 [0,48-1,26] 185,26 [44,96-763,33] 
Espectro moderado 36,06 66,66 95,65 4,87 1,08 [0,42-2,78] 0,95 [0,59-1,54] 112,82 [27,31-465,99] 
Espectro grave 10,38 100,00 100,00 5,20 Inf [NaN-Inf] 0,89 [0,85-0,94] Inf [NaN-Inf] 

Nível de conservadorismo moderado 
Espectro leve 49,11 65,21 91,20 14,85 1,41 [0,79-2,52] 0,78 [0,55-1,08] 180,95 [72,87-449,34] 
Espectro moderado 36,68 69,56 89,85 13,00 1,20 [0,63-2,30] 0,91 [0,67-1,22] 132,44 [51,64-339,61] 
Espectro grave 11,24 100,00 100,00 13,29 Inf [NaN-Inf] 0,88 [0,84-0,93] Inf [NaN-Inf] 

Nível de conservadorismo alto 
Espectro leve 47,10 51,85 71,42 27,72 0,97 [0,70-1,35] 1,02 [0,75-1,37] 95,89 [51,07-180,01] 
Espectro moderado 34,78 61,11 69,56 26,82 0,89 [0,59-1,34] 1,06 [0,83-1,36] 83,80 [43,76-160,48] 
Espectro grave 10,14 90,74 73,68 28,32 1,09 [0,41-2,89] 0,99 [0,89-1,09] 110,64 [37,82-323,65] 
Se = Sensibilidade; Es = Especificidade; VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN = Valor Preditivo Negativo; RVP = Razão de Verossimilhança Positiva; RVN = Razão de 
Verossimilhança Negativa; ORD = Odds ratio diagnóstica; IC 95% = Intervalo de Confiança de 95%. 
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Os indicadores clínicos Mudanças na frequência respiratória e Mudanças no 

ritmo respiratório, conforme apresentado nas tabelas 12 e 13, apresentaram baixos valores de 

sensibilidade para os três níveis de conservadorismo. No entanto, espectros mais graves dos 

indicadores estão associados a maiores valores de especificidade. Assim, na ausência de 

DIVA maior a probabilidade de Mudanças na frequência respiratória e Mudanças no ritmo 

respiratório não estarem manifestadas em espectro grave. Os indicadores apresentaram 

elevado valor preditivo positivo para os níveis de conservadorismo baixo e moderado, e 

elevado valor de odds ratio diagnóstica para os três níveis de conservadorismo do 

diagnosticador. No entanto, destaca-se que os indicadores não apresentaram significância 

estatística para razões de verossimilhança (intervalo de confiança incluem o valor 1); assim, 

suas medidas de acurácia devem ser vistas com ponderação. Os resultados apresentados 

sugerem que estes indicadores clínicos não foram considerados importantes para a inferência 

de DIVA em crianças com IRA. 

A tabela 14 descreve as medidas de acurácia do indicador clínico Ortopneia, 

segundo seus espectros de manifestação e os níveis de conservadorismo do diagnosticador 

para a inferência do diagnóstico em estudo.  
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Tabela 14 - Descrição das medidas de acurácia do indicador clínico Ortopneia a partir de seus espectros de manifestação e dos três níveis de conservadorismo do 
diagnosticador para a inferência do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas. Fortaleza, 2013.  
Ortopneia Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) 

Nível de conservadorismo baixo 
Espectro leve 53,00 100,00 100,00 9,47 Inf [NaN-Inf] 0,46 [0,40-0,54] Inf [NaN-Inf] 
Espectro moderado 39,34 100,00 100,00 7,50 Inf [NaN-Inf] 0,60 [0,53-0,68] Inf [NaN-Inf] 
Espectro grave 1,09 100,00 100,00 4,73 Inf [NaN-Inf] 0,98 [0,97-1,00] Inf [NaN-Inf] 

Nível de conservadorismo moderado 
Espectro leve 56,21 91,30 97,93 22,10 6,46 [1,70-24,46] 0,47 [0,38-0,59] 1347,97 [306,2-5932,7] 
Espectro moderado 42,60 100,00 100,00 19,16 Inf [NaN-Inf] 0,57 [0,50-0,65] Inf [NaN-Inf] 
Espectro grave 1,18 100,00 100,00 12,10 Inf [NaN-Inf] 0,98 [0,97-1,00] Inf [NaN-Inf] 

Nível de conservadorismo alto 
Espectro leve 60,14 74,07 85,56 42,10 2,31 [1,44-3,71] 0,53 [0,41-0,69] 431,16 [214,64-866,12] 
Espectro moderado 46,37 85,18 88,88 38,33 3,13 [1,61-6,08] 0,62 [0,52-0,76] 497,29 [218,59-1131,3] 
Espectro grave 1,44 100,00 100,00 28,42 Inf [NaN-Inf] 0,98 [0,96-1,00] Inf [NaN-Inf] 
Se = Sensibilidade; Es = Especificidade; VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN = Valor Preditivo Negativo; RVP = Razão de Verossimilhança Positiva; RVN = Razão de 
Verossimilhança Negativa; ORD = Odds ratio diagnóstica; IC 95% = Intervalo de Confiança de 95%. 
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De acordo com os dados da tabela 14, o indicador clínico Ortopneia apresentou 

sensibilidade em torno de 40%-50%, nos três níveis de conservadorismo. Estes valores, 

entretanto, foram obtidos apenas, quando o indicador apresentava espectro leve ou moderado. 

Espectros graves estão relacionados a valores muito baixos de sensibilidade (1%). Por outro 

lado, o indicador clínico apresentou elevados valores de especificidade nos três níveis de 

conservadorismo do diagnosticador. Além disso, Ortopneia evidenciou elevado valor 

preditivo positivo e odds ratio diagnóstica. Ademais, a presença do indicador clínico esteve 

associada ao aumento nas chances de ocorrer o diagnóstico DIVA. No entanto, ressalta-se que, 

as razões de verossimilhança negativa para o espectro grave do indicador não apresentaram 

significância estatística (intervalo de confiança incluem o valor 1) nos três níveis de 

conservadorismo.  

A tabela 15 descreve as medidas de acurácia do indicador clínico Ruídos 

adventícios respiratórios, segundo seus espectros de manifestação e os níveis de 

conservadorismo do diagnosticador para a inferência do diagnóstico em estudo.  
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Tabela 15 - Descrição das medidas de acurácia do indicador clínico Ruídos adventícios respiratórios a partir de seus espectros de manifestação e dos três níveis de 
conservadorismo do diagnosticador para a inferência do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas. Fortaleza, 2013. 
Ruídos adventícios respiratórios Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) 

Nível de conservadorismo baixo 
Espectro leve 86,88 100,00 100,00 27,27 Inf [NaN-Inf] 0,13 [0,09-0,19] Inf [NaN-Inf] 
Espectro moderado 80,87 100,00 100,00 20,45 Inf [NaN-Inf] 0,19 [0,14-0,25] Inf [NaN-Inf] 

Nível de conservadorismo moderado 
Espectro leve 94,08 100,00 100,00 69,69 Inf [NaN-Inf] 0,05 [0,03-0,10] Inf [NaN-Inf] 
Espectro moderado 87,57 100,00 100,00 52,27 Inf [NaN-Inf] 0,12 [0,08-0,18] Inf [NaN-Inf] 

Nível de conservadorismo alto 
Espectro leve 98,55 57,40 85,53 93,93 2,31 [1,69-3,15] 0,02 [0,006-0,10] 9165,2 [2051,9-40937,6] 
Espectro moderado 96,37 72,22 89,86 88,63 3,46 [2,25-5,34] 0,05 [0,02-0,12] 6916,0 [2364,6- 20227,5] 
Se = Sensibilidade; Es = Especificidade; VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN = Valor Preditivo Negativo; RVP = Razão de Verossimilhança Positiva; RVN = Razão de 
Verossimilhança Negativa; ORD = Odds ratio diagnóstica; IC 95% = Intervalo de Confiança de 95%. 
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Segundo a tabela 15, Ruídos adventícios respiratórios apresentou elevados 

valores de sensibilidade e valor preditivo positivo, para os três níveis de conservadorismo do 

enfermeiro diagnosticador. O indicador também apresentou elevados valores de 

especificidade (100%); entretanto, estes valores foram obtidos apenas para os níveis baixo e 

moderado de conservadorismo. Nível alto de conservadorismo para a inferência do 

diagnóstico DIVA está relacionado a menores valores de especificidade e a elevados valores 

preditivos negativos, quando comparado aos níveis baixo e moderado. Além disso, Ruídos 

adventícios respiratórios evidenciou elevada odds ratio diagnóstica e razões de 

verossimilhança estatisticamente significantes nos três níveis apresentados, o que denota sua 

relevância e importância para avaliação e inferência do diagnóstico DIVA. 

A tabela 16 descreve as medidas de acurácia do indicador clínico Sons 

respiratórios diminuídos, segundo seus espectros de manifestação e os níveis de 

conservadorismo do diagnosticador para a inferência do diagnóstico em estudo.  
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Tabela 16 - Descrição das medidas de acurácia do indicador clínico Sons respiratórios diminuídos a partir de seus espectros de manifestação e dos três níveis de 
conservadorismo do diagnosticador para a inferência do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas. Fortaleza, 2013. 
Sons respiratórios diminuídos Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) 

Nível de conservadorismo baixo 
Espectro leve 8,74 100,00 100,00 5,11 Inf [NaN-Inf] 0,91 [0,87-0,95] Inf [NaN-Inf] 
Espectro moderado 5,46 100,00 100,00 4,94 Inf [NaN-Inf] 0,94 [0,91-0,97] Inf [NaN-Inf] 

Nível de conservadorismo moderado 
Espectro leve 8,87 95,65 93,75 12,50 2,04 [0,28-14,73] 0,95 [0,86-1,05] 214,28 [26,96-1703,19] 
Espectro moderado 5,32 95,65 90,00 12,08 1,22 [0,16-9,22] 0,98 [0,90-1,08] 123,75 [14,95- 1024,30] 

Nível de conservadorismo alto 
Espectro leve 8,69 92,59 75,00 28,40 1,17 [0,39-3,48] 0,98 [0,90-1,08] 119,04 [36,65-386,67] 
Espectro moderado 5,79 96,29 80,00 28,57 1,56 [0,34-7,13] 0,97 [0,91-1,04] 160,00 [32,87-778,74] 
Se = Sensibilidade; Es = Especificidade; VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN = Valor Preditivo Negativo; RVP = Razão de Verossimilhança Positiva; RVN = Razão de 
Verossimilhança Negativa; ORD = Odds ratio diagnóstica; IC 95% = Intervalo de Confiança de 95%. 
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Conforme os dados apresentados na tabela 16, Sons respiratórios diminuídos 

apresentou baixo valor de sensibilidade nos três níveis de conservadorismo. Por outro lado, 

este indicador apresentou elevados valores de especificidade e odds ratio diagnóstica. No 

entanto, as razões de verossimilhança para os níveis moderado e alto de conservadorismo não 

evidenciaram significância estatística (intervalo de confiança incluindo o valor 1). Assim, as 

medidas de acurácia apresentadas para este indicador clínico devem ser ponderadas. 

A tabela 17 descreve as medidas de acurácia do indicador clínico Tosse ineficaz, 

segundo seus espectros de manifestação e os níveis de conservadorismo do diagnosticador 

para a inferência do diagnóstico em estudo.  
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Tabela 17 - Descrição das medidas de acurácia do indicador clínico Tosse ineficaz a partir de seus espectros de manifestação e dos três níveis de conservadorismo do 
diagnosticador para a inferência do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas.  Fortaleza, 2013. 
Tosse ineficaz Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) 

Nível de conservadorismo baixo 
Espectro leve 97,81 100,00 100,00 69,23 Inf [NaN-Inf] 0,02 [0,008-0,05] Inf [NaN-Inf] 
Espectro moderado 44,26 100,00 100,00 8,10 Inf [NaN-Inf] 0,55 [0,48-0,63] Inf [NaN-Inf] 

Nível de conservadorismo moderado 
Espectro leve 98,81 47,82 93,29 84,61 1,89 [1,28-2,80] 0,02 [0,005-0,10] 7654,16 [1520-38542] 
Espectro moderado 46,15 86,95 96,29 18,01 3,53 [1,21-10,29] 0,61 [0,50-0,76] 571,42 [163,61-1995,6] 

Nível de conservadorismo alto 
Espectro leve 99,27 22,22 76,53 92,30 1,27 [1,10-1,47] 0,03 [0,004-0,24] 3914,2 [494,38-30991] 
Espectro moderado 47,82 72,22 81,48 35,13 1,72 [1,08-2,73] 0,72 [0,57-0,90] 238,33 [120,41-471,73] 
Se = Sensibilidade; Es = Especificidade; VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN = Valor Preditivo Negativo; RVP = Razão de Verossimilhança Positiva; RVN = Razão de 
Verossimilhança Negativa; ORD = Odds ratio diagnóstica; IC 95% = Intervalo de Confiança de 95%. 
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Na tabela 17, Tosse ineficaz apresentou elevados valores de sensibilidade nos três 

níveis de conservadorismo do diagnosticador, considerando o espectro de manifestação leve 

do indicador clínico. Por outro lado, espectros moderados de Tosse ineficaz, segundo os níveis 

baixo e moderado de conservadorismo, estão associados a elevados valores de especificidade, 

enquanto, o nível alto de conservadorismo está relacionado a moderado valor de 

especificidade do indicador.  

Além disso, Tosse ineficaz evidenciou elevados valores preditivos positivos, 

elevada odds ratio diagnóstica e razões de verossimilhança positiva e negativa 

estatisticamente significantes (intervalo de confiança não incluem o valor 1), considerando os 

três níveis de conservadorismo para a inferência diagnóstica. Ademais, a presença do 

indicador clínico esteve associada ao aumento nas chances de ocorrer o diagnóstico DIVA. 

Isto denota sua relevância e importância para avaliação e inferência do diagnóstico DIVA. 

A tabela 18 descreve as medidas de acurácia do indicador clínico Vocalização 

dificultada, segundo seus espectros de manifestação e os níveis de conservadorismo do 

diagnosticador para a inferência do diagnóstico em estudo.  
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Tabela 18 - Descrição das medidas de acurácia do indicador clínico Vocalização dificultada a partir de seus espectros de manifestação e dos três níveis de conservadorismo do 
diagnosticador para a inferência do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas.  Fortaleza, 2013. 
Vocalização dificultada Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) 

Nível de conservadorismo baixo 
Espectro leve 7,10 100,00 100,00 5,02 Inf [NaN-Inf] 0,92 [0,89-0,96] Inf [NaN-Inf] 
Espectro moderado 7,10 100,00 100,00 5,02 Inf [NaN-Inf] 0,92 [0,89-0,96] Inf [NaN-Inf] 

Nível de conservadorismo moderado 
Espectro leve 6,50 91,30 84,61 11,73 0,74 [0,17-3,16] 1,02 [0,89-1,16] 73,10 [15,14-352,74] 
Espectro moderado 6,50 91,30 84,61 11,73 0,74 [0,17-3,16] 1,02 [0,89-1,16] 73,10 [15,14-352,74] 

Nível de conservadorismo alto 
Espectro leve 7,24 94,44 76,92 28,49 1,30 [0,37-4,55] 0,98 [0,90-1,06] 132,81 [35,11-502,37] 
Espectro moderado 7,24 94,44 76,92 28,49 1,30 [0,37-4,55] 0,98 [0,90-1,06] 132,81 [35,11-502,37] 
Se = Sensibilidade; Es = Especificidade; VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN = Valor Preditivo Negativo; RVP = Razão de Verossimilhança Positiva; RVN = Razão de 
Verossimilhança Negativa; ORD = Odds ratio diagnóstica; IC 95% = Intervalo de Confiança de 95%. 
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Segundo dados da tabela 18, independente do espectro de manifestação, 

Vocalização dificultada apresentou baixo valor de sensibilidade nos três níveis de 

conservadorismo. Por outro lado, este indicador apresentou elevados valores de especificidade 

e odds ratio diagnóstica. No entanto, as razões de verossimilhança positiva e negativa para os 

níveis moderado e alto de conservadorismo do enfermeiro diagnosticador não evidenciaram 

significância estatística. Assim, as medidas de acurácia evidenciadas para este indicador 

clínico devem ser ponderadas. 
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5 DISCUSSÃO 

 

As doenças respiratórias agudas são uma das causas mais comuns de 

morbimortalidade na infância, atingindo, principalmente, crianças menores de cinco anos de 

idade. Apesar do decréscimo observado na mortalidade infantil por infecções respiratórias 

agudas, sua morbidade ainda permanece significativa. Deste modo, a magnitude desse 

problema de saúde aponta a necessidade de busca constante de estratégias efetivas para o 

controle da situação, como o reconhecimento e intervenção sobre seus fatores de risco. Os 

principais fatores de riscos envolvidos na ocorrência das doenças respiratórias agudas, na 

infância, são: fatores demográficos (sexo e idade), fatores socioeconômicos (renda familiar), 

fatores nutricionais (aleitamento materno), fatores ambientais (frequência à creche), 

antecedentes mórbidos (hospitalizações, antecedentes respiratórios) e cuidados com a criança 

(MACEDO et al., 2007).  

A infecção respiratória é um dos processos patológicos que contribui para o 

aumento de secreções e interfere nos mecanismos de defesas das vias aéreas, podendo 

ocasionar retenção de secreções, muco excessivo, secreções nos brônquios e exsudato nos 

alvéolos (NAPOLEÃO, 2005). Algumas condições que dificultam a tosse e a expectoração, 

tais como: congestão pulmonar e acúmulo de secreções espessas no trato respiratório são 

tipicamente identificadas nas infecções respiratórias e contribuem para a obstrução das vias 

aéreas. Além da produção excessiva de secreções na árvore traqueobrônquica, ressaltam-se as 

propriedades inerentes à população infantil, a exemplo da inabilidade em mobilizar e 

expulsar, espontaneamente, as secreções do trato respiratório, para manter uma via aérea 

desobstruída, o que corrobora para ocorrência do diagnóstico de enfermagem DIVA 

(MONTEIRO et al., 2007). Essas alterações desencadeiam a manifestação dos indicadores 

clínicos do diagnóstico DIVA e isto pode justificar a sua relação com crianças com IRA. 

Os achados do presente estudo evidenciaram maior ocorrência de crianças do sexo 

masculino na amostra estudada. Pesquisa similar, desenvolvida com crianças acometidas por 

IRA, identificou que 58,1% da amostra também eram do gênero masculino (PASCOAL, 

2011). Os estudos de Chaves (2011) e Monteiro, Silva e Lopes (2006) também corroboram 

com os achados desta pesquisa, tendo em vista que seus resultados identificaram que 55,8% e 

55,1%, respectivamente, das crianças eram do sexo masculino.  

Portanto, a preponderância do sexo masculino quanto à morbidade por doenças 

respiratórias agudas é relatada na literatura, assim como detectada na presente análise. Fatores 

relacionados ao menor calibre da via aérea entre os meninos são os prováveis responsáveis 
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por esse fenômeno (MACEDO et al., 2007). No entanto, os resultados deste estudo 

evidenciam que não foi encontrada relação linear significativa entre sexo e a probabilidade 

subjetiva de identificação do diagnóstico de enfermagem em estudo. Assim, crianças do sexo 

feminino e masculino possuem probabilidade semelhante para a identificação do desfecho 

clínico.  

Com relação aos resultados verificados para a variável idade, observou-se que as 

crianças participantes tinham idade média de 23,13 meses (±17,63). Este achado apresenta 

similaridades com os estudos de Pascoal (2011) e Chaves (2011), em que a média de idade 

das crianças com IRA foram, respectivamente, de 20,35 e de 19,58 meses. Ainda 

concordando com os achados do presente estudo, uma pesquisa realizada com população 

semelhante, encontrou uma idade média de, aproximadamente, 18 meses (±12,3), em que 

25% da amostra apresentaram idade até 7 meses e 75%, idade até 27 meses (MONTEIRO; 

SILVA; LOPES, 2006).  

Destaca-se que, crianças mais jovens, dadas as condições como imaturidade 

imunológica e o calibre reduzido das vias aéreas, apresentam maior risco para o 

desenvolvimento de doenças respiratórias agudas e evolução do quadro clínico para formas 

mais graves da doença, com disfunção respiratória significativa. A relação entre maior 

incidência e gravidade de condições respiratórias em crianças mais jovens é bem estabelecida 

na literatura, conforme apresentado nos estudos de Macedo et al. (2007), Moura et al. (2003), 

Duarte e Botelho (2000).  

Os resultados da análise de correlação entre a variável idade e o diagnóstico de 

enfermagem confirmam tal condição, tendo em vista que crianças mais jovens acometidas por 

IRA apresentaram maior probabilidade de desenvolverem o diagnóstico de enfermagem 

DIVA. O estudo de Silveira, Lima e Lopes (2008), desenvolvido com crianças asmáticas, 

também corrobora com os presentes achados. Nesse estudo, o diagnóstico DIVA foi mais 

comum em crianças com média de idade menor.   

De forma similar à idade, o tempo de internamento também apresentou correlação 

com o diagnóstico em estudo, ao passo que, quanto menor o tempo de internação hospitalar, 

maior a probabilidade subjetiva de identificação do diagnóstico. Este resultado pode ser 

justificado pelo fato das infecções se tratarem de uma morbidade aguda. Assim, as primeiras 

medidas de tratamento são instituídas rapidamente e, na maioria das vezes, o quadro clínico 

das crianças melhora nos primeiros dias de internamento (SOCIEDADE BRASILEIRA de 

PNEUMOLOGIA e TISOLOGIA, 2007). Deste modo, à medida que o tempo de 

internamento aumenta, a presença do diagnóstico DIVA diminui. Esta associação também foi 
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descrita nos estudos de Chaves (2011) e Silveira, Lima e Lopes (2008).  

Os fatores socioeconômicos apresentam importante impacto sobre a 

morbimortalidade das doenças respiratórias na infância. Quanto às características 

socioeconômicas, a renda familiar média dos participantes foi de R$ 1002,7 reais, ou seja, 

aproximadamente, dois salários mínimos, considerando o valor atual do salário de R$ 678,00.  

Estes achados apresentam concordância com o estudo de Macedo et al. (2007), em que a 

renda familiar média foi de 2,7 (±3,2) salários mínimos. Apesar das similaridades 

apresentadas, vale destacar que o estudo citado foi desenvolvido na região sul do país, ao 

passo que, a presente investigação foi realizada no nordeste.  

Os achados dos estudos de Pascoal (2011) e Chaves (2011) apresentaram 

divergências para a variável renda familiar, de modo que 50% dos pais ou responsáveis pelas 

crianças referiram uma renda mensal de até R$ 545,00 reais, ou seja, a maioria possuía baixo 

nível socioeconômico. Embora estas pesquisas tenham sido realizadas na mesma instituição 

de saúde do presente estudo, as diferenças apresentadas podem ser atribuídas às diversas 

iniciativas de promoção da saúde, de natureza intersetorial, como o desenvolvimento de 

programas sociais, a exemplo do programa bolsa-família. O referido programa beneficia 

famílias pobres e extremamente pobres, por meio da transferência direta de renda com 

condicionalidades, contribuindo, de forma significativa, para a redução da extrema pobreza, 

desigualdades e para a melhoria da situação alimentar e qualidade de vida das famílias 

beneficiárias. A complementação da renda familiar por meio do programa bolsa-família foi 

referida pela grande maioria dos participantes.  

Outra variável importante para a morbimortalidade das infecções respiratórias na 

infância é o aleitamento materno. Há evidências de que, tanto em países em desenvolvimento 

quanto nos desenvolvidos, a amamentação predominante por, pelo menos, seis meses e 

amamentação parcial até um ano de idade protege as crianças contra infecções respiratórias e 

gastrointestinais, sendo maior a proteção quando a criança é amamentada de forma exclusiva 

e por tempo prolongado (TOMA; REA, 2008). Assim, as hospitalizações por doenças 

respiratórias agudas aumentam à medida que o tempo de amamentação exclusiva diminui. 

Isso pode explicar os achados do presente estudo, em que as crianças foram amamentadas, 

exclusivamente, por apenas 3,56 meses. O baixo tempo de amamentação exclusiva (3 meses) 

também foi relatado no estudo de Chaves (2011). 

Assim como o desmame precoce, a frequência à creche é um fator de risco para o 

desenvolvimento de infecções, aumentando a exposição e transmissão de agentes que causam 

agravos à saúde. A criança usuária de creche ou escola tem maior probabilidade de adquirir e 



66 

 

desenvolver infecções, sobretudo as de repetição, como as de ordem respiratória, 

gastrintestinal e cutânea. O ambiente coletivo das creches e escolas, a convivência diária e 

prolongada e o grande contato físico entre as crianças e adultos proporcionam a circulação e 

transmissão de microrganismos patogênicos, favorecendo a ocorrência de surtos e infecções 

potencialmente mais severas (VICO; LAURENTI, 2004). Neste estudo, apenas 31,8% das 

crianças frequentavam creche ou escola. Este resultado pode ser justificado pela idade das 

crianças participantes. Estes resultados foram similares aos encontrados no estudo de Chaves 

(2011), em que a minoria das crianças frequentava creche.  

Estudo realizado com 491 crianças menores de cinco anos com diagnóstico de 

IRA identificou como diagnósticos clínicos presentes, nesta população: rinofaringite, otite 

média aguda, amigdalite, laringotraqueobronquite, bronquiolite e pneumonia. Para as crianças 

com idade inferior a um ano, o diagnóstico mais frequente foi bronquiolite (100%); crianças 

com idade entre um e dois anos foi pneumonia (33,3%) e; para crianças com idade entre dois 

e cinco anos foi amigdalite (71,8%). Em relação ao total dos casos de IRA, a rinofaringite foi 

a mais frequente, com 252 casos (51,3%). No entanto, nos casos em que a criança necessitou 

de internação hospitalar, 77,7% dos casos de IRA estavam associados à pneumonia 

(DUARTE; BOTELHO, 2000).  

Esses achados apresentam similaridades com os encontrados no presente estudo, 

onde foram identificadas infecções de vias aéreas superiores e inferiores, e as infecções 

respiratórias mais prevalentes foram pneumonia e bronquiolite. No entanto, nenhuma criança 

apresentou amigdalite e observou-se ainda baixa prevalência para os diagnósticos: faringite, 

laringite, sinusite, laringotraqueíte e otite média. 

Os resultados dos estudos de Andrade et al. (2012), Pascoal (2011) e Chaves 

(2011), com relação à prevalência do diagnóstico médico apresentado pelas crianças 

participantes, também corroboram com os achados desta pesquisa, tendo em vista que a 

pneumonia foi o principal diagnóstico identificado em crianças com IRA. 

Segundo a inferência diagnóstica realizada por enfermeiros diagnosticadores, 

71,9% das crianças avaliadas apresentaram definitivamente o diagnóstico de enfermagem 

DIVA, ao passo que 7,3% não apresentaram definitivamente DIVA. A elevada prevalência 

para o diagnóstico DIVA em crianças com infecções respiratórias também foi verificada nos 

estudos de Silveira, Lima e Lopes (2008) e Monteiro, Silva e Lopes (2006), em que 66,7% e 

100%, respectivamente, das crianças apresentaram DIVA.  

Os estudos de Chaves (2011) e Pascoal (2011) também corroboram com o 

presente achado, tendo em vista que 89,2% e 91,9%, respectivamente, das crianças avaliadas 
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com IRA desenvolveram DIVA. Apesar das similaridades apresentadas, ressalta-se que, no 

presente estudo, diferentemente das pesquisas supracitadas, foi utilizada a probabilidade 

subjetiva para a inferência do diagnóstico e isto pode justificar a menor prevalência do 

diagnóstico quando comparado aos estudos de Monteiro, Silva e Lopes (2006), Chaves (2011) 

e Pascoal (2011), que utilizaram a determinação dicotômica para a inferência do diagnóstico. 

Os diagnósticos de enfermagem respiratórios têm sido apontados, na literatura, 

como aqueles com maior frequência de ocorrência em diferentes situações e grupos etários 

(CARLSON-CATALANO et al., 1998). Deste modo, apesar de terem sido desenvolvidos 

com populações clínicas distintas e diferentes faixas etárias, os trabalhos de Silva, Lopes e 

Araújo (2007) e Rocha, Maia e Silva (2006) identificaram a ocorrência de diagnósticos 

respiratórios, dentre estes DIVA. Silva, Lopes e Araújo (2007), em um estudo transversal, 

desenvolvido junto a crianças cardiopatas congênitas, com idade de 0 a 12 meses, 

identificaram que o diagnóstico DIVA esteve presente em 55,6% da amostra. O estudo de 

Rocha, Maia e Silva (2006) realizado com pacientes em idade adulta, no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca, revelou uma prevalência de 63,6% para DIVA. 

Quanto à frequência dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 

DIVA, os achados do presente estudo revelaram que Tosse ineficaz, Ruídos adventícios 

respiratórios, Quantidade excessiva de muco, Dispneia, Ortopneia, Mudanças no ritmo 

respiratório e Mudanças na frequência respiratória apresentaram maior prevalência.  

A prevalência desses indicadores pode ser atribuída ao quadro clínico das doenças 

respiratórias mais prevalentes na população estudada: pneumonia e bronquiolite. A 

pneumonia é uma infecção aguda do parênquima pulmonar e seu curso patogênico causa 

como principais manifestações clínicas: tosse produtiva, taquipneia, sinais de desconforto 

respiratório (tiragem intercostal, subdiafragmática, batimento de asa de nariz e tiragem de 

fúrcula) e ausculta predominante de ruídos respiratórios (crepitações e estertores). A 

bronquiolite viral aguda é uma síndrome clínica de vias aéreas inferiores que, 

caracteristicamente, tem início com sinais e sintomas de infecção de vias aéreas superiores 

(tosse, coriza e febre), evoluindo para um quadro obstrutivo agudo de vias aéreas inferiores 

(taquidispneia, uso de musculatura acessória da respiração, tosse produtiva, sons respiratórios 

adventícios, dentre outros) (GILIO; ESCOBAR; GRISI, 2011). 

Esses achados apresentam concordância com estudos desenvolvidos com 

diagnósticos de enfermagem respiratórias na população pediátrica (ANDRADE et al., 2012; 

CHAVES, 2011; SILVEIRA; LIMA; LOPES, 2008; MONTEIRO; SILVA; LOPES, 2006). 

A pesquisa de Andrade et al. (2012), desenvolvida com crianças de 0 a 5 anos de 
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idade com IRA, apresentou como indicadores clínicos mais prevalentes: Ruídos adventícios 

respiratórios (77,5%), Tosse ineficaz (70,2%), Dispneia (55,6%) e Mudanças na frequência 

respiratória (53,6%). Para Chaves (2011), Tosse ineficaz (91,3%), Ruídos adventícios 

respiratórios (77,1%), Dispneia (69,3%), Mudanças na frequência respiratória (56,6%) e 

Ortopneia (54,2%) foram os indicadores de DIVA manifestados com maior prevalência.  

Silveira, Lima e Lopes (2008), em seu estudo com os indicadores clínicos dos 

diagnósticos de enfermagem DIVA e Padrão respiratório ineficaz em crianças asmáticas, 

mostraram como indicadores mais prevalentes para DIVA: Ruídos adventícios respiratórios 

(76,2%), Mudanças na frequência respiratória (61,9%), Tosse ineficaz (57,1%), Dispneia 

(50%) e Expectoração (50%).  

Ainda em consonância com os achados desta pesquisa, um estudo de perfil 

diagnóstico de crianças com IRA verificou que Ruídos adventícios respiratórios (96,2%), 

Dispneia (74,4%) e Tosse ineficaz (60,3%) foram os indicadores clínicos mais prevalentes na 

população em questão (MONTEIRO; SILVA; LOPES, 2006). 

Os indicadores Dispneia, Inquietação, Ortopneia, Quantidade excessiva de muco, 

Ruídos adventícios respiratórios e Tosse ineficaz apresentaram relação linear significativa 

com a identificação do diagnóstico de enfermagem DIVA. Deste modo, a presença destes 

indicadores clínicos está associada à maior probabilidade de identificação do diagnóstico em 

estudo.  

Além de evidenciar elevada prevalência em crianças com IRA, conforme descrito 

anteriormente, Dispneia mostrou relação linear estatisticamente significante com a 

identificação do diagnóstico de enfermagem DIVA. O indicador clínico também apresentou 

elevada especificidade, valores preditivos positivos e odds ratio diagnóstica, segundo os 

níveis baixo e moderado de conservadorismo do enfermeiro diagnosticador. Assim, na 

ausência deste indicador, maior a probabilidade de o diagnóstico encontrar-se ausente; ao 

passo que, na presença do diagnóstico de enfermagem, maior a probabilidade de este 

indicador estar presente. Tais achados apresentam similaridades com estudos descritos na 

literatura. 

Em consonância com os presentes achados, um estudo similar detectou que o 

diagnóstico DIVA apresentou associação com Dispneia. Assim, as chances de as crianças 

com IRA desenvolverem o diagnóstico de enfermagem DIVA, na presença desse indicador foi 

de, aproximadamente, duas vezes maior, quando comparadas àquelas que não manifestaram 

tal indicador clínico (ANDRADE et al., 2012). As pesquisas de Chaves (2011) e Silveira, 

Lima e Lopes (2008) também identificaram a associação estatisticamente significante desse 
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indicador e DIVA. Os resultados desses estudos evidenciam que, crianças com infecções 

respiratórias que manifestam Dispneia têm, respectivamente, duas e três vezes mais chances 

de apresentar o diagnóstico DIVA.  

Segundo as medidas de acurácia diagnóstica, um estudo longitudinal realizado 

junto a crianças menores de cinco anos com IRA detectou que Dispneia apresentou elevados 

valores para odds ratio diagnóstica e razão de verossimilhança positiva e negativa; assim, a 

presença do indicador clínico aumenta a chance de ocorrência de DIVA, quando comparado a 

crianças que não manifestaram este indicador (PASCOAL, 2011). 

Estudo realizado com pacientes adultos no período pós-operatório de cirurgias 

cardíacas evidenciou associação estatisticamente significante de Dispneia e o diagnóstico 

DIVA, aumentando em, aproximadamente, duas vezes (RP=2,19) a probabilidade de 

ocorrência do diagnóstico. Além disso, o indicador apresentou alta especificidade (SOUSA, 

2010). Apesar de realizado com população distinta, o estudo apresentou concordância com os 

achados desta pesquisa. 

Com relação aos espectros de manifestação do indicador clínico Dispneia e os três 

níveis de conservadorismo do diagnosticador para a inferência do diagnóstico de enfermagem 

DIVA, o presente estudo evidenciou que espectros graves deste indicador estão relacionados a 

valores altos de especificidade. Isto é, na ausência de manifestação grave do indicador, maior 

a probabilidade de o diagnóstico estar ausente. Além disso, o indicador apresentou elevado 

valor de odds ratio diagnóstica e razões de verossimilhança válidas para os três níveis de 

conservadorismo do enfermeiro diagnosticador, o que denota seu elevado poder preditivo para 

a determinação de DIVA em crianças com IRA.  

 A Dispneia é um conjunto de manifestações semiológicas e subjetivas de 

desconforto ou insuficiência respiratória. Portanto, é um indicador tanto objetivo quanto 

subjetivo. Os sinais de dispneia são: desvios do tipo respiratório (taquipneia, bradipneia, 

hiperventilação, respiração ruidosa, gasping, estridor, uso de musculatura acessória da 

respiração); alterações na coloração da pele (cianose, palidez) e perturbações neurovegetativas 

(agitação, sudorese, gemido) (MARCONDES et al., 2003a).  

 A presença de vias aéreas obstruídas compromete a ventilação do ar para 

dentro e para fora dos pulmões, desencadeando hipoventilação pulmonar e sinais clínicos de 

falta de ar (dispneia). Níveis excessivos de dióxido de carbono e de íons hidrogênios no 

sangue geram estímulos ao centro respiratório, desencadeando mecanismos respiratórios 

compensatórios: aumento na profundidade e na frequência respiratória. O aumento do 

trabalho inspiratório, para superar o bloqueio das vias aéreas, pode envolver o uso de 
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músculos acessórios da respiração (MARCONDES et al., 2003b). Isto pode justificar a 

associação do indicador Dispneia e a ocorrência do diagnóstico de enfermagem DIVA, em 

crianças com IRA.  

Destaca-se que esse indicador clínico é comum a outros diagnósticos de 

enfermagem respiratórios, a exemplo de Padrão respiratório ineficaz, Troca de gases 

prejudicada e Ventilação espontânea prejudicada. Assim, estudos desenvolvidos junto a 

crianças com infecções respiratórias também destacam forte associação da Dispneia com o 

diagnóstico Padrão respiratório ineficaz (CHAVES, 2011; PASCOAL, 2011, SILVEIRA; 

LIMA; LOPES, 2008).  

O indicador clínico Ortopneia mostrou relação linear estatisticamente significante 

com a identificação de DIVA e apresentou elevada especificidade, valor preditivo positivo e 

odds ratio diagnóstica nos três níveis de conservadorismo do diagnosticador. Tais achados 

denotam o elevado poder preditivo deste indicador para a determinação do diagnóstico de 

enfermagem DIVA. Considerando seu espectro de manifestação, Ortopneia apresentou baixa 

sensibilidade nos três níveis de conservadorismo.  

Corroborando com os achados desta pesquisa, estudo similar detectou que o 

diagnóstico DIVA apresentou associação com o indicador Ortopneia. Assim, as chances de as 

crianças com IRA desenvolverem o diagnóstico de enfermagem DIVA, na presença desse 

indicador, foi de, aproximadamente, duas vezes maior, quando comparadas àquelas que não 

manifestaram tal indicador clínico (ANDRADE et al., 2012). Os resultados da pesquisa de 

Chaves (2011) também identificaram a associação estatisticamente significante desse 

indicador com DIVA (p = 0,006). Crianças com Ortopneia apresentaram chance três vezes 

maior de manifestar DIVA.  

Ainda em consonância com a presente investigação, no estudo de Pascoal (2011), 

Ortopneia apresentou elevados valores para especificidade (85,65%), valor preditivo positivo 

(91,17%), odds ratio diagnóstica (3,86) e razão de verossimilhança positiva e negativa. 

O quadro de obstrução de vias aéreas desencadeia mecanismos respiratórios 

compensatórios. Neste contexto, é imprescindível a busca por uma posição corporal que 

facilite a expansibilidade pulmonar, na tentativa de aumentar o aporte de ar para os pulmões. 

No posicionamento em decúbito dorsal horizontal, a musculatura respiratória necessita 

realizar maior esforço para expandir o tórax, pois o peso do tórax recai sobre a musculatura 

respiratória dificultando a inspiração (WEST, 2010). Isto impossibilita a permanência desta 

posição por indivíduos com quadro de dificuldade respiratória, preferindo adotar posição de 

decúbito dorsal elevado. Isto pode justificar a associação entre o indicador clínico Ortopneia e 
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o diagnóstico DIVA em crianças com infecções respiratórias.  

Para o indicador Ruídos adventícios respiratórios, estudos relacionados à temática 

de diagnósticos de enfermagem respiratórios também detectaram associação estatisticamente 

significante deste indicador clínico e o diagnóstico DIVA (PASCOAL, 2011; CHAVES, 

2011; SOUSA, 2010; SILVEIRA; LIMA; LOPES, 2008). Para Andrade et al. (2012) a 

presença de Ruídos adventícios respiratórios aumenta em 60% as chances de crianças com 

IRA desenvolverem o diagnóstico de enfermagem DIVA. 

 Os resultados do estudo de Silveira, Lima e Lopes (2008) revelaram que este 

indicador favorece, em 48 vezes, a ocorrência de DIVA, em crianças com infecções 

respiratórias. No estudo de Pascoal (2011), Ruídos adventícios respiratórios apresentou razão 

de risco de 2,47, isto é, a presença do indicador clínico está associada a um maior risco de 

crianças com IRA desenvolverem DIVA, a cada unidade de tempo, em relação àquelas 

crianças que não manifestaram tal indicador. 

Em relação às medidas de acurácia diagnóstica para Ruídos adventícios 

respiratórios, os achados do presente estudo evidenciaram elevados valores para as medidas 

de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e odds ratio diagnóstica para os 

níveis de conservadorismo do enfermeiro diagnosticador. Considerando seus espectros de 

manifestação, Ruídos adventícios respiratórios apresentou elevados valores de sensibilidade e 

valor preditivo positivo para os três níveis de conservadorismo do enfermeiro diagnosticador. 

Além disso, o indicador evidenciou elevada odds ratio diagnóstica e razões de 

verossimilhança estatisticamente significante. Tais resultados sugerem que este indicador 

clínico possui elevado poder preditivo para a inferência de DIVA.  

Em consonância com os presentes achados, no estudo de Pascoal (2011), Ruídos 

adventícios respiratórios apresentou, ao mesmo tempo, elevados valores de sensibilidade 

(96,62%), especificidade (81,48%), valor preditivo positivo (98,91) e odds ratio diagnóstica 

(ORD= 122,96), sendo considerado o principal indicador clínico para o diagnóstico DIVA em 

crianças com IRA. Os resultados de Silveira, Lima e Lopes (2008) evidenciaram elevada 

sensibilidade (96,43%) e valores preditivos positivos e negativos (84,38; 90,00, 

respectivamente) para o indicador em questão. Chaves (2011) também destacou o poder 

preditivo do indicador para a ocorrência de DIVA em crianças com IRA.  

O indicador clínico Ruídos adventícios respiratórios também apresentou destaque 

em outros contextos clínicos. No estudo de Sousa (2010), com pacientes cardiopatas, o 

referido indicador apresentou associação com o diagnóstico de enfermagem em questão, 

aumentando em, aproximadamente, quatro vezes a probabilidade de os indivíduos 
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desenvolverem o desfecho. Além disso, apresentou elevados valores de especificidade.  

O edema e a produção de exsudato resultante do processo inflamatório na mucosa 

do trato respiratório contribuem para o quadro de obstrução das vias aéreas, sendo este 

evidenciado por desconforto respiratório e respiração ruidosa. A passagem do ar nas vias 

aéreas ocluídas e a colisão do ar com as secreções traqueobrônquicas geram ruídos 

adventícios respiratórios como sibilos e estertores crepitantes (MARCONDES et al., 2003b). 

Tais condições podem justificar os achados do presente estudo para o indicador clínico Ruídos 

adventícios respiratórios.  

Tosse ineficaz, além de mostrar relação linear significativa com o diagnóstico em 

estudo, apresentou elevados valores para as medidas de acurácia (sensibilidade, valor 

preditivo positivo/negativo, razões de verossimilhanças válidas e odds ratio diagnóstica) nos 

três níveis de conservadorismo do diagnosticador. Assim, este consiste em um indicador 

preditivo para a determinação do diagnóstico DIVA em crianças com IRA. 

Para Chaves (2011), Tosse ineficaz foi o indicador clínico mais fortemente 

associado ao diagnóstico DIVA. Diante deste indicador, a probabilidade de ocorrência do 

diagnóstico foi de 96,4%. Quando associada ao indicador Ruídos adventícios respiratórios, a 

probabilidade de ocorrência de DIVA foi de 100%.  

Os resultados do estudo de Pascoal (2011) evidenciaram que Tosse ineficaz foi o 

indicador clínico com maiores valores de sensibilidade (97,81%) para o diagnóstico em 

questão. Além disso, apresentou elevado valor preditivo positivo (92,84) e odds ratio 

diagnóstica (65,17), de modo que a sua manifestação também esteve associada ao aumento 

nas chances de ocorrência de DIVA.  

No contexto de pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca, Sousa (2010) 

evidenciou que Tosse ineficaz favoreceu em, aproximadamente, quatro vezes a probabilidade 

de os indivíduos desenvolverem o diagnóstico DIVA. Além disso, o indicador apresentou 

elevados valores de especificidade, probabilidade pós-teste positiva e razão de 

verossimilhança positiva, reforçando o poder preditivo deste indicador clínico para a 

identificação do diagnóstico de enfermagem.  

As infecções respiratórias promovem uma reação inflamatória intensa nas vias 

aéreas. No aspecto da anatomia respiratória da criança, o impacto da obstrução inflamatória é 

mais grave, dado o calibre reduzido dos brônquios e bronquíolos. Na vigência de infecção, a 

composição físico-química das secreções respiratórias altera-se desfavoravelmente, como 

também podem ocorrer espasmos da musculatura lisa da árvore respiratória, em resposta a 

mediadores celulares liberados, o que contribui para a ocorrência e o aumento da gravidade do 
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quadro clínico nessa faixa etária. O acúmulo de muco e restos celulares, o edema da 

submucosa e os espasmos da musculatura lisa podem levar à obstrução não homogênea das 

vias aéreas. Esses aspectos fisiopatológicos determinam a redução da velocidade do fluxo 

aéreo e da pressão intratorácica necessária à remoção do muco no lúmen da via aérea, 

desencadeando uma diminuição da eficácia da tosse na mobilização e eliminação de secreções 

nas vias respiratórias (II DIRETRIZES BRASILEIRAS NO MANEJO DA TOSSE 

CRÔNICA, 2006; MARCONDES et al., 2004).  

Além das alterações nas características físicas e bioquímicas do muco, destaca-se 

a inabilidade da maioria das crianças no mecanismo de expectoração das secreções 

respiratórias, corroborando para o quadro de obstrução de vias aéreas.  Isto pode justificar a 

relação do indicador clínico Tosse ineficaz e a ocorrência do diagnóstico DIVA em crianças 

acometidas por infecções respiratórias. 

O indicador clínico Tosse ausente, além de apresentar baixa prevalência na 

amostra em estudo, não mostrou relação linear significativa com a identificação de DIVA. A 

tosse consiste em um mecanismo de depuração para proteção das vias aéreas à entrada de 

partículas provenientes do meio externo, bem como para eliminação de secreções 

respiratórias. As infecções respiratórias causam alterações clínicas importantes nas vias aéreas 

superiores e inferiores, produzindo estimulação dos receptores localizados na árvore 

respiratória e desencadeando o reflexo da tosse. Deste modo, a tosse é uma manifestação 

comumente identificada nas condições clínicas com repercussões respiratórias (II 

DIRETRIZES BRASILEIRAS NO MANEJO DA TOSSE CRÔNICA, 2006; PALHETA 

NETO et al., 2011). Isto pode justificar os resultados do estudo para o indicador Tosse 

ausente.  

Em desacordo com os presentes achados, um estudo de Sousa (2010) destacou 

que a ausência de tosse levou a uma redução de 85% (RP=0,15) na probabilidade de os 

indivíduos desenvolverem o diagnóstico DIVA. Para Pascoal (2011), Tosse ausente 

apresentou razão de risco de 2,92, isto é, a presença do indicador clínico está associada a um 

maior risco de crianças com IRA desenvolverem DIVA, a cada unidade de tempo, em relação 

àquelas crianças que não manifestaram tal indicador. Estas divergências podem ser atribuídas 

às diferenças metodológicas entre os estudos, tendo em vista que a pesquisa supracitada teve 

delineamento longitudinal, e isto pode ter influenciado nas diferenças de comportamento dos 

indicadores clínicos em estudo. Outras condições que podem corroborar para esses 

desacordos são a faixa etária e o contexto clínico da população avaliada, já que a pesquisa de 

Sousa (2010) foi desenvolvida com pacientes adultos no pós-operatório de cirurgias cardíacas.  
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Tosse ausente também não apresentou valores válidos para as medidas de acurácia 

avaliadas. Deste modo, não mostrou legitimidade para a inferência do diagnóstico DIVA. Os 

resultados desta pesquisa apresentaram concordância com os achados de Pascoal (2011), em 

que tal indicador clínico apresentou baixos valores de acurácia diagnóstica.  

Outro indicador clínico que apresentou destaque para as medidas de acurácia foi 

Quantidade excessiva de muco. Este indicador foi considerado muito específico, segundo o 

nível baixo e moderado de conservadorismo. Isto é, na ausência do indicador clínico, maior a 

probabilidade do diagnóstico de enfermagem estar ausente. Para o nível alto de 

conservadorismo do enfermeiro diagnosticador, o indicador apresentou elevados valores de 

sensibilidade, valor preditivo positivo e odds ratio diagnóstica. Deste modo, pode-se inferir 

que este indicador clínico possui bom poder preditivo para a inferência de DIVA. Destaca-se 

que, não foi avaliado espectro de manifestação para esse indicador; assim, não foi possível a 

determinação das medidas de acurácia diagnóstica, segundo o espectro de manifestação. 

O epitélio de revestimento do trato respiratório inferior produz, diariamente, 

secreções respiratórias e, por meio da atividade do aparelho mucociliar, este muco é 

transportado ao trato respiratório superior onde é deglutido. Em condições patológicas, a 

exemplo das doenças respiratórias, ocorre aumento na produção do muco com a finalidade de 

melhor proteger o epitélio respiratório. Além disso, tais condições clínicas cursam com 

alterações nas propriedades físicas e bioquímicas do muco, o que dificulta sua eliminação pela 

atividade mucociliar e tosse, ocasionando acúmulo e retenção de muco nas vias aéreas 

(SILVA, 2004; NAKAIE; CARDIERI; KOZOV, 1983). Este dado pode explicar a associação 

do indicador clínico Quantidade excessiva de muco e o diagnóstico DIVA em crianças com 

IRA. 

Não foram encontrados outros estudos com desenhos metodológicos semelhantes, 

que possibilitassem a comparação desses resultados. Isto pode ser justificado pelas alterações 

ocorridas na taxonomia NANDA-I para o diagnóstico DIVA. Na edição atual (2012-2014), o 

rótulo do indicador Expectoração foi substituído por Quantidade excessiva de muco. Assim, 

as pesquisas publicadas na aérea temática, tendo em vista seu período de desenvolvimento, 

apresentam o indicador Expectoração. Destaca-se que esses indicadores clínicos apresentam 

definições conceituais distintas. Segundo o estudo de Chaves (2011), o indicador 

Expectoração refere-se à expulsão, por meio da tosse e eliminação pela boca, das secreções 

provenientes da traquéia, brônquios e pulmões. Para Pileggi (2007), Expectoração é definida 

como sendo o ato de expelir, lançar do peito, escarrar e costuma ser consequência da tosse.  

Inquietação revelou relação linear estatisticamente significante com a 
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identificação do diagnóstico DIVA. A presença desse indicador está associada a maior 

probabilidade subjetiva de identificação do desfecho em crianças com IRA. Com relação às 

medidas de acurácia, Inquietação, além de elevado valor de especificidade, apresentou 

elevado valor preditivo positivo. Ademais, a presença do indicador esteve associada ao 

aumento nas chances de ocorrer o diagnóstico DIVA.  

 Destaca-se que, o indicador clínico Inquietação foi avaliado, no presente estudo, 

como sinônimo de agitação (BUENO, 1963; MACHADO, 1967). Assim, a associação 

encontrada para tal indicador foi semelhante aos achados de Andrade et al. (2012). No 

referido estudo, a presença de Agitação aumenta em, aproximadamente, quatro vezes as 

chances de crianças com IRA desenvolverem o diagnóstico de enfermagem DIVA.  

Corroborando com os resultados desta pesquisa, no estudo de Pascoal (2011), 

Agitação apresentou baixa prevalência; no entanto, demonstrou elevados valores de 

especificidade (94,09%), valor preditivo positivo (91,14%) e razão de verossimilhança 

positiva e negativa para a determinação de DIVA. A presença de Agitação aumentou em três 

vezes a chance de ocorrência de DIVA, quando comparado a crianças que não manifestaram 

este sinal clínico. Embora aplicado a outro contexto, os achados de Sousa (2010) 

evidenciaram elevados valores de especificidade (92,31) para o indicador Agitação.  

O quadro de obstrução de vias aéreas gera grande sofrimento ao seu portador, 

especialmente em crianças. Este distúrbio desencadeia aumento do trabalho respiratório e 

eleva a demanda por energia. Os movimentos respiratórios difíceis tornam a respiração um 

esforço consciente, o que é manifestado, em alguns pacientes, por agitação, irritabilidade, 

apreensão, ansiedade e cooperação diminuída (MARCONDES et al., 2003b). A agitação se 

relaciona a desequilíbrios respiratórios, geralmente, quando há insuficiência respiratória e 

hipóxia. Isto pode justificar os elevados valores de acurácia apresentados no presente estudo 

para o indicador clínico Inquietação.  

Destaca-se que, até a edição 2009-2011 da taxonomia NANDA-I, período de 

desenvolvimento das pesquisas citadas, o indicador clínico Agitação pertencia ao diagnóstico 

DIVA. Na edição atual (2012-2014), o rótulo desse indicador foi substituído por Inquietação.  

Com relação a Sons respiratórios diminuídos, não foi verificada relação linear 

estatisticamente significante com a identificação do diagnóstico em estudo. Em desacordo 

com os resultados do presente estudo, as pesquisas de Chaves (2011) e Silveira, Lima e Lopes 

(2008) destacaram a associação de Sons respiratórios diminuídos e DIVA. Os resultados dos 

estudos apontam que a presença de Sons respiratórios diminuídos aumenta em seis vezes e 

13%, respectivamente, as chances de crianças com infecções respiratórias manifestarem o 
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diagnóstico de enfermagem DIVA. Esta divergência pode ser justificada pela baixa 

prevalência do indicador clínico, na população em estudo (8,3%), enquanto que, nos estudos 

de Chaves (2011) e Silveira, Lima e Lopes (2008), a prevalência foi de 16,9% e 50%, 

respectivamente. 

Com relação às medidas de acurácia, Sons respiratórios diminuídos apresentou 

elevados valores de especificidade, odds ratio diagnóstica, valor preditivo positivo e razão de 

verossimilhança positiva e negativa válidas para o nível baixo de conservadorismo do 

diagnosticador. Diagnosticadores com perfis moderado e alto de conservadorismo para a 

inferência diagnóstica, julgaram que Sons respiratórios diminuídos não é um bom indicador 

clínico para o diagnóstico de enfermagem em estudo, tendo em vista que os valores de 

acurácia diagnóstica foram inválidas para esses níveis de conservadorismo. Segundo seu 

espectro de manifestação, Sons respiratórios diminuídos também não evidenciou medidas de 

acurácia significantes.  

No estudo de Pascoal (2011), Sons respiratórios diminuídos demostrou valores 

altos de especificidade (80,59%), valor preditivo positivo (88,02%) e razão de 

verossimilhança positiva e negativa para a determinação de DIVA. A presença do indicador 

aumenta em, aproximadamente, três vezes a chance de ocorrência de DIVA, quando 

comparado a crianças que não manifestaram este sinal clínico. Com relação à razão de risco, a 

presença do indicador está associada a um maior risco de crianças com IRA desenvolverem 

DIVA, a cada unidade de tempo, em relação àquelas crianças que não manifestaram Sons 

respiratórios diminuídos. Outro estudo também retratou valor preditivo positivo relevante 

(85,71) para esse indicador clínico (SILVEIRA; LIMA; LOPES, 2008).  

A intensidade dos sons respiratórios está bastante relacionada com o grau de 

ventilação dirigida para determinada região do tórax. A manifestação de sons respiratórios 

reduzidos ou até mesmo praticamente abolidos pode ocorrer em três situações: redução ou 

interrupção da ventilação, como nos casos de obstrução brônquica e atelectasias; absorção e 

perda de energia das ondas sonoras ao atravessarem uma barreira acústica (líquido ou ar), 

como acontece nos derrames pleurais e pneumotórax; obstrução grave do fluxo aéreo, como 

nos casos de doenças pulmonares obstrutivas. Outras condições que proporcionam a 

diminuição dos sons vesiculares é a presença de secreção pulmonar e a ocorrência de ruídos 

adventícios respiratórios, comumente identificados nas doenças respiratórias (LÓPEZ; 

LAURENTYS-MEDEIROS, 2004). 

Apesar de a relação entre o indicador clínico Sons respiratórios diminuídos e o 

diagnóstico em estudo em crianças com infecções respiratórias ser relatada na literatura, na 
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presente análise, este indicador não apresentou bom poder preditivo para a inferência de 

DIVA. Este fato pode ser justificado pela baixa frequência do indicador e pela dificuldade de 

coleta desse sinal clínico na população em estudo.  

A presença de vias aéreas obstruídas desencadeia mecanismos respiratórios 

compensatórios: aumento na profundidade, ritmo e frequência respiratória (MARCONDES et 

al., 2003b), conforme discutido anteriormente. Isto pode justificar a prevalência e associação 

dos indicadores Mudanças na frequência respiratória e Mudanças no ritmo respiratório com 

o diagnóstico de enfermagem DIVA em crianças com IRA. No entanto, estes indicadores 

clínicos não apresentaram relação linear significativa com a identificação de DIVA. Além 

disso, verificaram-se medidas de acurácia não significativas. A ocorrência desses indicadores 

parece estar relacionada à inferência de outros diagnósticos de enfermagem respiratórios, 

conforme descrito por Andrade et al. (2012). Assim, isto pode explicar os achados referidos.  

 Em concordância com os resultados desta pesquisa, nos estudos de Chaves 

(2011), Sousa (2010) e Silveira, Lima e Lopes (2008), Mudanças na frequência respiratória e 

Mudanças no ritmo respiratório não apresentaram associação estatisticamente significante 

com o diagnóstico DIVA. Além disso, os estudos de Sousa (2010) e Silveira, Lima e Lopes 

(2008) evidenciaram baixos valores de acurácia para os indicadores em questão. 

Para Pascoal (2011), Mudanças no ritmo respiratório também não mostrou 

legitimidade para o diagnóstico em questão (p = 0,695). No entanto, na presença de 

Mudanças na frequência respiratória, crianças com IRA têm maiores chances de 

desenvolverem o diagnóstico DIVA, quando comparadas a crianças que não apresentaram tal 

indicador clínico (ORD=2,88). Para os valores de odds ratio diagnóstica e razão de 

verossimilhança positiva e negativa, a presença de Mudanças na frequência respiratória 

indica aumento nas chances de ocorrência do diagnóstico, o que diverge dos presentes 

achados.  

O indicador clínico Vocalização dificultada não apresentou relação linear 

significativa com a identificação do diagnóstico de enfermagem DIVA. Este indicador 

mostrou elevados valores de especificidade, valor preditivo positivo e odds ratio diagnóstica, 

segundo nível moderado e alto de conservadorismo do diagnosticador. No entanto, apresentou 

razões de verossimilhança inválidas; assim, as medidas de acurácia atribuídas devem ser 

ponderadas. Isto denota seu baixo poder preditivo para a identificação do diagnóstico em 

estudo.  

Em acordo com os achados desta pesquisa, Vocalização dificultada apresentou 

baixo percentual na população de crianças com IRA e não mostrou associação significativa 
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com DIVA (ANDRADE et al., 2012; CHAVES, 2011; SILVEIRA; LIMA; LOPES, 2008). 

No estudo de Pascoal (2011), este indicador apresentou elevada especificidade (97,05), odds 

ratio diagnóstica (10,04) e valor preditivo positivo (93,33).  

As infecções de vias aéreas superiores como rinofaringite, sinusite, 

faringoamigdalite e laringite desencadeiam processo inflamatório importante (edema, 

congestão e hiperemia) da mucosa nasal e faríngea. Este quadro corrobora para a 

manifestação de sinais clínicos, a saber: obstrução nasal, dor de garganta, tosse seca e 

irritativa, rouquidão, disfonia, afonia ou choro rouco (PITREZ; PITREZ, 2003). Destaca-se 

ainda que, o quadro de obstrução da via aérea provoca dificuldade de verbalização. Isto 

explica a manifestação do indicador clínico Vocalização dificultada em crianças com 

infecções respiratórias. No entanto, destaca-se que, na amostra em estudo, as infecções de vias 

aéreas superiores apresentaram baixa prevalência e isso pode justificar os achados para tal 

indicador. Além disso, ressalta-se a dificuldade na coleta dessa informação, devido à faixa 

etária da população. 

Embora a presença de obstrução de vias aéreas esteja diretamente relacionada a 

deficiências na troca dos gases respiratórios e ao comprometimento da ventilação pulmonar, 

os indicadores Cianose e Olhos arregalados não foram identificados nas crianças avaliadas. 

Isto pode ser justificado pelo perfil clínico das crianças hospitalizadas na instituição de 

estudo, já que a manifestação desses indicadores clínicos está associada a desconforto 

respiratório importante. Apesar de terem sido identificados em um estudo realizado junto a 

crianças com IRA, Cianose e olhos arregalados apresentaram baixa prevalência e não 

mostraram legitimidade para o diagnóstico DIVA (PASCOAL, 2011).  

Considerando os indicadores clínicos não listados na taxonomia NANDA-I, 

apenas Frêmito toracovocal alterado apresentou relação linear significativa com a 

identificação de DIVA. Além disso, este indicador apresentou elevados valores de 

especificidade, valor preditivo positivo, odds ratio diagnóstica e razões de verossimilhança 

válidas para os três níveis de conservadorismo do enfermeiro diagnosticador. Isto denota seu 

elevado poder preditivo para a inferência de DIVA em crianças com IRA.  

A palpação na parede torácica das vibrações produzidas pelos sons vocais 

constitui o frêmito toracovocal. O aumento do frêmito, muitas vezes mais rude ou grosseiro à 

palpação, ocorre na presença de consolidação do parênquima pulmonar, devido à presença de 

muita secreção brônquica. Havendo obstrução brônquica, como nas atelectasias obstrutivas, o 

som vocal não é transmitido à parede torácica, e o frêmito toracovocal torna-se abolido. 

Quando existe derrame pleural ou pneumotórax, o som perde energia e sofre reflexão e 
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absorção, ao atravessar a barreira de líquido ou ar que se interpõe entre o brônquio e a parede 

torácica, resultando, também, em frêmito abolido (SEIDEL et al., 2007; LOPES; 

LAURENTYS-MEDEIROS, 2004). 

Conforme descrito, as alterações respiratórias ocasionadas pela IRA influenciam, 

diretamente, a manifestação de indicadores clínicos e o estabelecimento de diagnósticos de 

enfermagem respiratórios. Os resultados obtidos, nesta investigação, sugerem que, quatro 

indicadores clínicos, em destaque, apresentaram importância e relevância para a inferência do 

diagnóstico DIVA em crianças com IRA, a saber: Ruídos adventícios respiratórios, Tosse 

ineficaz, Quantidade excessiva de muco e Inquietação.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do estudo permitiu o alcance dos objetivos propostos, a saber: 

Identificar a prevalência dos indicadores clínicos do diagnóstico DIVA apresentados por 

crianças com IRA; Identificar o espectro de manifestação dos indicadores clínicos do 

diagnóstico DIVA apresentados por crianças com IRA; Determinar a sensibilidade, 

especificidade, valores preditivos, razão de verossimilhança e odds ratio diagnóstica dos 

indicadores clínicos do diagnóstico DIVA em crianças com IRA. 

Neste estudo, foram avaliadas 192 crianças. A maior parte das crianças era do 

sexo masculino, com idade média de 23,13 meses. As infecções respiratórias mais frequentes 

foram pneumonia e bronquiolite. O diagnóstico de enfermagem, em estudo, apresentou alta 

prevalência. Entre as crianças avaliadas, 71,9% apresentaram definitivamente o diagnóstico 

DIVA. 

Os indicadores clínicos de DIVA manifestados com maior prevalência foram: 

Tosse ineficaz, Ruídos adventícios respiratórios, Quantidade excessiva de muco, Dispneia, 

Ortopneia, Mudanças no ritmo respiratório e Mudanças na frequência respiratória. Os 

indicadores Dispneia, Inquietação, Ortopneia, Quantidade excessiva de muco, Ruídos 

adventícios respiratórios e Tosse ineficaz apresentaram relação linear significativa com a 

identificação de DIVA. Ademais, a manifestação de espectros mais graves de Dispneia, 

Ortopneia, Ruídos adventícios respiratórios e Tosse ineficaz foram associados à maior 

probabilidade de identificação do diagnóstico DIVA.  

Quanto às medidas de acurácia diagnóstica, Ruídos adventícios respiratórios, 

Tosse ineficaz, Dispneia, Ortopneia, Inquietação, Quantidade excessiva de muco e Sons 

respiratórios diminuídos foram os indicadores mais importantes para DIVA, segundo atitude 

de baixo e moderado conservadorismo do enfermeiro diagnosticador. Diagnosticadores mais 

conservadores atribuíram maior importância aos indicadores Ruídos adventícios respiratórios, 

Quantidade excessiva de muco, Tosse ineficaz e Inquietação. 

O presente estudo também possibilitou a identificação de indicadores clínicos não 

listados na taxonomia NANDA-I (Frêmito toracovocal alterado, Sons respiratórios 

aumentados, Percussão pulmonar alterada e Ausculta da voz alterada). Destes indicadores, 

apenas Frêmito toracovocal alterado apresentou relação linear significativa com a 

identificação de DIVA.  A identificação de indicadores clínicos não listados na taxonomia 

NANDA-I em crianças com IRA e seus achados para as medidas de acurácia diagnóstica 

sugerem que esses sinais clínicos são informações relevantes e importantes para determinação 
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e inferência do diagnóstico de enfermagem DIVA. Assim, faz-se necessária a realização de 

novos estudos para confirmar tais achados e aumentar o grau de acurácia desses elementos.  

Até onde se conhece, a análise do espectro de manifestação dos indicadores do 

diagnóstico DIVA ainda não foi contemplada como objeto de investigação. Assim, como 

primeira experiência, foram identificadas algumas limitações quanto ao processo de avaliação 

e classificação dos indicadores clínicos, em estudo, e percebida a necessidade de alguns 

ajustes metodológicos, apesar do cuidado com o rigor metodológico. Tendo em vista a faixa 

etária da população, foi necessária a captação de alguns indicadores por meio da entrevista 

com seus responsáveis. Isto ocasiona aumento da subjetividade das respostas e incorporação 

de maiores vieses de avaliação, o que pode comprometer a análise estatística dos resultados. 

Além disso, destaca-se que não foi possível a determinação do espectro de manifestação de 

todos os indicadores clínicos em estudo.  

Outro ponto a ser considerado é a escassez de estudos com desenhos 

metodológicos semelhantes a esta dissertação, o que limitou a comparação dos resultados. 

Ressalta-se que não foram encontradas pesquisas publicadas que abordassem o espectro de 

manifestação dos indicadores clínicos de diagnósticos de enfermagem respiratórios.  

Apesar das limitações apresentadas, destacam-se também importantes 

contribuições do estudo ao conhecimento e à prática de enfermagem voltada à criança com 

infecção respiratória. A avaliação do espectro de manifestação permitiu conhecer e perceber 

como os indicadores clínicos apresentaram-se, avaliar o quão comprometido encontravam-se, 

e, como isso, influenciou a inferência diagnóstica. Além disso, o presente estudo permitiu 

analisar o quão convictos os enfermeiros diagnosticadores estavam de suas inferências, frente 

aos espectros de manifestação dos indicadores.  

A presente investigação confirmou a forte influência do espectro de manifestação 

e comprometimento dos indicadores clínicos para a inferência diagnóstica. Deste modo, a 

investigação dos indicadores clínicos de DIVA e a análise estatística das medidas de acurácia 

destes indicadores em crianças com IRA, podem contribuir para embasar o raciocínio 

diagnóstico e a assistência de enfermagem prestada a estes pacientes. No entanto, ressalta-se 

que, o comportamento e as medidas de acurácia dos indicadores clínicos sofrem variações, de 

acordo com peculiaridades de cada população, assim, acredita-se que novos estudos, com 

crianças acometidas por infecções respiratórias, são necessários. 
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APENDICE A 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (EXAME CLÍNICO) 

 
1 Dados sócio-demográficos e clínicos: 

 
1.1 Nome:____________________________________________________  
1.2 Data da Avaliação: ____/____/_____   
1.3 N° Prontuário:________________ 
1.4 Data de nascimento: ____/____/______ 
1.5 Idade:_____________________  
1.6 Sexo:  ( ) masculino     ( ) feminino    
1.7 Data de Internamento: ____/____/_____   
1.8 Diagnóstico Médico: _________________________________________ 
1.9 Procedência: ______________________________________________ 
1.10 Renda Familiar (em reais): ___________________________________      
1.11 Nº de membros na família: ___________________________________ 
1.12 Número de internamentos nos últimos 12 meses: _________________ 
1.13 Possui antecedentes familiares para doenças pulmonares? 
     (   ) Não 
     (   ) Asma 
     (   ) DPOC 
     (   ) Fibrose pulmonar 
     (   ) Outros (ESPECIFICAR) ___________ 
1.14 Histórico de amamentação: 

1.14.1 Tempo de aleitamento materno exclusivo (meses): ____________ 
 
1.15 Frequenta Creche/Escola?             (   ) Não 
                (   ) Sim 

1.15.1 (Se sim) Há quanto tempo (em meses)? _________ 
1.15.2 (Se sim) Período:  (   ) Integral 

 (   ) Meio período 
2 Investigação de dados subjetivos 

2.1 Tosse 
(   ) Ausente, sem sinais/sintomas sugestivos de secreção.  
(   ) Ausente, com sinais/sintomas sugestivos de secreção.  
(   ) Presente. 
 
2.1.1 Quando presente:  (   )  Espontânea  

(   )  Induzida   
 

  2.1.2 Início:  (   ) Súbito   
(   ) Gradual 

2.1.3 Padrão da tosse:  (   ) Ocasional 
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(   ) Regular 
(   ) Paroxística noturna 
 

  2.1.4 Gravidade da tosse: (MÚLTIPLAS RESPOSTAS) 
(   ) Leva à dispneia 
(   ) Interrompe sono 
(   ) Causa dor 
(   ) Não altera padrões funcionais 
(   ) Outra ___________________________ 

 
2.1.5 Sintomas associados à tosse: (MÚLTIPLAS RESPOSTAS)   

(   ) Febre 
(   ) Respiração ruidosa 
(   ) Vômito 
(   ) Asfixia 
(   ) Sem sintomas associados 
(   ) Outra ___________________________ 
 

2.1.6 Tipo:  
2.1.6.1 Umidade:   (   ) Seca  

(   ) Úmida  
(   ) NA 

 
2.1.6.2 Duração:   (   ) Curta 

(   ) Quintosa   
(   ) NA 

 
    2.1.6.3 Produtiva:   (   ) Sim  

(   ) Não produtiva   
(   )NA 

 
                                            2.1.6.3.1  Características de muco (Se tosse produtiva) 
 
                                                                        2.1.6.3.1.1  Há quanto tempo (DIAS)?____ 
 

                                                             2.1.6.3.1.2  Período do dia em que há maior               
produção de muco:(MÚLTIPLAS RESPOSTAS)  

  (   ) Matutino 
  (   ) Vespertino 

(   ) Noturna 
(   ) Outra ____________ 

2.1.6.3.1.3  Quantidade de muco: 
  (   ) Pouco 

(   ) Moderado 
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(   ) Abundante 
  

2.1.6.3.1.4  Coloração do muco:   
(   ) Claro 
(   ) Mucóide 
(   ) Purulento 
(   ) Com rajadas de sangue 
(   ) Ferruginoso 
(   ) Rosado 
 

2.1.6.3.1.5  Odor fétido: (   ) Sim  
    (   ) Não 

2.2 Eliminação de secreções respiratórias 
(    ) Ausente. 
(  ) Mobiliza espontaneamente secreções respiratórias e as expulsa do 
organismo espontaneamente por meio da tosse. 
(  ) Elimina involuntariamente secreções respiratórias por meio do vômito ou 
fezes. 
(  ) Mobiliza e expulsa secreção apenas com auxílio de nebulização e 
fisioterapia respiratória. 

 
2.3 Dispneia 

(   ) Ausente  
(   ) Presente 
 
2.3.1 (Se dispneia presente) Início da dispneia:   (   ) Súbito  

(   ) Gradual 
2.3.2 Tipo de dispneia: (MÚLTIPLAS RESPOSTAS) 
  (   ) Ortopneia 

(   ) Trepopneia  
(   ) Platipneia  
(   ) Paroxística noturna  
 

2.3.3 A dispneia mantém relação com: (MÚLTIPLAS RESPOSTAS)  
                                                (   ) Exercícios 

             (   ) Alimentação 
                        (   ) Choro 
                        (   ) Repouso/mínimos esforços 
                        (   ) Tosse 
                        (   ) Brincadeiras socioafetivas 
                        (   ) Período do dia 

                                                Observações: _____________________ 
 
  2.3.4 Sintomas associados:  (MÚLTIPLAS RESPOSTAS)  
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(   ) Dor 
(   ) Cianose 
(   ) Diaforese 
(   ) Edema 
(   ) Sibilo 
(   ) Tosse 
(   ) Febre 
(   ) Nenhum sintoma 
(   ) Outros (ESPECIFICAR) 

 
3 Exame físico 

3.1 Frequência respiratória: ________ irpm  
 3.2 Frequência respiratória verificada mediante:  

(   ) Mudança na frequência respiratória habitual 
   (   ) Sem mudança na frequência respiratória habitual 
 3.3 Saturação de O2: _______%  
 3.4 Suplementação de O2: 
   (   ) Sim 

(   ) Não 
  3.4.1 (Se sim) Tipo:  (   ) Oxi-hood 
      (   ) Cateter de O2 
      (   ) Venturi 
      (   ) Outro (ESPECIFICAR) ___________ 
   3.4.1.1 (Se oxi-hood) Tipo de FiO2: _______________________  
   3.4.1.2 (Se cateter) Litros por minuto: (   ) 1L 
         (   ) 2L 
         (   ) 3L 
         (   ) 4L 
         (   ) 5L 
         (   ) 6L 

 
   3.4.1.3 (Se venturi) Concentração de oxigênio: (   ) 24% 
          (   ) 28% 
          (   ) 31% 
          (   ) 35% 
          (   ) 40% 
          (   ) 50% 
            3.5 Frequência cardíaca: ________ bpm 
 
 

3.6 Exame físico - Inspeção estática  
 
  3.6.1 Condições gerais: (MÚLTIPLAS RESPOSTAS) 
             (   ) Expressão facial do paciente (olhos arregalados) 
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             (   ) Apreensão 
             (   ) Batimento de asa de nariz 
                                   (   ) Respiração com lábios franzidos 
              (   ) Retração supraesternal 
                                  (   ) Posição de três pontos 
                                    (   ) Sonolência 
 

3.6.2 Condições da pele: (   ) Corada 
(   ) Cianose  
(   ) Palidez 
(   ) Diaforese 
(   ) Outra (ESPECIFICAR) ___________ 
 

                      3.6.3 (Se cianose presente) Tipo:  (   ) Generalizada 
                        (   ) Central  
                        (   ) Periférica 

  
                      3.6.4      (Se palidez presente) Local:  (   ) Conjuntiva 

                         (   ) Leito ungueal 
                         (   ) Plantar 
                                    (   ) Palmar 

 
3.6.5 Configuração do tórax:  (   ) Normal 

(   ) Barril 
(   ) Escavado 
(   ) Carinado 
 

3.6.6 Alterações da coluna: 
(   ) Escoliose 
(   ) Cifose 
(   ) Cifoescoliose 
 

3.6.7 Simetria do tórax: (   ) Simétrico 
    (   ) Assimétrico 
    Observações _______________________ 
 

3.7 Exame físico – Inspeção Dinâmica 
 

3.7.1 Movimentos respiratórios:  (   ) Ritmo regular  
(   ) Ritmo irregular  

  
  3.7.2 Atividade realizada durante a verificação:  (   ) Repouso 
           (   ) Sono 
         (   ) Alimentação 
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                                                                                                          (   ) Choro  
                                                                                               (   ) Brincadeiras  
 (   ) Outro (ESPECIFICAR) 

_________________ 
 
  3.7.3 Padrão Respiratório: (   ) Eupneia 

(   ) Bradipneia  
(   ) Taquipneia  
(   ) Hiperpneia  
(   ) Cheyne-Stokes  
(   ) Biot  
(   ) Respiração suspirosa 
 

3.7.4 Uso da musculatura acessória para respirar: (MÚLTIPLAS 
RESPOSTAS) 

(   ) Ausente 
(   ) Presente 
 

                                    3.7.4.1 Se presente:  (   ) Trapézio  
                                                                      (   ) Esternocleidomastoideo 
                                                                      (   ) Tiragem intercostal 
                                                                      (   ) Abdominais 

3.7.5 Dispneia  
(   ) Não 
(   ) Sim 
 
3.7.5.1 (Se presente) Grau de elevação da cabeceira (graus): 
                                     (   ) > 60º 
                                     (   ) 60º-30º 
                                     (   ) < 30º              

3.7.6 Agitação/Inquietação  
 (   ) Ausente 

(   ) Presente (atividade motora excessiva associada à dispneia) 
(   ) Presença de choro 
 

3.7.7 Vocalização 
(   ) Normal 
(   ) Dificultada 

                                   3.7.7.1 (Se vocalização dificultada): (   ) Perda total da voz 
                                                                                   (   ) Voz rouca ou sussurrada 
                                                                                   (   ) Discreta alteração      
              3.7.8 Irritabilidade 
                          (   ) Ausente 
                          (   ) Presente (reação de choro, agressividade e impaciência) 
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            3.7.9 Cooperação diminuída 
                          (   ) Ausente 
                          (   ) Presente (recusa durante intervenções ou interação) 
 
3.8 Exame físico – Palpação 

 
3.8.1 Índice torácico:  
 3.8.1.1 Medida ântero-posterior: _______ 
 3.8.1.2 Medida látero-lateral: __________ 

 
3.8.2 Simetria da expansão:  (  ) Expansão simétrica 

(  ) Assimetria 
  

3.8.2.1 Característica da assimetria:  
(  ) Movimento retardado 
(  ) Movimento ausente  

 
3.8.3 Frêmito anterior (vide imagem e legenda) 

 
Localização 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.8.4 Frêmito posterior (vide imagem e legenda) 
 
Localização 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Normal Aumentado Ausente 
1D    
1E    
2D    
2E    
3D    
3E    
4D    
4E    

 Normal Aumentado Ausente 
1D    
1E    
2D    
2E    
3D    
3E    
4D    
4E    
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3.9 Exame físico – Percussão 
 

3.9.1 Anterior: 
Localização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9.2 Posterior:  
Localização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.10 Exame físico – Ausculta 

3.10.1 Ausculta anterior 
(  ) Sons pulmonares audíveis em toda a área auscultada 
(  ) Sons pulmonares alterados (diminuído; aumentado; abolido) 

3.10.1.1 (Se alterado) Localização: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som 

ressonante 
Macicez 

Som 
timpânico 

Hiper-
ressonante 

1D     
1E     
2D     
2E     
3D     
3E     
4D     
4E     

 
Som 

ressonante 
Macicez 

Som 
timpânico 

Hiper-
ressonante 

1D     
1E     
2D     
2E     
3D     
3E     
4D     
4E     

 Diminuído Aumentado Abolido 
1D    
1E    
2D    
2E    
3D    
3E    
4D    
4E    
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3.10.2 Ruídos adventícios (anterior): 
(  ) Ausente 
(  ) Presente 
3.10.2.1 (Se presente) Localização: 
 

 Estertor  Crepitação Ronco Sibilo 
1D     
1E     
2D     
2E     
3D     
3E     
4D     
4E     

 
                        3.10.2.2 (Se presente) Característica do ruído adventício: 

 (   ) Ruído alto e rude, ouvido com o estetoscópio  
fora da parede torácica. 
( ) Ruído moderadamente alto, facilmente 
auscultado. 
(   ) Ruído quase inaudível ou raramente audível. 

                          
3.10.3 Ausculta da voz (anterior):  
Localização 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.10.4 Ausculta posterior 

(  ) Sons pulmonares audíveis em toda a área auscultada 
(  ) Sons pulmonares alterados (diminuído; aumentado; abolido) 
 
 
 
 

 Broncofonia Egofonia 
Som 

diminuído 
Sem 

alteração 
1D     
1E     
2D     
2E     
3D     
3E     
4D     
4E     
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                                   3.10.4.1 (Se alterado) Localização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.10.5 Ruídos adventícios (posterior): 

(  ) Ausente 
(  ) Presente 

3.10.5.1 (Se presente) Localização: 
 Estertor  Crepitação Ronco Sibilo 

1D     
1E     
2D     
2E     
3D     
3E     
4D     
4E     

                                         
 

3.10.5.2 (Se presente) Característica do ruído adventício: 
 (   ) Ruído alto e rude, ouvido com o estetoscópio  
fora da parede torácica. 
( ) Ruído moderadamente alto, facilmente 
auscultado. 
(   ) Ruído quase inaudível ou raramente audível 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diminuído Aumentado Abolido 
1D    
1E    
2D    
2E    
3D    
3E    
4D    
4E    
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3.10.6 Ausculta da voz (posterior):  
Localização 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

4 Impressões do examinador 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Broncofonia Egofonia 
Som 

diminuído 
Sem 

alteração 
1D     
1E     
2D     
2E     
3D     
3E     
4D     
4E     
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APÊNDICE B 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PAIS) 

 

Prezado (a) pai/mãe,  
 

Eu, Lívia Zulmyra Cintra Andrade, sou enfermeira, aluna do curso de mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, sob 
orientação da professora Viviane Martins da Silva. Estou realizando uma pesquisa sobre a 
presença de problemas respiratórios com os quais o enfermeiro trabalha, e a capacidade desse 
enfermeiro em encontrar esses problemas com base em informações obtidas a partir de 
entrevista e avaliação física da criança. Em minha pesquisa, chamo esses problemas de 
diagnósticos de enfermagem respiratórios. As crianças com problema respiratório apresentam 
com frequência diagnósticos de enfermagem relacionados à dificuldade de respirar. Um 
enfermeiro que identifica rapidamente estes problemas de saúde pode cuidar melhor de seu 
filho. Para realizar o estudo, preciso avaliar crianças que tenham sido internadas por alguma 
doença respiratória. Assim, necessito da sua colaboração participando e permitindo que seu 
filho possa participar. Esta participação envolve conversar sobre a saúde do seu filho e 
permitir que eu o examine. Peço ainda a sua autorização para consultar o prontuário de seu 
filho e obter informações sobre sua doença e evolução. 

Caso aceite, vamos marcar um dia, aqui na unidade, para que eu possa lhe 
perguntar sobre a história da doença de seu filho e depois para que eu o examine. O exame 
inclui: verificar olhos, pescoço, peito, barriga, braços e pernas, tocar e escutar o peito e as 
costas com um aparelho (estetoscópio). O exame não inclui colher sangue, nem 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 necessidade de sua atenção. Volto a lembrar que não se espera nenhum 
desconforto e só farei o exame na sua presença e se seu filho demonstrar que não está 
desconfortável. 

Informo-lhe que a entrevista e o exame poderão durar em média 30 minutos e não 
lhe causarão prejuízos ou gastos. Dou-lhe a garantia de que as informações que estou obtendo 
serão usadas para a realização do meu trabalho e para compor um banco de informações sobre 
diagnósticos de enfermagem. Portanto, peço autorização também para que os dados do seu 
filho possa fazer parte deste banco. Este banco servirá para estudar e comparar estes 
problemas em grupos de crianças diferentes. 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 e nem a você. 

Deixarei com você uma via deste termo que comprova sua participação na 
pesquisa. Ressalto que as informações do estudo serão colhidas por mim com a ajuda de duas 
alunas de enfermagem, Tamires e Alline e colocamo-nos à disposição para resolver quaisquer 
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dúvidas que possam ocorrer. 

Lívia Zulmyra Cintra Andrade  
Endereço: Rua 448 C, 71. Conjunto Ceará.  
Fone: 88072231 E-mail: liviacintraandrade@gmail.com 

Aluna: Tamires Mesquita de Sousa 
Endereço: Avenida Manuel Mavignier, 7548, C/20, Abreulândia.  
Fone: 8747.9235 E-mail: mires3009@hotmail.com 
 
Aluna: Alline Ramos Araújo 
Endereço: Rua 850, 121, 3º etapa, Conjunto Ceará 
Fone: 8619.1475 E-mail: alline_ra@yahoo.com.br 

Orientadora: Viviane Martins da Silva  
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará  
Rua Alexandre Baraúna, 1115. Fone: 3366.8460  E-mail: viviane.silva@ufc.br  
 

Se desejar, faça contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (Fone: 3366-8344). 
Gostaria imensamente de ter a sua valorosa cooperação no desenvolvimento deste estudo, 
pelo que, de antemão, muito lhe agradeço. 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 
 

 
Eu, _____________________________________________________________, declaro que, 
após convenientemente esclarecido, aceito participar voluntariamente da pesquisa Medidas 
de acurácia do diagnóstico Desobstrução ineficaz de vias aéreas em Crianças com 
Infecção Respiratória Aguda.  
 
Fortaleza, ____ de ________________________ de ___________.  
 

_________________________________________________________ 

Pesquisadora 

_________________________________________________________ 

Responsável pela aplicação do TCLE 

_________________________________________________________ 

Pai / Mãe 

_________________________________________________________ 

Testemunha 
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APÊNDICE C 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DOS INDICADORES CLÍ NICOS DO 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DE DESOBSTRUÇÃO INEFICAZ DE VIAS 

AÉREAS. 
 

Cianose 

Refere-se à coloração azulada, acinzentada ou roxo-escura da pele e membranas 

mucosas em decorrência do aumento da hemoglobina não saturada de oxigênio (hemoglobina 

reduzida) no sangue (LOPES; LAURENTYS-MEDEIROS, 2004; JARVIS, 2012).  

Método de avaliação 

Será investigada pelo relato do responsável pela criança e/ou pela observação 

direta do pesquisador, e em seguida classificada como presente ou ausente. O indicador será 

classificado como presente na ocorrência de coloração azulada, acinzentada ou roxo-escura no 

tegumento cutâneo, mucosas, região perioral, lóbulos das orelhas, ponta do nariz, falanges 

distais ou leitos ungueais. Posteriormente, este indicador será classificado segundo seu 

espectro de manifestação: grave, moderada e leve. 

Espectro de manifestação: 

Grave (Nível 1): Presença de cianose generalizada, ou seja, cianose em tegumento 

cutâneo, mucosas, região perioral, lóbulos das orelhas, ponta do nariz, falanges distais ou 

leitos ungueais.  

Moderada (Nível 2): Presença de cianose central, ou seja, cianose na região 

perioral, lóbulos das orelhas e/ou ponta do nariz, na presença de palidez em tegumento 

cutâneo. Este espectro poderá também incluir a presença de cianose periférica.  

Leve (Nível 3) Presença de cianose periférica, ou seja, na região das falanges 

distais ou leitos ungueais.  

 

Dispneia 

Termo que se refere a uma respiração difícil, com falta de ar.  No presente estudo, 

adotou-se o termo dificuldade respiratória como sinônimo de dispneia (MARTINEZ; 

PADUA; TERRA FILHO, 2004).  

Método de avaliação:  

Será investigada pelo relato do responsável pela criança e/ou pela observação 

direta do pesquisador e em seguida classificada como presente ou ausente. O pesquisador 

deverá interrogar quanto à presença de dificuldade respiratória nas últimas 24 horas. Por meio 
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da inspeção dinâmica da parede torácica, o pesquisador irá determinar a presença desse 

indicador mediante a presença de sinais clínicos como: uso de musculatura acessória 

(contração de músculos acessórios da respiração: trapézio, esternocleidomastóide, abdominal 

e intercostal), batimento de asa de nariz (movimento lateral das narinas), retração 

supraesternal e/ou tiragem subcostal (contração/utilização desta musculatura) (SEIDEL et al., 

2007). Caso obtenha como resposta a presença de dispneia ou esta seja evidenciada durante a 

avaliação clínica, o pesquisador deverá caracterizá-la quanto ao início, tipo, fatores 

desencadeantes e sintomas associados. De posse dessas informações, o indicador será 

classificado segundo seu espectro de manifestação: grave, moderada e leve. 

Espectro de manifestação: 

Grave (Nível 1): Dificuldade respiratória de início súbito, em repouso, enquanto 

sentado/deitado, ou desencadeada a mínimos esforços (balbuciar, brincadeiras de agarrar ou 

manipular objetos, andar em superfície plana vagarosamente, tomar banho), associada à 

cianose ou tosse e que interrompe o sono. Também serão classificadas com espectro de 

manifestação grave, crianças que apresentarem sinais clínicos de batimento de asa de nariz, 

retração supraesternal e tiragem subcostal.   

Moderada (Nível 2): Dificuldade respiratória de início súbito ou gradual, 

desencadeado por atividades de esforço moderado como tosse, alimentação por mamadeira, 

sucção ao peito ou chupeta, brincadeiras socioafetivas observadoras, solitárias ou paralelas, 

sem manifestação de cianose. Também será classificada com espectro de manifestação 

moderado, a presença de sinais clínicos como uso da musculatura abdominal, trapézio ou 

esternocleidomastóide.  

Leve (Nível 3): Dificuldade respiratória de início gradual, desencadeada por 

esforços ou exercícios excessivos, como choro intenso, brincadeiras que demandam atividade 

física (correr, pular) ou brincadeiras competitivas fisicamente ativas, sem sinais ou sintomas 

associados. 

 

Inquietação 

Termo que se refere ao aumento da excitabilidade psíquica e excessiva atividade 

psicomotora ou verbal, associada à hipóxia (CALIL; TERRA; CHAGAS, 2006; 

MANTOVANI et al., 2010). Este indicador clínico será avaliado como sinônimo de agitação 

(BUENO, 1963; MACHADO,1967).  

Método de avaliação 
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 O indicador será observado pelo pesquisador e classificado como presente ou 

ausente. Este indicador será classificado como presente, quando a criança apresentar 

excitabilidade psíquica manifestada por choro excessivo que não cessa a estímulos ou 

acalento e/ou excessiva atividade motora associada à dificuldade respiratória. Para este 

indicador clínico não será avaliado espectro de manifestação.  

 

Mudanças na frequência respiratória 

Refere-se ao aumento ou diminuição do número de incursões respiratórias no 

período de um minuto, levando em consideração a idade do paciente.  

Método de avaliação 

Este indicador será avaliado mediante contagem do número de incursões 

respiratórias durante 1 minuto. Serão adotados os seguintes parâmetros de normalidade, para 

classificação do indicador como presente ou ausente: Neonatos e lactentes: 25-60 irpm; 1 a 5 

anos: 20-30 irpm (SILVA, 2007; SEIDEL et al., 2007). Quando presente, este indicador 

clínico será classificado segundo seu espectro de manifestação: grave, moderada e leve. 

Espectro de manifestação:  

Grave (Nível 1): Neonatos e lactentes: ≤ 17 ou ≥ 69 irpm; 1 a 5 anos: ≤ 11 ou ≥ 39 

irpm.  

Moderada (Nível 2): Neonatos e lactentes: 18 ┤22 ou 68 ┤64 irpm; 1 a 5 anos: 12 

┤16 ou 38 ┤34 irpm.  

Leve (Nível 3): Neonatos e lactentes: 22 ┤25 ou  64 ┤60 irpm; 1 a 5 anos: 16 ┤20 

ou  34 ┤30 irpm. 

 

Mudanças no ritmo respiratório 

O ritmo respiratório consiste na sequência periódica dos movimentos 

respiratórios, a intervalos regulares, sendo este caracterizado como regular ou irregular. 

Normalmente, a inspiração dura quase o mesmo tempo da expiração, sucedendo-se os dois 

movimentos com a mesma amplitude. A frequência e a amplitude respiratória podem 

influenciar o ritmo da respiração, determinando ritmos mais rápidos, lentos, superficiais ou 

profundos. Deste modo, o indicador clínico Mudanças no ritmo respiratório refere-se a 

alterações na periodicidade das inspirações e expirações ou na frequência e amplitude dos 

movimentos respiratórios completos, quando comparado às características respiratórias 

fisiológicas do indivíduo (CRUZ, 1994; PORTO, 2005). 
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Assim, considera-se como alterações no ritmo respiratório: Taquipnéia (aumento 

do número de incursões respiratórias na unidade de tempo, podendo também está associado à 

redução da amplitude das incursões respiratórias, ocasionando uma respiração superficial 

rápida), Hiperventilação (aumento da frequência respiratória, como, também, aumento da 

amplitude dos movimentos respiratórios), Hipoventilação  (redução do número e da amplitude 

das incursões respiratórias), Bradipnéia (redução do número dos movimentos respiratórios 

por minuto), Apnéia (interrupção dos movimentos respiratórios por um período de tempo), 

Ritmo de Cheynes-Stockes  (caracteriza-se pela alternância de períodos de apnéia, seguidos 

por hiperpnéia crescente e decrescente, até a instalação de uma nova apnéia, e, assim, 

sucessivamente), Ritmo de Biot (ritmo respiratório totalmente irregular, no tocante à 

amplitude das incursões respiratórias e à frequência), Respiração suspirosa (consiste na 

interrupção dos movimentos respiratórios normais por suspiros ocasionais, ou seja, 

inspirações profundas esporádicas), Respiração de Kussmaul (consiste em quatro fases: 

inspirações ruidosas gradativamente mais amplas, alternadas com inspirações rápidas e de 

pequena amplitude; apnéia em inspiração; expirações ruidosas gradativamente mais 

profundas, alternadas com inspirações rápidas e de pequena amplitude; apnéia em expiração) 

(CRUZ, 1994; MARTINEZ; PADUA; TERRA FILHO, 2004; PORTO, 2005).  

Método de avaliação 

Será investigado pela observação do pesquisador por meio da inspeção dinâmica 

da parede torácica e pelo relato do responsável pela criança e em seguida classificado como 

presente ou ausente. A presença do indicador se dará mediante mudanças no padrão de 

regularidade dos movimentos respiratórios ou alterações na frequência e amplitude 

respiratória. Destaca-se que, alterações na frequência e amplitude respiratória serão 

determinadas a partir da observação do pesquisador e pelo relato do responsável pela criança 

de mudanças nas características respiratórias. Posteriormente, este indicador será classificado 

segundo seu espectro de manifestação: grave, moderada e leve. 

Espectro de manifestação: 

Grave (Nível 1): Irregularidade dos movimentos respiratórios com alterações da 

frequência e amplitude respiratória (Neonatos e lactentes: ≤ 17 ou ≥ 69 irpm; 1 a 5 anos: ≤ 11 

ou ≥ 39 irpm) em repouso, enquanto sentado/deitado ou durante o sono em ambiente 

tranquilo. 

Moderada (Nível 2): Movimentos respiratórios periódicos com alterações da 

frequência e amplitude respiratória (Neonatos e lactentes: 18 ┤22 ou 68 ┤64 irpm; 1 a 5 anos: 
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12 ┤16 ou 38 ┤34 irpm) quando acordado, participando de forma passiva de brincadeiras 

socioafetivas observadoras, solitárias ou paralelas, em ambientes tranquilos ou estimulantes.  

Leve (Nível 3): Movimentos respiratórios periódicos com alterações na frequência 

e amplitude respiratória (Neonatos e lactentes: 22 ┤25 ou  64 ┤60 irpm; 1 a 5 anos: 16 ┤20 

ou  34 ┤30 irpm) durante choro intenso ou alimentação.   

 

Olhos arregalados 

Termo que se refere à abertura ocular aumentada, em que há um arqueamento das 

sobrancelhas, aparente protrusão do globo ocular e face de apreensão, podendo estar 

relacionado à angústia respiratória (PILLEGGI, 2007; NAPOLEÃO, 2005).  

Método de avaliação: 

O indicador clínico será observado pelo pesquisador e em seguida classificado 

como presente ou ausente. A presença deste indicador deverá estar associada à presença de 

dificuldade respiratória. Para este indicador clínico não será avaliado espectro de 

manifestação.  

 

Ortopneia 

Termo que se refere à dificuldade respiratória que começa ou aumenta na posição 

de decúbito horizontal. Este sintoma respiratório tende a ser aliviado, parcial ou totalmente, 

com a elevação da porção superior do tórax ou pela elevação da cabeceira da cama 

(MARTINEZ; PADUA; TERRA FILHO, 2004). 

Método de avaliação:  

Será investigado pelo relato do responsável pela criança e/ou pela observação 

direta do pesquisador, e em seguida classificado como presente ou ausente. O pesquisador 

deverá interrogar se a criança apresenta dificuldade respiratória na posição de decúbito 

horizontal. Durante a avaliação deste indicador, o pesquisador também deverá observar a 

presença de sinais de dificuldade respiratória (uso de musculatura acessória, batimento de asa 

de nariz, retração supraesternal e/ou tiragem subcostal) associado à inclinação da cabeceira do 

leito (SEIDEL et al., 2007). A presença desses sinais caracteriza a ocorrência de ortopneia. 

Em seguida, este indicador clínico será classificado segundo seu espectro de manifestação: 

grave, moderado e leve. 

Espectro de manifestação: 
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Grave (Nível 1): Dificuldade respiratória que somente melhora com elevação da 

porção superior do tórax pelo uso de dois ou mais travesseiros ou pela inclinação da cabeceira 

do leito a um ângulo superior a 60º. 

Moderada (Nível 2): Dificuldade respiratória que melhora com elevação da 

porção superior do tórax pelo uso de um travesseiro ou pela inclinação da cabeceira do leito a 

um ângulo de 60-30º. 

Leve (Nível 3): Dificuldade respiratória que melhora com inclinação da cabeceira 

do leito a um ângulo inferior à 30º. 

 

Quantidade excessiva de muco 

O muco é um colóide hidrofílico viscoso e elástico, composto por água, proteínas, 

carboidratos e lipídios, produzido pelas células caliciformes, células de Clara e glândulas 

submucosas localizadas no epitélio de revestimento do trato respiratório. Em condições 

fisiológicas, o trato respiratório inferior produz diariamente secreção respiratória e por meio 

da atividade do aparelho mucociliar este muco é transportado ao trato respiratório superior 

onde é deglutido. Em condições patológicas, a exemplo das doenças respiratórias, ocorre 

aumento na produção do muco com finalidade de melhor proteger o epitélio respiratório. 

Além disso, tais condições clínicas cursam com alterações nas propriedades físicas e 

bioquímicas do muco, o que dificulta sua eliminação pela atividade mucociliar e tosse, 

ocasionando acúmulo e retenção de muco nas vias aéreas (SILVA, 2004; NAKAIE; 

CARDIERI; KOZOV, 1983).  

Método de avaliação: 
 

Este indicador será investigado pelo relato do responsável pela criança de 

exteriorização de quantidades significativas de muco pelo nariz, boca ou fezes, ou presença de 

episódio de vômito com quantidade significante de secreção respiratória. Este indicador 

também será investigado pela observação direta do pesquisador e/ou realização da ausculta 

pulmonar para identificação de ruídos adventícios respiratórios sugestivos de secreção em 

vias aéreas como estertores grosseiros e roncos. Posteriormente, será classificado como 

presente ou ausente. Para este indicador clínico não será adotado espectro de manifestação, 

pois a presença excessiva de muco determina uma condição de gravidade. 
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Sons respiratórios diminuídos 

Termo que se refere à diminuição do som produzido pelo fluxo de ar através da 

árvore respiratória (SEIDEL et al., 2007). 

Método de avaliação 

Este indicador será avaliado pelo pesquisador mediante a realização da ausculta 

pulmonar, e em seguida classificado como presente ou ausente. O indicador será classificado 

como presente quando confirmada a presença de som respiratório diminuído em pelo menos 

uma área do pulmão, uni ou bilateralmente, na região anterior ou posterior, no ápice ou base 

do pulmão. Para a classificação deste indicador, serão adotados como parâmetros de 

normalidade as características (tonalidade, intensidade, qualidade e duração) dos sons 

respiratórios fisiológicos: vesicular, broncovesicular e brônquico. A ausculta pulmonar deverá 

seguir a técnica descrita na literatura: Posicionar o diafragma ou a campânula do estetoscópio 

diretamente sobre a parede torácica do paciente, auscultando toda a área pulmonar. A ausculta 

do tórax anterior deverá ser iniciada no ápice pulmonar (regiões supraclaviculares), seguindo 

nos espaços intercostais anteriores até a base pulmonar (região inframamária) em um 

movimento de zigue-zague (esquerda-direita/direita-esquerda), com o paciente na posição de 

Fowler. Após a ausculta anterior, realizar a ausculta torácica posterior, desde a região do ápice 

(7º vértebra cervical) até a base dos pulmões (10º vértebra torácica/região infraescapular) em 

movimento de zigue-zague (SEIDEL et al., 2007; JARVIS, 2012). Na presença do indicador 

clínico, o pesquisador deverá registrar os achados da ausculta assinalando sua localização 

(espaços intercostais). Posteriormente, este indicador será classificado segundo seu espectro 

de manifestação: grave, moderado e leve. 

Espectro de manifestação: 

Grave (Nível 1): Diminuição/Ausência de sons respiratórios nos dois pulmões.  

Moderado (Nível 2): Diminuição dos sons respiratórios em um pulmão e ápice do 

outro pulmão, ou em ápice e base de um pulmão. 

Leve (Nível 3): Diminuição dos sons respiratórios nos ápices ou bases 

pulmonares. 

 

Ruídos adventícios respiratórios 

Termo que se refere aos sons pulmonares anormais (estertores, crepitações, 

roncos, sibilos) produzidos pelo fluxo de ar ou colisões com secreções no trato respiratório 

(SEIDEL et al., 2007; JARVIS, 2012). 
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Método de avaliação 

O indicador será avaliado pelo pesquisador mediante a realização da ausculta 

pulmonar, e em seguida classificado como presente ou ausente. O indicador será classificado 

como presente quando confirmada a presença de um ou mais ruído adventício em pelo menos 

uma área do pulmão, uni ou bilateralmente, na região anterior ou posterior, ápice ou base do 

pulmão. A ausculta pulmonar deverá seguir a técnica recomendada na literatura, conforme 

descrita anteriormente. Na presença de ruídos adventícios pulmonares, o pesquisador deverá 

assinalar o tipo de ruído auscultado* (estertores, crepitações, roncos ou sibilos) e sua 

localização (espaços intercostais). Posteriormente, este indicador será classificado segundo 

seu espectro de manifestação: grave, moderado e leve. 

*Estertores: são ruídos descontínuos, agudo e curto, produzidos pela colisão do ar 

com vias aéreas anteriormente vazias, caracterizados como sons de pipocar, auscultados 

durante a fase inspiratória e não desaparecem com a tosse (SEIDEL et al., 2007; JARVIS, 

2012). Crepitações: são ruídos pulmonares altos, graves, que ocorrem pela colisão do ar 

inalado com secreções traqueobrônquicas, sendo caracterizados como sons borbulhantes, 

auscultados durante a fase inspiratória (JARVIS, 2012). Roncos: são ruídos sonoros, graves, 

monofônicos, que ocorrem pela obstrução do fluxo aéreo, auscultados em todo o ciclo 

respiratório, sendo mais proeminentes na expiração (JARVIS, 2012). Sibilos: são ruídos 

musicais, agudos, polifônicos, auscultados de forma contínua durante a fase expiratória e 

inspiratória, e devem-se a passagem do ar através de vias aéreas com obstrução ou estreitada 

(SEIDEL et al., 2007; JARVIS, 2012). 

Espectro de manifestação: 

Grave (Nível 1): Presença de ruído adventício respiratório alto e rude, podendo 

ser ouvido com a borda ou todo o estetoscópio fora da parede torácica.  

Moderado (Nível 2): Presença de ruído adventício respiratório moderadamente 

alto, facilmente auscultado com o estetoscópio sob a parede torácica.  

Leve (Nível 3): Presença de ruído adventício respiratório auscultado com 

dificuldade, quase inaudível ou raramente audível, ouvido somente em ambiente silencioso. 

 

Tosse ausente e Tosse ineficaz 

A tosse é um ato reflexo que se produz por estimulação dos receptores localizados 

na árvore respiratória e consiste em um mecanismo de depuração para proteção das vias 

aéreas à entrada de partículas provenientes do meio externo, bem como para eliminação de 
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secreções respiratórias. O ato de tossir consiste nas fases inspiratória, expiratória compressiva 

e relaxamento. Dependendo do estímulo desencadeante do arco reflexo da tosse, estas fases 

podem resultar em tosse eficaz, bem como mecanismos de supressão ou diminuição da 

efetividade da tosse, ou seja, tosse ausente ou ineficaz (II DIRETRIZES BRASILEIRAS NO 

MANEJO DA TOSSE CRÔNICA, 2006; PALHETA NETO et al., 2011).  

 A tosse ausente refere-se ao mecanismo de supressão da efetividade da tosse 

ocasionado por alterações no arco reflexo, que torna os receptores ineficazes para produzir um 

movimento de ar dos pulmões, súbito, ruidoso e violento, capaz de expulsar secreções das 

vias respiratórias. Esta condição pode ocorrer nos casos de estimulação repetitiva dos 

receptores da tosse, a exemplo das infecções do trato respiratório onde se observa tosse 

importante nos primeiros dias seguida por diminuição ou cessação do ato de tossir (II 

DIRETRIZES BRASILEIRAS NO MANEJO DA TOSSE CRÔNICA, 2006; PILEGGI, 

2007).  

A tosse ineficaz refere-se ao mecanismo de diminuição da eficácia da tosse na 

mobilização e eliminação de secreções nas vias respiratórias, ocasionado pela redução da 

velocidade do fluxo aéreo e da pressão intratorácica necessária a remoção do muco no lúmen 

da via aérea. Outra condição que contribui na ineficácia da tosse diz respeito às alterações nas 

características físicas e bioquímicas do muco, o que o torna mais difícil de ser mobilizado e 

expelido pelo ato de tossir (II DIRETRIZES BRASILEIRAS NO MANEJO DA TOSSE 

CRÔNICA, 2006).  

Método de avaliação 

A tosse será investigada pelo relato do responsável pela criança e/ou pela 

observação direta do pesquisador de tosse espontânea, e em seguida classificada como 

presente, ausente ou não se aplica. Na presença de sinais e sintomas sugestivos de secreção 

nas vias aéreas, como por exemplo, a ocorrência de ruídos respiratórios audíveis ou 

detectados por meio da ausculta pulmonar, a tosse será classificada como presente ou ausente. 

Para estes indicadores clínicos, a categoria não se aplica se refere às condições em que a 

criança não apresenta tosse e sinais/sintomas indicativos da presença de secreção nas vias 

aéreas. De posse dessas informações, a tosse será classificada segundo seu espectro de 

manifestação: grave, moderada e leve.  

Espectro de manifestação 

Grave (Nível 1): Reflexo da tosse abolido na presença de secreções nas vias 

aéreas.  
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Moderada (Nível 2): Alteração no reflexo da tosse capaz de mobilizar e expulsar 

secreções do trato respiratório somente com auxílio de técnicas de desobstrução brônquica, 

como nebulização ou fisioterapia respiratória.  

 Leve (Nível 3): Alteração no reflexo da tosse que mobiliza e expulsa 

espontaneamente pequena quantidade de secreções do trato respiratório, ou eliminação 

involuntária das pequena quantidade de secreções respiratórias por meio do vômito ou fezes.  

 

Vocalização dificultada 

Termo que se refere a alterações sonoras da voz falada (qualidade, intensidade e 

sonoridade) como disfonia e afonia.  A disfonia é um transtorno da voz, caracterizado pela 

dificuldade ou desconforto ao falar, gerando alterações na tonalidade, qualidade ou volume da 

voz, a exemplo da voz rouca ou sussurada. Afonia consiste na perda total ou parcial da voz 

(SEIDEL et al., 2007; JARVIS, 2012).  

Método de avaliação 

 O indicador será observado pelo pesquisador durante a emissão de sons (palavras, 

números, nomes ou outros vocábulos) ou choro e em seguida classificado como presente ou 

ausente. Posteriormente, este indicador clínico será classificado segundo seu espectro de 

manifestação: grave, moderada e leve. 

Espectro de manifestação: 

Grave (Nível 1): Incapacidade de falar ou emitir sons audíveis pela perda total da 

voz.  

Moderada (Nível 2): Dificuldade ou desconforto ao falar ou emitir sons, gerando 

alterações na tonalidade ou volume da voz, ou seja, voz rouca ou sussurrada.  

Leve (Nível 3): Alteração discreta, pouco perceptível, na tonalidade ou volume da 

voz.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

 

APÊNDICE D 
 

INSTRUMENTO PARA INFERÊNCIA DIAGNÓSTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso: 
Indicadores clínicos P A NA Observações 

Inquietação        
Cianose       
Dispnéia       
Quantidade excessiva de muco       
Mudanças na Freqüência Respiratória       
Mudanças no ritmo respiratório       
Olhos arregalados       
Ortopnéia       
Ruídos adventícios respiratórios         
Sons respiratórios diminuídos        
Tosse ausente       
Tosse ineficaz      
Vocalização dificultada        
  DA PA PP DP   

Desobstrução ineficaz de vias aéreas           
       
Indicadores clínicos não listados na NANDA-I P A NA  Observações 
Sons respiratórios aumentados        
Frêmito toracovocal alterado            
Percussão pulmonar alterada        
Ausculta da voz alterada     
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APÊNDICE E 

CARTA-CONVITE (ENFERMEIRO DIAGNOSTICADOR) 

 

Fortaleza, _____ de ____________ de 2013.  
À: _____________________  
 

Eu, Lívia Zulmyra Cintra Andrade, discente do curso de mestrado do Programa de 

Pós-graduação em enfermagem, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal 

do Ceará, estou realizando o projeto de pesquisa intitulado “Avaliação do espectro e da 

acurácia dos indicadores clínicos de Desobstrução ineficaz de vias aéreas em crianças com 

infecção respiratória aguda”, sob orientação da Prof.ª Drª. Viviane Martins da Silva, docente 

do Curso de Enfermagem da mesma instituição e coordenadora do grupo de pesquisa 

CUIDENSC (Cuidado de Enfermagem na Saúde da Criança). 

Venho por meio desta carta, solicitar a sua colaboração como enfermeiro 

diagnosticador, para examinar em minha amostra, a ocorrência do diagnóstico de enfermagem 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas. Para tanto, encaminharei a você 192 planilhas que 

correspondem às avaliações de 192 crianças com infecção respiratória aguda, que irei avaliar 

previamente. Ressalto que o número de planilhas dependerá da quantidade de 

diagnosticadores participantes do estudo. Estas planilhas contemplam o rol de 13 indicadores 

clínicos do diagnóstico em estudo, e ao lado de cada um destes estará assinalada a informação 

acerca da presença ou ausência dos mesmos, bem como o espectro de manifestação para 

aqueles indicadores classificados como presentes. Peço então sua colaboração para julgar a 

presença ou ausência do diagnóstico Desobstrução ineficaz de vias aéreas com base na 

probabilidade subjetiva de identificação do diagnóstico. Esta probabilidade está organizada 

em quatro níveis: definitivamente ausente, provavelmente ausente, provavelmente presente, 

definitivamente presente. O julgamento diagnóstico realizado refletirá o grau de confiança 

com que o diagnosticador acredita que o paciente apresenta ou não o diagnóstico de 

enfermagem em estudo. Depois de preenchidas, as planilhas deverão retornar para mim.  

Uma oficina presencial de oito horas será realizada, e após esta, será aplicado um 

teste para a avaliação da inferência diagnóstica. Tal teste está sendo proposto com vistas a 

conferir um maior rigor metodológico no processo de seleção de enfermeiros 

diagnosticadores, e a realização do mesmo é importante para que sejam identificadas lacunas 

na oficina e dirimidas possíveis dúvidas existentes acerca do processo de raciocínio e 

inferência do diagnóstico Desobstrução ineficaz de vias aéreas. 
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Ressalto que as datas da oficina serão discutidas levando em consideração a sua 

disponibilidade e a dos demais enfermeiros participantes. Caso deseje participar, pedimos que 

responda este e-mail tão logo seja possível. Posteriormente, serão enviadas as orientações de 

preenchimento do instrumento, o instrumento propriamente dito e o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) por meio de correio eletrônico. O TCLE também poderá ser 

entregue pessoalmente, logo após seu aceite em participar deste estudo, devendo este ser 

assinado, e devolvido a mim.  

Aguardo sua resposta e desde já agradeço sua atenção e colaboração.  

 

Atenciosamente,  

Lívia Zulmyra Cintra Andrade 

Responsável pela pesquisa 
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APÊNDICE F 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ENFERME IROS) 

 

Prezado enfermeiro, 

Sou mestranda do Programa de Pós-graduação em enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará, sob orientação da Profª. Drª. Viviane Martins da Silva. Peço sua 

colaboração para fazer parte da etapa de inferência diagnóstica de minha pesquisa, intitulada 

“Avaliação do espectro e da acurácia dos indicadores clínicos de Desobstrução ineficaz de 

vias aéreas em crianças com infecção respiratória aguda”. Este estudo tem como objetivos: 

Determinar a prevalência do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas 

e de seus indicadores clínicos em crianças com infecção respiratória aguda; Determinar a 

sensibilidade, especificidade e valores preditivos dos indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas em crianças com infecção respiratória 

aguda; e Identificar o espectro de manifestação dos indicadores clínicos do diagnóstico 

Desobstrução ineficaz de vias em crianças com infecção respiratória aguda.  

Solicito sua participação para julgar a ocorrência do referido diagnóstico após a 

etapa de coleta de dados com as crianças. Essa participação requer que você analise no 

máximo 192 planilhas do Excel referentes às avaliações de 192 crianças com infecção 

respiratória aguda. Ressalto que o número de planilhas dependerá da quantidade de 

diagnosticadores participantes do estudo. Estas planilhas contêm as informações acerca da 

presença ou ausência de cada um dos 13 indicadores clínicos do diagnóstico Desobstrução 

ineficaz de vias aéreas, bem como dados referentes ao espectro de manifestação dos 

indicadores classificados como presentes. A ocorrência dos indicadores clínicos será 

estabelecida por mim, a partir de um protocolo previamente elaborado, e com base nas 

informações coletadas por meio de exame físico do aparelho respiratório. 

Ressalto que será realizada uma oficina presencial, com carga horária de oito 

horas, e após a mesma será aplicado um teste para a avaliação da inferência diagnóstica. A 

execução do mesmo envolve realizar a inferência diagnóstica de 36 relatórios contendo 

informações fictícias relacionadas à presença ou ausência de indicadores clínicos e seu 

respectivo espectro de manifestação. Estes relatórios de dados fictícios são semelhantes às 

planilhas que serão enviadas a você durante a realização do estudo. Reafirmo que as datas da 

oficina serão discutidas levando em consideração a sua disponibilidade e a dos demais 

enfermeiros participantes. Ressalto que, caso não atinja a pontuação estabelecida, você será 
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reavaliado até atingir o ponto de corte do estudo para inferência diagnóstica. 

Conforme mencionado, você receberá no formato de planilhas Excel, as 

informações acerca da presença ou ausência dos indicadores clínicos, e o espectro de 

manifestação para aqueles indicadores classificados como presente nos pacientes avaliados. 

De modo que, cada planilha representa a avaliação de uma criança. Solicito então que você 

assinale, nas planilhas, a sua inferência acerca da presença ou ausência do diagnóstico 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas com base na probabilidade subjetiva de identificação do 

diagnóstico. Esta probabilidade está organizada em quatro níveis: definitivamente ausente, 

provavelmente ausente, provavelmente presente, definitivamente presente. Enviarei, por meio 

eletrônico, cerca de 50 planilhas em intervalos de sete dias, e estas deverão retornar a mim via 

e-mail.  

Os participantes não serão identificados, garantindo-se o sigilo das respostas. Sua 

participação é valiosa, não apresentando riscos e é voluntária. A qualquer momento você 

poderá ter acesso a informações referentes à pesquisa pelos telefones/endereço abaixo 

indicados.  

Lívia Zulmyra Cintra Andrade 
Endereço: Rua 448 C, 71. Conjunto Ceará.  
Fone: 8807.2231  
E-mail: liviacintraandrade@gmail.com  
 
Caso você concorde em participar, peço que assine o termo de consentimento 

livre e esclarecido. Lembro que você tem o direito de se recusar a participar ou de retirar seu 

consentimento a qualquer momento. Se achar necessário, faça contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa (Fone: 3366-8344). Uma cópia desse consentimento ficará comigo e outra com 

você. Ressalto ainda que você não receberá pró-labore pela participação na pesquisa. 
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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 2013. 
 

 
______________________________ 

Assinatura do enfermeiro / RG 
 
 

______________________________ 
                                       Assinatura do pesquisador / RG 
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ANEXO 
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ANEXO A 

CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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