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RESUMO 

 

BELTRÃO, B. A. Medidas de acurácia das características definidoras do diagnóstico 

Padrão respiratório ineficaz de crianças e adolescentes cardiopatas congênitos (dissertação). 

Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2011. 131 f. 

 

Estudos que abordem a acurácia das características definidoras (CD) podem contribuir para o 

aprimoramento do raciocínio clínico, conduzindo, por conseguinte, a formulação de 

diagnósticos de enfermagem mais condizentes com a situação clínica do paciente. Diante do 

exposto, o estudo teve como objetivo determinar as medidas de acurácia das CD do 

diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz (PRI) em crianças e adolescentes com 

cardiopatias congênitas (CC). A amostra incluiu 61 crianças e adolescentes com idade de 5 a 

17 anos, diagnosticados com CC. Estes indivíduos foram examinados pela pesquisadora, que 

realizou um exame físico, enfocando a avaliação respiratória. Em seguida, o médico que 

atendia o paciente foi consultado para autorizar a realização dos testes de função pulmonar 

(espirometria e manovacuometria). As informações obtidas a partir do exame físico e 

realização dos testes foram analisadas pela pesquisadora para determinar a presença ou 

ausência das CD de PRI, com base em um protocolo previamente estabelecido. Ressalta-se 

que 30 crianças e adolescentes não receberam anuência médica para realizar os testes de 

função pulmonar. Apesar disto, estes sujeitos foram incluídos na amostra para determinação 

do diagnóstico apenas com base nas CD provenientes da entrevista e do exame físico. Com 

isto, duas subamostras foram formadas, sendo a primeira composta por 30 crianças e 

adolescentes que não realizaram os referidos testes, e a segunda por 31 indivíduos que 

realizaram tais exames. O conjunto de CD para cada criança e adolescente foi organizado em 

92 planilhas. Nestas, foi assinalada a presença ou ausência da CD. Cada avaliação dos 

indivíduos da segunda subamostra deu origem a duas planilhas, uma apenas com as CD 

provenientes da entrevista e exame clínico, e outra com estes mesmos dados acrescidos às 

informações dos testes de função pulmonar. Tais planilhas foram submetidas a dois 

enfermeiros diagnosticadores que determinaram a ocorrência de PRI. A análise das 

inferências e as informações sobre a ocorrência das CD possibilitaram a estimativa das 

medidas de acurácia. Para a primeira subamostra, a característica que evidenciou melhores 

medidas de acurácia foi taquipneia. As inferências realizadas para a segunda subamostra, com 

base nos dados clínicos e de entrevista, apresentaram como principais CD: ortopneia e uso da 

musculatura acessória para respirar. Quando os resultados dos testes de função pulmonar 
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foram acrescidos, as inferências dos diagnosticadores não evidenciaram medidas de acurácia 

com significância estatística para nenhuma das CD. Com isto, os resultados do presente 

estudo levantam questionamentos acerca da importância dos testes de função pulmonar para a 

inferência do diagnóstico PRI. Ademais, algumas características não mostraram legitimidade 

para PRI, a saber: assumir uma posição de três pontos, bradipneia, diâmetro ântero-posterior 

aumentado, capacidade vital diminuída, pressão expiratória diminuída e ventilação-minuto 

diminuída. Assim, acredita-se que novas pesquisas são necessárias tanto para confirmar estes 

achados, como para esclarecer a relação de tais CD com o diagnóstico em questão. As 

medidas de acurácia obtidas ajudaram a identificar quais CD são mais representativas de PRI. 

Além disto, os resultados possibilitaram reconhecer quais características são menos utilizadas 

durante a inferência deste diagnóstico em crianças e adolescentes com cardiopatias 

congênitas. 

 

Palavras-chave: Diagnóstico de Enfermagem; Cardiopatias Congênitas; Respiração; Criança; 

Adolescente. 
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ABSTRACT 

 

BELTRÃO, B. A. Measures of accuracy of the defining characteristics of Ineffective 

breathing pattern in children and adolescent with congenital heart disease (dissertation). 

Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2011. 131 l. 

 

Studies which address the accuracy of the defining characteristics (DC) may contribute to the 

improvement of diagnostic reasoning, leading to the formulation of nursing diagnoses which 

are more consistent with the clinical situation of the patient. Thus, the study aimed to estimate 

the measures of accuracy of the DC of the nursing diagnosis Ineffective breathing pattern 

(IBP) in children and adolescents with congenital heart disease (CHD). The sample included 

61 children and adolescents aged 5-17 years, diagnosed with CHD. These patients were 

examined by the researcher, who conducted a physical examination, focusing on the 

respiratory evaluation. Then the doctor who attended the patient was consulted to authorize 

the performance of pulmonary function tests (spirometry and manovacuometry). The 

information obtained from physical examination and from the tests were analyzed by the 

researcher to determine the presence or absence of DC of IBP, based on a previously 

established protocol. It is highlighted that 30 children and adolescents have not received 

medical approval to perform the pulmonary function tests. Despite this, these patients were 

sampled to determine the diagnosis just based on the DC from the interview and physical 

examination. Thus, two subsamples were formed, the first with 30 children and adolescents 

who did not perform such tests, and the second with 31 individuals who carried out such tests. 

The set of DC for each child and teenager was organized into 92 spreadsheets. In these, it was 

indicated the presence or absence of the DC. Each evaluation of the patients in the second 

subsample resulted in two spreadsheets, one only with the DC from the interview and clinical 

examination, and another with these same data added information from the pulmonary 

function tests. These spreadsheets were submitted to two nurses diagnosticians which 

determined the occurrence of IBP. The analysis of the inferences and the information on the 

occurrence of DC allowed the estimation of measures of accuracy. For the first subsample, the 

DC that showed better measures of accuracy was tachypnea. The inferences made for the 

second subsample, based on clinical data and interviews, presented as main DC: orthopnea 

and use of accessory muscles to breathe. When the results of pulmonary function tests were 

added, the inferences of the diagnosticians showed accuracy measures without statistical 

significance for all DC. With this, the results of this study raise questions about the 
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importance of pulmonary function tests for the inference of the nursing diagnosis IBP. 

Furthermore, some DC showed no legitimacy for IBP, as follows: assumption of three point 

position, bradypnea, increased anterior-posterior diameter, decreased vital capacity, 

decreased expiratory pressure, and decreased minute ventilation. Thus, it is believed that 

further research is needed to confirm these findings, as well as to clarify the relationship of 

such DC with the diagnosis IBP. The measures of accuracy obtained helped identify which 

DC is more representative of IBP. Moreover, the results allowed to recognize which features 

are less used during the inference of this diagnosis in children and adolescents with congenital 

heart disease. 

 

Keyword:  Nursing Diagnosis; Congenital Heart Defects; Respiration; Child; Adolescent. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa tem como intuito estimar as medidas de acurácia das 

características definidoras do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz, em crianças e 

adolescentes com cardiopatias congênitas. O interesse em desenvolver tal estudo advém, 

inicialmente, da aproximação da pesquisadora com a clientela em questão, sendo corroborado 

pelo comprometimento respiratório que estas crianças e adolescentes manifestam. 

O primeiro contato da pesquisadora com a população de cardiopatas congênitos 

ocorreu ainda durante a graduação, quando a mesma foi convidada para acompanhar o estudo 

desenvolvido por Silva (2007). O referido trabalho envolveu a validação de definições 

operacionais dos resultados relacionados ao diagnóstico Padrão respiratório ineficaz no 

contexto de crianças com cardiopatias congênitas. Durante a realização deste estudo, a 

pesquisadora pôde conhecer a realidade das crianças internadas para tratamento cardíaco em 

uma unidade pediátrica. Ademais, este período despertou-lhe a curiosidade de investigar mais 

a fundo o comprometimento respiratório tão frequente entre estes pacientes. 

Assim, em sua monografia de graduação, a autora propôs-se a estudar os 

indicadores de resultado do diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz, em 

crianças com cardiopatias congênitas. Para tanto, a pesquisadora utilizou as definições 

operacionais construídas e validadas por Silva (2007), com vistas a avaliar o 

comprometimento de tais indicadores de resultado em crianças que apresentavam ou não o 

diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. 

Os resultados do referido estudo confirmaram que alterações respiratórias são 

frequentemente identificadas em pacientes com defeitos cardíacos congênitos. Nas crianças 

com o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz, um maior número de indicadores de resultado 

com substancial e moderado comprometimento foi identificado, em comparação com as 

crianças sem o referido diagnóstico (BELTRÃO et al., 2011; BELTRÃO, 2008). Contudo, o 

estudo mostrou que, mesmo mediante ausência do diagnóstico em questão, encontraram-se 

crianças que evidenciavam alguns sinais e sintomas de comprometimento respiratório. De 

modo que, cerca de 25% dos indivíduos sem o diagnóstico, manifestavam alterações 

relacionadas à frequência e à profundidade respiratória (BELTRÃO et al., 2011; BELTRÃO, 

2008). 

Além disso, o estudo destacou a dificuldade encontrada para inferir o diagnóstico 

Padrão respiratório ineficaz, utilizando como base as características definidoras presente na 

NANDA Internacional (BELTRÃO, 2008). Deste modo, este primeiro trabalho levou a novos 
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questionamentos, tais como: Quais características definidoras melhor predizem a ocorrência 

do diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz? Quais características definidoras 

estão relacionadas a uma maior probabilidade de ocorrência do diagnóstico e/ou quais 

apresentam maior especificidade para a inferência de tal diagnóstico? 

Frente a esta problemática surgiu o interesse em desenvolver um novo estudo, que 

pudesse produzir evidências para auxiliar os enfermeiros a inferirem o diagnóstico Padrão 

respiratório ineficaz com maior segurança. Atrelado a isto, encontra-se o desejo da autora em 

colaborar para promover uma melhor assistência de enfermagem a crianças e adolescentes 

com cardiopatias congênitas. 

Conforme asseveram Aliti et al. (2011) e Guimarães, Barros e Gutierrez (2000), 

os diagnósticos de enfermagem, assim como as características definidoras que levam à 

inferência dos mesmos, são essenciais para o planejamento dos cuidados dessa profissão. 

Deste modo, para planejar intervenções efetivas, os enfermeiros precisam identificar, de modo 

acurado, as respostas humanas apresentadas por sua clientela. Assim, a proposta do presente 

estudo alicerça-se na necessidade de se produzirem evidências que contribuam com a 

inferência do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz.  

Por definição, acurácia significa exatidão de uma operação, ou ainda, propriedade 

de uma grandeza física que foi obtida por processos ou instrumentos isentos de erros 

(MICHAELIS, 2010). No âmbito da enfermagem, assim como em outras profissões da área 

da saúde, o termo acurácia tem sido utilizado para definir pesquisas de naturezas diversas.  

Entre estas pesquisas, destacam-se: a acurácia da documentação, que visa avaliar a 

qualidade dos registros realizados pelos enfermeiros, e o quanto estes condizem com os 

achados apresentados pelos pacientes (MÜLLER-STAUB; RABELO, 2011); a acurácia da 

interpretação de achados clínicos, a qual busca avaliar se o julgamento inferido pelos 

enfermeiros reflete o real estado clínico do paciente, frente às pistas disponíveis (dados 

escritos) (MARINI; CHAVES, 2011; MATOS, 2010; LUNNEY, 1990) e a acurácia de 

características definidoras e/ou fatores relacionados de um diagnóstico de enfermagem, que 

objetiva estimar as medidas de acurácia dos componentes de um diagnóstico (SOUSA, 2010; 

GUEDES, 2008).  

Percebe-se com isto, que a acurácia pode assumir significados distintos a 

depender do contexto e dos objetivos de cada estudo. Ressalta-se que, como apenas o último 

exemplo das pesquisas envolvendo a acurácia condiz com o escopo do presente estudo, 

aspectos relacionados aos demais trabalhos não serão abordados, aqui, com maiores detalhes. 
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Na medicina, pesquisas acerca da acurácia de diagnósticos médicos e de exames 

complementares são bem difundidos e estimulados (MALORNY et al., 2003; WESEMANN; 

DICK, 2000; BUDDLE et al., 1997). Tais estudos visam, por exemplo, verificar se um novo 

exame laboratorial tem acurácia igual, ou melhor, do que um determinado teste laboratorial 

usualmente adotado. Nesta perspectiva, estes estudos descrevem a acurácia como uma “regra” 

confiável, sendo esta geralmente representada por uma proporção de classificação correta 

(BUDDLE et al., 1997).   

Por “regra” pode-se entender a existência de valores e seus respectivos pontos de 

corte, ou ainda um conjunto de sinais e sintomas, que permitirão distinguir indivíduos doentes 

daqueles saudáveis. Assim, testes com resultados acima do ponto de corte estabelecido podem 

ser utilizados para definir o paciente como “doente”. Ao passo que valores abaixo dos limites 

instituídos pela regra, permitirão classificar os indivíduos como “saudáveis”. Deste modo, um 

teste acurado distinguirá corretamente, na maior parte dos casos, indivíduos doentes de 

pacientes saudáveis (FLETCHER; FLETCHER, 2006). Por isto, diz-se que, quanto maior a 

proporção de classificação correta de um teste, mais acurado é o mesmo (WESEMANN; 

DICK, 2000). 

Na área da enfermagem, estudos desta natureza são recentes e ainda escassos. 

Estes têm como objetivo mensurar a acurácia das características definidoras e/ou fatores 

relacionados de diagnósticos de enfermagem em diversas populações (SOUSA, 2010; 

CAVALCANTE et al., 2010; GUEDES, 2008; SILVEIRA; LIMA; LOPES, 2008). Com o 

desenvolvimento destes estudos, os autores fornecem evidências que ajudam a determinar o 

quanto uma característica definidora e/ou fator relacionado é útil para que o enfermeiro possa 

distinguir entre pacientes com, e sem um diagnóstico de enfermagem. Isto é, qual a relevância 

destes componentes para determinar a presença ou a ausência dos diagnósticos de 

enfermagem.  

Neste âmbito, as características definidoras e/ou fatores relacionados são vistos 

como testes, sendo estes considerados análogos aos exames laboratoriais avaliados pelos 

estudos médicos. 

A estimativa da acurácia dos elementos que compõem os diagnósticos de 

enfermagem é realizada com base em análises estatísticas, tal qual ocorre nos estudos de 

acurácia médica (SOUSA, 2010). Estas análises são denominadas como medidas de acurácia, 

e consistem em: sensibilidade, especificidade, valores preditivos (positivo e negativo) e razões 

de verossimilhança (positiva e negativa) (KNOTTNERUS; BUNTINX, 2009). 
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Por sensibilidade, entende-se a proporção de pessoas com determinado desfecho, 

que apresenta um teste positivo (FLETCHER; FLETCHER, 2006). Na perspectiva dos 

diagnósticos de enfermagem, a sensibilidade consiste na proporção de indivíduos com o 

diagnóstico que apresenta determinada característica definidora. 

De modo contrário, a especificidade representa a proporção de pessoas, sem o 

desfecho, que apresenta um teste negativo (FLETCHER; FLETCHER, 2006). Na 

enfermagem, isto corresponde à proporção de indivíduos sem o diagnóstico que não apresenta 

a característica definidora estudada.  

Por sua vez, o valor preditivo positivo representa a probabilidade de uma 

determinada doença ser manifestada em um paciente com um resultado do teste positivo 

(anormal) (FLETCHER; FLETCHER, 2006). Deste modo, para os estudos diagnósticos na 

enfermagem, esta medida consiste na probabilidade de um diagnóstico de enfermagem 

encontrar-se presente, diante da ocorrência de determinada característica definidora.  

Empregando o raciocínio inverso, o valor preditivo negativo consiste na 

probabilidade do paciente não apresentar a doença, quando o resultado do teste for negativo 

(normal) (FLETCHER; FLETCHER, 2006). Assim, esta medida refere-se à probabilidade da 

ausência de determinado diagnóstico de enfermagem, quando a característica definidora 

relacionada ao mesmo encontra-se ausente.  

Por fim, as razões de verossimilhança, positiva e negativa, podem ser 

compreendidas como medidas que indicam a confiabilidade dos resultados obtidos, mediante 

a utilização de uma ferramenta diagnóstica. Portanto, as razões de verossimilhança consistem 

em uma alternativa para se descrever o desempenho de determinado teste diagnóstico 

(SOUSA, 2010; FLETCHER; FLETCHER, 2006).  

Destaca-se que, a análise das razões de verossimilhança deve ser realizada 

considerando os intervalos de confiança atribuídos a tais medidas de acurácia, e não somente 

pelo valor bruto das mesmas. Assim, a significância estatística destas medidas é identificada 

pela ausência do valor de nulidade em dito intervalo. Neste caso, o valor de nulidade é igual a 

1, pois a medida em questão trata-se de uma razão entre duas chances. Desta forma, intervalos 

que não incluem este valor de nulidade corroboram para afirmar que as características 

definidoras consistem em bons indicadores para avaliar o diagnóstico a elas relacionado. Caso 

o contrário ocorra, isto é, os intervalos incluam o valor nulo (número 1), as chances de o 

diagnóstico ser manifestado são semelhantes às chances de ausência do mesmo, independente 

da presença ou ausência de determinada característica definidora.  
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Conforme afirmam Knottnerus e Buntinx (2009), as medidas de acurácia não 

devem ser analisadas isoladamente, mas sim, como estatísticas que, em conjunto, indicam a 

representatividade de um teste para um diagnóstico específico. Nesta perspectiva, seria ideal 

dispor de testes ou características que evidenciassem, ao mesmo tempo, valor de sensibilidade 

e especificidade de 100%. Infelizmente, este fato não é observado com muita frequência, uma 

vez que testes perfeitos, que classifiquem corretamente todos os pacientes, são raros 

(FLETCHER; FLETCHER, 2006). Do mesmo modo, poucas características definidoras 

correspondem a este perfil de teste ideal, e dificilmente determinarão, isoladamente, tanto a 

presença, como a ausência de um diagnóstico de enfermagem específico. 

Assim, na prática clínica, os enfermeiros dispõem de características que não são 

altamente sensíveis e específicas. Para se contornar esta situação, as medidas de acurácia de 

um conjunto de características podem ser utilizadas. Isto possibilita verificar quais destas 

características corroboram para confirmar, ou refutar, um diagnóstico de enfermagem 

(FLETCHER; FLETCHER, 2006).  

Sabe-se que características com elevado valor de sensibilidade tendem a 

apresentar elevado valor preditivo negativo. Características que condizem com este perfil são 

úteis para que o enfermeiro refute a ocorrência do diagnóstico, mediante a ausência da 

característica. Por outro lado, tem-se que, características com elevado valor de especificidade 

evidenciam, na maior parte dos casos, elevado valor preditivo positivo. Deste modo, 

características específicas auxiliam o enfermeiro a confirmar a ocorrência de um diagnóstico, 

quando tal característica encontra-se presente (FLETCHER; FLETCHER, 2006).  

Diante do exposto, as medidas de acurácia podem ser vistas como elementos que 

contribuem para aprimorar as habilidades cognitivas do enfermeiro. Isto porque, tais medidas 

exploram a relação direta entre as características definidoras e os diagnósticos de 

enfermagem, gerando dados que podem auxiliar os enfermeiros a discernirem quais 

características apresentam maior relevância para inferirem determinado diagnóstico de 

enfermagem em seu processo de raciocínio clínico.  

 

1.1 Raciocínio clínico e inferência diagnóstica 

 

A literatura reporta que o processo de raciocínio diagnóstico é o método por meio 

do qual o enfermeiro atribui um significado e classifica os fenômenos de uma situação clínica 

específica, utilizando, para tanto, a integração da observação e do pensamento crítico 

(CARVALHO; JESUS, 1997). O produto deste processo consiste em diagnósticos de 
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enfermagem que representem a condição de saúde do cliente, e forneçam embasamento para a 

elaboração de um plano de ação, intervenções e resultados a serem alcançados. 

Assim, estudos que abordem os diagnósticos de enfermagem e seus componentes 

podem produzir dados que ajudem os enfermeiros a analisarem o modo pelo qual as 

evidências se ajustam para constituir um determinado diagnóstico. Deste modo, tais pesquisas 

corroboram para facilitar a utilização das características definidoras e, por conseguinte, dos 

diagnósticos de enfermagem, viabilizando assim, uma maior aproximação do enfermeiro com 

a linguagem diagnóstica. Estratégias que visem tal aproximação são recomendadas e 

incentivadas, tendo em vista sua contribuição para aprimorar as habilidades utilizadas pelo 

enfermeiro no processo de raciocínio diagnóstico (LUNNEY, 2004).  

De acordo com Lunney (2004), quando realizado de maneira consciente, o 

raciocínio diagnóstico pode contribuir efetivamente para a inferência de diagnósticos de 

enfermagem mais precisos. Em relação a este aspecto, considera-se importante salientar que 

os termos precisão e acurácia diagnóstica não devem ser considerados sinônimos, uma vez 

que estes não estão necessariamente relacionados. 

No âmbito das pesquisas de diagnósticos de enfermagem, a precisão diz respeito 

às situações em que, diante de um mesmo conjunto de dados, os enfermeiros chegam a uma 

mesma conclusão diagnóstica repetidamente. Deste modo, a precisão de uma variável pode 

ser concebida como o grau em que a mesma demonstra valores semelhantes quando medida 

várias vezes (HULLEY et al., 2008). Como visto, a acurácia está associada ao grau com que 

um julgamento diagnóstico estabelecido representa uma situação clínica real, apresentada pelo 

paciente (GUEDES, 2008; HULLEY et al., 2008).  

A acurácia do julgamento diagnóstico consiste em um dos aspectos que 

estabelecem a base para o sucesso do plano de cuidados de enfermagem (LUNNEY; 

PARADISO, 1995). Contudo, tendo em vista que o processo de raciocínio e inferência 

diagnóstica é realizado, a partir de interpretações das reações manifestadas por outro 

indivíduo, o estabelecimento de um diagnóstico pode ser visto como um processo imperfeito, 

resultando em uma probabilidade de ocorrência de determinada condição, e não em uma 

certeza absoluta (MARINI; CHAVES, 2011; MATOS; CRUZ, 2009; KURASHIMA et al., 

2008).  

Assim, tendo em vista que todo o plano de cuidados é embasado nos diagnósticos 

de enfermagem identificados, equívocos relacionados à interpretação das respostas humanas 

podem levar a inferências pouco acuradas (OLIVEIRA et al., 2011; MATOS; CRUZ, 2009). 

Com isto, a assistência planejada e as intervenções executadas não alcançarão os resultados 
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esperados pelos enfermeiros, podendo acarretar ainda em prejuízos à saúde do paciente 

(MATOS; CRUZ, 2009).  

Deste modo, esforços devem ser empregados com vistas a garantir um maior êxito 

nos julgamentos estabelecidos (MARINI; CHAVES, 2011). Neste contexto, dados acerca da 

acurácia de testes diagnósticos podem ser úteis para que os profissionais possam confirmar ou 

refutar uma hipótese previamente estabelecida. Assim, os diagnosticadores poderão estar mais 

seguros acerca de sua conclusão diagnóstica em diversos cenários com diferentes populações.  

 

1.2 Diagnóstico Padrão respiratório ineficaz no contexto das cardiopatias congênitas 

 

Diversos autores têm reportado que os diagnósticos de enfermagem consistem em 

uma importante fonte de conhecimento científico para a profissão, sendo fundamental para o 

planejamento da assistência prestada ao paciente (POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 2009; 

GALDEANO; ROSSI; PEZZUTO, 2004).  

Com vistas a classificar os diagnósticos de enfermagem, contribuir para a 

uniformização da linguagem, fornecer dados para pesquisa e ensino, e desenvolver um corpo 

de conhecimento próprio da profissão, instituições como a NANDA Internacional (NANDA-

I) passaram a organizar uma estrutura de classificação para os diagnósticos de enfermagem 

(NANDA-I, 2010). Atualmente, tal sistema de classificação tem sido amplamente difundido e 

adotado em estudos de âmbito nacional e internacional (FURUYA et al., 2011).  

De acordo com a NANDA-I, os diagnósticos de enfermagem são definidos como 

um julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas 

de saúde/processos vitais reais ou potenciais. Assim, os diagnósticos constituem a base para a 

seleção das intervenções de enfermagem e para o alcance dos resultados pelos quais o 

enfermeiro é responsável (NANDA-I, 2010).  

Estudos asseveram ainda que os diagnósticos de enfermagem consistem em 

tecnologias utilizadas pelo enfermeiro, para embasar o cuidado por ele prestado 

(MONTEIRO; ARAUJO; CARDOSO, 2010; OLIVEIRA; FREITAS, 2009). Tal afirmação é 

corroborada pela definição que considera tecnologia como: o emprego de um saber 

estruturado, aplicado com uma intencionalidade e uma justificativa, e que visa o alcance de 

um resultado específico (TORRES; SANTOS; VARGENS, 2008).  

Deste modo, o diagnóstico de enfermagem é visto como tecnologia que utiliza 

uma metodologia propícia ao pensamento crítico, com vistas a descrever e caracterizar 

julgamentos clínicos, os quais irão subsidiar o alcance dos resultados de enfermagem 
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almejados (MONTEIRO; ARAUJO; CARDOSO, 2010). Sabe-se que as características 

definidoras consistem em um conjunto de sinais e sintomas que asseguram a presença de um 

determinado diagnóstico de enfermagem (ALITI et al., 2011; GUIMARÃES; BARROS; 

GUTIERREZ, 2000). Assim, as características definidoras podem ser encaradas como 

componentes fundamentais desta tecnologia, de modo que as mesmas necessitam ser 

estudadas com vistas a refiná-las e validá-las. Esta afirmação é reforçada por Cruz e Pimenta 

(2005), ao destacarem que, o alcance de diagnósticos acurados encontra-se relacionado à 

existência de uma associação válida, entre tais sinais e sintomas manifestados pelos pacientes 

e os diagnósticos de enfermagem identificados.  

Conforme mencionado, na enfermagem, estudos desta natureza ainda são 

escassos, e os autores destes trabalhos reforçam o fato de que tais pesquisas necessitam ser 

replicadas para confirmarem os resultados encontrados (SOUSA, 2010; GUEDES, 2008). 

Além disto, estes pesquisadores enfatizam que as medidas de acurácia sofrem variações, 

conforme se modificam as características da população estudada. Com isto, estudos de 

acurácia necessitam ser realizados com vistas a contemplarem, tanto os diversos diagnósticos 

de enfermagem existentes, como o comportamento de tais medidas, diante dos vários cenários 

em que o enfermeiro atua. Assim, a experiência prévia da autora motivou a escolha de 

trabalhar a acurácia do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz, no contexto de crianças com 

cardiopatias congênitas.  

As cardiopatias congênitas podem ser caracterizadas por malformações estruturais 

do coração ou dos grandes vasos intratorácicos, com repercussão importante de suas funções 

(AMORIM et al., 2008). Estas malformações cursam, frequentemente, com alterações 

significativas relacionadas à anatomia e fisiologia pulmonar, sendo a modificação do fluxo 

sanguíneo nos pulmões um dos critérios utilizados para classificação das cardiopatias 

congênitas (MARKOWITZ; FELLOWS, 1998). 

A ocorrência destas alterações repercute também no desenvolvimento de respostas 

humanas diversas, associadas à disfunção do sistema cardiopulmonar (SILVA; ARAUJO; 

LOPES, 2006; SILVA; LOPES; ARAUJO, 2004). Neste contexto, o diagnóstico de 

enfermagem Padrão respiratório ineficaz pode ser facilmente identificado. 

O diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz foi incluído na 

NANDA-I em 1980 e, atualmente, é definido como “inspiração e/ou expiração que não 

proporciona uma ventilação adequada”. Este diagnóstico pertence ao domínio 4 – 

Atividade/Repouso, à classe 4 – Respostas Cardiovasculares/Pulmonares, e tem como 

características definidoras: alterações na profundidade respiratória; assumir uma posição de 
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três pontos; batimentos de asa do nariz; bradipneia; capacidade vital diminuída; diâmetro 

ântero-posterior aumentado; dispneia; excursão torácica alterada; fase de expiração 

prolongada; ortopneia; pressão expiratória diminuída; pressão inspiratória diminuída; 

respiração com os lábios franzidos; taquipneia; uso da musculatura acessória para respirar e; 

ventilação-minuto diminuída. 

Estudos que buscaram identificar a ocorrência de diagnósticos de enfermagem, 

nesta população, reportam a prevalência de Padrão respiratório ineficaz entre 68,2% a 86,7% 

das crianças com até dois anos de idade (SILVA; ARAUJO; LOPES, 2006; SILVA; LOPES; 

ARAUJO, 2004).  

Apesar de sua elevada prevalência, os enfermeiros frequentemente se deparam 

com dificuldades para inferir tal diagnóstico, utilizando como apoio, as características 

definidoras presentes na NANDA-I. Vale destacar que, parte das dificuldades está associada 

às estratégias para levantamento das características, visto que, algumas são provenientes de 

resultados da entrevista e do exame físico e, outras dependem da realização de exames 

complementares, como os testes de função pulmonar (espirometria e manovacuometria).  

Exames complementares são usualmente indicados para responder questões 

específicas, que surgiram com o exame clínico, ou que não puderam ser satisfatoriamente 

esclarecidas por este (LOPEZ, 2001). Portanto, a avaliação do padrão respiratório pode ser 

feita por meio da combinação de exame físico, com a realização de exames complementares. 

A inspeção, palpação, percussão e ausculta do tórax fornecem dados sobre a utilização dos 

músculos respiratórios, frequência respiratória e ventilação adequada. Já os exames 

complementares, como a espirometria e a manovacuometria, podem complementar a 

avaliação respiratória, ao fornecer informações que retratam a função pulmonar. 

A espirometria consiste em um teste de função pulmonar desenvolvido para 

mensurar as propriedades mecânicas do pulmão e para avaliar como o organismo realiza suas 

tarefas respiratórias. Deste modo, este exame tem sido utilizado para diagnosticar e monitorar 

doenças respiratórias, sendo frequentemente utilizado em estudos clínicos e em pesquisa nas 

populações de crianças e adultos com distúrbios respiratórios (PEREIRA, 2002). A 

manovacuometria, por sua vez, constitui em um teste utilizado para avaliar a força da 

musculatura respiratória, mensurando a força dos músculos inspiratórios por meio da Pressão 

Inspiratória Máxima (PIMax), e dos músculos expiratórios por meio da Pressão Expiratória 

Máxima (PEMax) (PARREIRA et al., 2007). 

Estes dois exames complementares podem fornecer informações importantes para 

diagnosticar e quantificar a ocorrência de distúrbios ventilatórios, bem como, para determinar 
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a presença e a gravidade da insuficiência respiratória que o paciente eventualmente apresente 

(KOSEKI, 2011). Contudo, a maior parte das unidades hospitalares não dispõe de 

espirômetros e manovacuômetros, e ainda de profissionais capacitados para orientar a 

realização das manobras que viabilizam a execução desses testes. Portanto, no contexto da 

enfermagem, a inferência do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz vem sendo realizada 

apenas com base nas características definidoras passíveis de avaliação por meio do exame 

físico, uma vez que os enfermeiros não dispõem de dados relacionados aos testes de função 

pulmonar.  

Deste modo, até o momento, não se sabe se características decorrentes de 

avaliação física ou de exames complementares apresentam contribuições diferentes ao 

processo de raciocínio diagnóstico. Contudo, acredita-se que informações que retratam a 

função pulmonar de crianças e adolescentes podem contribuir para a inferência diagnóstica 

realizada pelo enfermeiro, conferindo assim, maior segurança para que este profissional 

confirme ou refute sua hipótese diagnóstica. No entanto, faz-se necessário a realização de 

estudos que confirmem tal suposição, buscando evidenciar qual a contribuição de 

características relacionadas à espirometria e manovacuometria para a inferência de Padrão 

respiratório ineficaz.  

Assim, estudos que abordem as medidas de acurácia das características 

definidoras passíveis de avaliação, não somente por meio do exame físico, mas também por 

exames complementares, podem auxiliar a esclarecer qual a relevância de tais características 

para a inferência do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. Ademais, a realização destes 

estudos possibilita verificar ainda, se a relevância de características clínicas sofre alterações 

quando se dispõe, também, de características relacionadas aos testes de função pulmonar.  

Neste âmbito, estudos acerca da acurácia das características definidoras podem 

contribuir para o aprimoramento do raciocínio diagnóstico, conduzindo, por conseguinte, à 

formulação de diagnósticos de enfermagem mais condizentes com a real situação clínica 

apresentada pelo paciente. Ademais, as medidas de acurácia também concorrem para que as 

inferências diagnósticas sejam embasadas em evidências científicas, de modo que a utilização 

das mesmas pode corroborar para uma assistência de melhor qualidade e menor custo. 

Diante do exposto, espera-se que os aspectos do conhecimento levantados no 

presente estudo, em relação às características definidoras do diagnóstico de enfermagem 

Padrão respiratório ineficaz, corroborem para ampliar a fundamentação teórica utilizada pelos 

enfermeiros na determinação do referido diagnóstico. Almeja-se ainda, que o conhecimento 

produzido com esta pesquisa seja utilizado na prática clínica, contribuindo assim, para o 
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planejamento de uma assistência de enfermagem voltada para a promoção de um melhor 

estado de saúde respiratório. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

• Determinar as medidas de acurácia das características definidoras do 

diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz em crianças e 

adolescentes com cardiopatias congênitas, que foram submetidas ou não a 

testes de função pulmonar.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar a prevalência das características definidoras do diagnóstico de 

enfermagem Padrão respiratório ineficaz, apresentadas por crianças e 

adolescentes com cardiopatias congênitas. 

• Determinar a sensibilidade, a especificidade e os valores preditivos das 

características definidoras do diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório 

ineficaz, em crianças e adolescentes com cardiopatias congênitas. 

• Verificar a influência dos testes de função pulmonar sobre as medidas de 

acurácia de características definidoras identificadas a partir da anamnese e do 

exame físico. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS: 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo de acurácia diagnóstica. Estes estudos avaliam a relação 

que ocorre, transversalmente, entre um teste diagnóstico e um padrão de referência. Testes 

diagnósticos podem ser vistos como uma coleção de informações, cuja finalidade é clarificar 

as características da condição do paciente, e podem incluir sinais e sintomas, itens da história 

e do exame físico, bem como, testes adicionais. Entre os objetivos dos testes diagnósticos, 

inclui-se a detecção ou exclusão de problemas, aumentando a segurança em estabelecer a 

presença ou ausência do diagnóstico. No entanto, tal segurança só é alcançada se os testes 

possuem discriminação suficiente (KNOTTNERUS; BUNTINX, 2009). Como referido, as 

medidas mais comuns de discriminação (acurácia) incluem sensibilidade, especificidade, 

razão de verossimilhança, valor preditivo, além da razão de chance e da curva característica 

operador-receptor. 

No presente estudo, o desenho possibilitou à pesquisadora, investigar a ocorrência 

das características definidoras do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz, bem como, 

determinar a prevalência das mesmas em uma população específica. De posse destes achados, 

foi possível definir os valores das medidas de acurácia das características definidoras em 

estudo, avaliando assim, a acurácia das mesmas frente ao diagnóstico de enfermagem Padrão 

respiratório ineficaz. 

Para melhor compreensão dos procedimentos de coleta e análise dos dados, este 

capítulo foi organizado em duas etapas, sendo a primeira constituída por avaliação pulmonar 

de crianças e adolescentes com cardiopatias congênitas, bem como realização de testes de 

espirometria e manovacuometria. A segunda etapa foi procedida por enfermeiros 

diagnosticadores, que realizaram a inferência diagnóstica a partir da análise de bancos de 

dados contendo o conjunto de características definidoras manifestadas por cada criança ou 

adolescente. Estas etapas serão descritas a seguir. 
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3.2 Primeira etapa 

 

3.2.1 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado em um hospital da rede pública estadual, pertencente à 

Secretaria Executiva Regional VI (SER VI) e em uma instituição sem fins lucrativos, ambos 

localizados no município de Fortaleza-Ceará. A primeira instituição constitui-se em um centro 

de referência em doenças cardiopulmonares e atende uma clientela advinda de todo o Estado 

do Ceará. Os serviços oferecidos estão distribuídos na seguinte estrutura física: Unidade de 

Emergência, Unidade de Tratamento de Urgência, Unidades de Internação Clínica para 

Adultos e para Crianças, Centro de Cirurgias Cardíacas e Pulmonares, Unidades de 

Tratamento Intensivo e Unidade de Reabilitação. 

A coleta de dados do presente estudo compreendeu dois cenários distintos desta 

instituição: a Unidade Clínica Pediátrica e o ambulatório de cardiopatia congênita. A Unidade 

Clínica Pediátrica é constituída por vinte leitos, distribuídos em seis enfermarias. Esta unidade 

recebe crianças e adolescentes provenientes de todo o Estado do Ceará, para esclarecimento 

diagnóstico e tratamento específico em cardiologia e pneumologia. De modo geral, o tempo 

médio de internamento destes pacientes, na referida unidade, encontra-se em torno de quinze 

dias. O setor é composto por uma equipe de saúde multidisciplinar formada por médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicopedagoga e 

assistente social. 

O ambulatório de cardiopatia congênita, por sua vez, também atende crianças e 

adolescentes advindos de todo o Estado do Ceará, que buscam o serviço para diagnóstico e 

acompanhamento de cardiopatias. O serviço funciona duas vezes por semana, em meio 

período, sendo o atendimento realizado, exclusivamente, por médicos. As crianças e os 

adolescentes que comparecem ao ambulatório têm suas consultas agendadas na própria 

instituição ou por meio da central de consultas do Estado do Ceará. O retorno para nova 

consulta é marcado conforme orientação médica, e varia de acordo com a repercussão da 

cardiopatia congênita e condição clínica de cada um. 

A segunda instituição atende crianças e adolescentes com doenças cardíacas, com 

a missão de assegurar à população pediátrica proveniente de todo o Estado do Ceará 

atendimento ambulatorial e hospitalar de alta complexidade. Os serviços oferecidos estão 

distribuídos na seguinte estrutura física: ambulatório, unidade hospital e casa da criança 
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cardiopata. A coleta de dados ocorreu no ambulatório cuja finalidade é realizar consultas e 

exames complementares. 

 

3.2.2 População e amostra 

 

A população do estudo foi composta por crianças e adolescentes que se 

encontravam internadas na Unidade Clínica Pediátrica, ou que compareceram às consultas 

ambulatoriais onde a pesquisa foi realizada. Os critérios de inclusão estabelecidos para o 

estudo foram: apresentar idades entre 5 e 17 anos; possuir diagnóstico médico de cardiopatia 

congênita confirmado; e encontrar-se clinicamente estável. 

Indivíduos nesta faixa etária são frequentemente encontrados em unidades 

hospitalares para intervenções diversas, relacionadas, principalmente, a correções e 

diagnósticos tardios, cardiopatias residuais ou descompensação da cardiopatia congênita. 

Dentre os motivos para escolha desta faixa etária, destaca-se a necessidade de avaliação de 

algumas características definidoras, como: ventilação-minuto diminuída, capacidade vital 

diminuída e pressão expiratória diminuída e pressão inspiratória diminuída. Estas são 

passíveis de mensuração, mediante a realização de testes de espirometria e manovacuometria, 

que, para serem considerados efetivos, necessitam da cooperação do paciente durante as 

manobras de inspiração e expiração forçada. 

Com o intuito de viabilizar a realização destes testes, optou-se por avaliar crianças 

em faixas etárias acima de cinco anos, visto que, de acordo com a literatura, estas são capazes 

de interagir e colaborar de forma eficaz para a execução da espirometria e da 

manovacuometria (LADOSKY et al., 2002; JOSÉ JÚNIOR; PATROCINIO; MALEK, 1997).  

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

confiança de 95% (Zα), sensibilidade (Se) conjecturada dos indicadores mais importantes de 

80%, uma metade do comprimento dos intervalos de confiança construídos de 14% (L), e 

considerando que uma proporção 50% das crianças apresentavam o diagnóstico em estudo. 

Estes parâmetros foram estimados com base na fórmula proposta por Zhou, Obuchowski e 

McClish (2002) na qual o número de indivíduos com o diagnóstico de enfermagem é 

calculado por n = (Zα/2)
2 . Se(1-Se)/L2. A amostra final obtida foi de 61 crianças e 

adolescentes.  

Para atender aos objetivos do estudo propôs-se a avaliação de dois grupos de 

crianças e adolescentes. No primeiro grupo, foram alocados os sujeitos submetidos aos testes 

de função pulmonar. Pertenciam a este grupo 31 crianças e adolescentes. As inferências 



Material e métodos  29 

diagnósticas deste grupo foram realizadas, inicialmente, somente com base em dados 

provenientes da entrevista e do exame físico. Posteriormente, novas inferências foram 

realizadas a partir de dados procedentes dos testes de função pulmonar, entrevista e exame 

físico. No segundo grupo, foram alocadas as crianças que não realizaram os testes de 

espirometria e manovacuometria por contra-indicação médica. Este grupo foi formado por 30 

crianças e adolescentes. As inferências diagnósticas deste grupo foram determinadas com 

base apenas nas informações provenientes da entrevista e do exame físico. É importante 

destacar que a definição dos dois grupos contribuiu para verificar se informações adicionais 

influenciavam a inferência diagnóstica e os valores das medidas de acurácia. Além disso, 

buscou-se também inserir possíveis indivíduos com diferentes espetros de manifestação do 

diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. 

Para a realização do processo de amostragem, adotou-se a estratégia de 

amostragem por conveniência, que consiste em selecionar, como integrante do estudo, aquelas 

pessoas mais prontamente acessíveis ao pesquisador, no momento e local da coleta dos dados 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

A coleta de dados se deu durante os meses de fevereiro a junho de 2011. Como 

critério de exclusão, estabeleceu-se a presença de condições físicas ou psicológicas presentes 

no momento da coleta dos dados, que impossibilitassem a avaliação da criança ou do 

adolescente em estado de repouso ou durante esforço respiratório. Entre estas limitações, 

destaca-se o uso de aparelho de ventilação mecânica, drenos de mediastino ou torácicos que 

pudessem limitar a mobilização, assim como, irritabilidade ou choro. Crianças e adolescentes 

que apresentassem co-morbidades associadas às cardiopatias congênitas que alterassem o 

quadro clínico específico da doença de base, como doenças neurológicas, sepse e 

insuficiência renal, também seriam excluídos.  

Durante o período de seleção dos participantes do estudo, dois sujeitos foram 

excluídos, devido à presença de drenos torácicos, e dez, por apresentarem distúrbios 

neurológicos que inviabilizavam a realização do exame físico em estado de repouso. Outras 

duas crianças não participaram do estudo, por encontrarem-se clinicamente instáveis no 

momento da coleta de dados. 

 

3.2.3 Procedimento de coleta dos dados 

 

Para a coleta de dados desta etapa, elaborou-se um instrumento (APÊNDICE A) 

baseado nas características definidoras dos diagnósticos de enfermagem respiratórios e na 
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literatura pertinente acerca da avaliação pulmonar e dos testes de função pulmonar (JARVIS, 

2002; POTTER; PERRY, 2009; SWARTZ, 2006). O referido instrumento foi encaminhado 

para dois professores com experiência em semiologia e diagnósticos de enfermagem. 

Almejou-se com isto, verificar a adequação e a pertinência do conteúdo do mesmo, assim 

como identificar a existência de lacunas. Algumas sugestões referentes à ordem dos itens e à 

representação de dados necessários para avaliação ou diferenciação das características 

agitação, confusão, distúrbios visuais e irritabilidade, foram solicitadas. Destaca-se que, na 

primeira versão do instrumento, as características confusão, distúrbios visuais e irritabilidade 

foram utilizadas para avaliar graus de agitação. Os professores solicitaram mudanças, visto 

que, mesmo fazendo parte de um diagnóstico não avaliado no estudo, estas características 

deveriam ser avaliadas separadamente para se estimar a saúde respiratória da criança. 

Para que se procedesse à coleta dos dados, a pesquisadora identificou, junto ao 

enfermeiro da unidade, as crianças e os adolescentes que se encontravam internados e que 

atendiam aos critérios de inclusão proposto para o estudo. No ambulatório, a identificação dos 

pacientes foi realizada pela própria pesquisadora, por meio de consulta à lista de pacientes 

agendados, na qual estavam dispostos os dados de identificação, idade e procedência das 

crianças e dos adolescentes.  

Em seguida, em ambos os cenários, o pediatra que assistia à criança ou ao 

adolescente foi previamente consultado, com vistas a certificar-se de que o paciente 

encontrava-se em condições clínicas para a realização dos testes de espirometria e 

manovacuometria. Os mesmos não foram executados sem o devido consentimento do pediatra 

assistente. Com base na anuência do médico para realização de tais testes, a pesquisadora 

dividiu as crianças e os adolescentes em dois grupos, a saber: aqueles indivíduos que 

executariam as manobras de espirometria e manovacuometria, e aqueles que não o fariam. 

Vale destacar que a pesquisadora esteve previamente nos setores onde se deu a coleta dos 

dados, momentos em que foram estabelecidos estes acordos de parceria com os profissionais 

que atuam nas unidades. 

Deste modo, após identificação dos potenciais participantes e obtenção do 

consentimento médico, os pais e as crianças, ou os adolescentes, foram abordados pela 

pesquisadora, que explicou a finalidade do estudo e os procedimentos envolvidos na 

realização do mesmo. Em seguida, a mesma realizou o convite para participação na pesquisa. 

A anuência dos pais e do paciente foi obtida por meio da assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B e APÊNDICE C). 
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Após esta abordagem inicial, consultou-se o prontuário da criança e do 

adolescente, para se obter informações relacionadas a: data da internação, tipo de cardiopatia 

diagnosticada e realização de cirurgias prévias relacionadas à correção do defeito cardíaco. 

De posse destes dados, a criança ou o adolescente e seus pais foram então 

entrevistados para que se obtivessem dados sócio-demográficos e clínicos, como: 

procedência, renda familiar, antecedentes familiares para doenças pulmonares e número de 

internamentos nos últimos 12 meses. Estes dados foram relevantes para a caracterização do 

perfil dos participantes do estudo. 

Ainda durante a entrevista, levantaram-se informações acerca de dados subjetivos 

que envolvem a avaliação pulmonar como: presença de tosse, expectoração, dispneia e dor. A 

caracterização destes achados, bem como os fatores ou sintomas associados aos mesmos, 

foram identificados neste momento. 

Em seguida, deu-se início ao exame físico, com enfoque na avaliação pulmonar. 

Inicialmente, durante a inspeção estática, observaram-se condições clínicas gerais, 

relacionadas à expressão facial e postural, pele e anexos, conformação do tórax, presença de 

abaulamentos ou depressões e simetria da caixa torácica. 

Durante a inspeção dinâmica, observou-se a frequência, o ritmo e o padrão 

respiratório, a utilização de músculos acessórios na respiração e a presença de dispneia no 

momento da avaliação. Para obter os valores relacionados à frequência respiratória, a 

pesquisadora observou o número de incursões respiratórias realizadas pelo paciente em 

posição sentada e em repouso, durante o período de um minuto, cronometrado com o auxílio 

de um relógio de ponteiros. Logo em seguida, avaliou-se, por meio da observação, o ritmo e o 

padrão respiratório, ao longo de um a dois minutos.  

Logo após, deu-se continuidade ao exame físico por meio da palpação. Neste 

momento, foram obtidas as medidas ântero-posterior e látero-lateral do tórax, verificadas com 

o auxílio de um paquímetro Sanny®. Para a primeira medida, apoiou-se a extremidade fixa do 

aparelho no esterno da criança ou do adolescente, na altura dos mamilos, enquanto a 

extremidade móvel foi trazida ao encontro da coluna vertebral, em altura correspondente. Já 

para a medida látero-lateral, a extremidade fixa do aparelho foi apoiada na linha axilar média, 

novamente na altura dos mamilos, e a extremidade móvel levada ao encontro da parede 

torácica, na linha axilar média do hemitórax contralateral. Estes dados possibilitaram estimar 

o aumento da relação entre o diâmetro ântero-posterior em relação ao látero-lateral e, por 

conseguinte, classificar a conformação do tórax da criança ou do adolescente. 
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A profundidade respiratória foi avaliada indiretamente, a partir da observação do 

ritmo respiratório, frequência respiratória e/ou utilização de músculos acessórios na 

respiração. 

Ao final do exame físico, procedeu-se a realização dos testes de função pulmonar 

(espirometria e manovacuometria). Para tanto, a pesquisadora instruiu a criança e o 

adolescente acerca das manobras a serem executadas, além de demonstrar toda a técnica 

imediatamente antes de cada um dos testes.  

O teste de espirometria consiste em medir o ar que entra e sai dos pulmões 

durante a respiração. Esta mensuração é verificada ao nível da boca, por meio de um bocal 

conectado a um espirômetro. Conforme previamente mencionado, a realização da 

espirometria exige a compreensão e colaboração do paciente, para execução de inspirações e 

expirações forçadas, em tempo adequado, assim como equipamentos calibrados, técnica 

padronizada e profissional capacitado. Deste modo, a medida dos volumes e fluxos 

pulmonares pode ser obtida com o auxílio de espirômetros, que consistem em aparelhos 

capazes de gerar e reproduzir curvas e gráficos com auxílio de computador ou impressora 

portátil (PEREIRA, 1996).  

A realização da espirometria, no presente estudo, destina-se à avaliação de três 

características definidoras do diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz, a 

saber: capacidade vital diminuída, tempo expiratório prolongado e volume minuto diminuído. 

Vale destacar que, a realização da espirometria completa compreende duas manobras: 

capacidade vital lenta e capacidade vital forçada. Esta última consiste em uma manobra 

bastante complexa, difícil de ser realizada em crianças com critério e qualidade adequados. 

Deste modo, o presente estudo limitou-se a realizar apenas a manobra de capacidade vital 

lenta, que em seus resultados contempla os valores de capacidade vital, tempo expiratório e 

volume minuto.  

Para realização da manobra de capacidade vital lenta foi solicitado à criança ou ao 

adolescente a realização de inspirações e expirações normais (volume corrente), no 

espirômetro, durante 12 segundos. Neste momento, o aparelho emitia uma mensagem, que foi 

repassada à criança ou ao adolescente pela pesquisadora por meio de um comando verbal, 

solicitando que a mesma realizasse uma inspiração máxima até sua capacidade pulmonar total 

(CPT). Em seguida, depois de obtido o pico da curva inspiratória, um novo comando foi 

emitido pela pesquisadora solicitando que a criança ou o adolescente expirasse lentamente, no 

aparelho, até o volume de reserva expiratório (VRE). Atingido o platô expiratório, outro 

comando, solicitando uma inspiração máxima, foi dado pela pesquisadora, que encerrou o 
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teste logo após a obtenção de um novo platô inspiratório. Em seguida, a criança ou o 

adolescente foi orientado a retirar o aparelho da boca e descansar. 

Para a realização da espirometria, utilizou-se o espirômetro portátil microQuark 

USB® previamente testado e calibrado. A realização do teste se deu em um ambiente 

tranquilo, com a criança ou o adolescente sentado em uma cadeira, com as costas e os pés 

apoiados e fazendo uso de um clip nasal. Ressalta-se que todas as instruções para a execução 

do teste foram previamente passadas pela pesquisadora à criança ou ao adolescente. A 

execução das manobras, assim como a avaliação dos critérios de aceitação e reprodutibilidade 

das curvas espirométricas seguiram as recomendações do II Consenso Brasileiro sobre 

Espirometria (PEREIRA, 2002). 

A manovacuometria, por sua vez, constitui-se em um teste rápido e não invasivo 

que visa avaliar a função dos músculos respiratórios. De modo semelhante à espirometria, a 

mensuração da força muscular respiratória é realizada mediante inspirações e expirações 

máximas, sendo necessária, para sua determinação, a utilização de um manovacuômetro. A 

partir destas manobras, e com o auxílio de equipamento calibrado, é possível determinar os 

valores de pressão inspiratória e expiratória máxima (CANGUSSU, 2006).  No presente 

estudo, utilizou-se o manovacuômetro portátil MVD300®.  

Para a realização dos testes, a criança ou o adolescente foi orientado a realizar 

uma inspiração máxima, a partir do VRE, para mensuração da pressão inspiratória máxima 

(PImax). Para determinação da pressão expiratória máxima (PEmax), a criança ou o 

adolescente foi requisitado a realizar uma expiração máxima, a partir da CPT. Estas manobras 

foram sustentadas por, no máximo, três segundos. Em seguida, foram registradas as pressões 

de pico obtidas após o primeiro segundo.  

Cada uma das manobras do teste de manovacuometria foi realizada, no mínimo, 

três vezes, e, no máximo, cinco vezes. Assim, o maior valor obtido durante as manobras 

inspiratórias foi registrado como valor da PImax, do mesmo modo que o maior valor obtido 

como resultado das manobras expiratórias foi registrado como PEmáx. Destaca-se que as 

manobras também foram realizadas com a utilização de um clip nasal, e a avaliação da 

reprodutibilidade dos valores obtidos foi realizada com base nas recomendações da American 

Thoracic Society e European Respiratory Society acerca de testes da musculatura respiratória 

(2002). 
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3.2.4 Capacitação da equipe envolvida na coleta dos dados 

 

Os testes de espirometria e manovacuometria, descritos anteriormente, foram 

realizados pela própria pesquisadora, para complementar a coleta de dados do presente 

estudo. Vale destacar que a mesma, em um momento anterior, teve oportunidade de executar 

testes espirométricos com crianças internadas por cardiopatias congênitas, no mesmo cenário 

em que se deu a coleta dos dados em questão.  

Com vistas a assegurar um embasamento teórico para execução destes testes, a 

pesquisadora vem realizando levantamento e atualização bibliográfica, acerca das publicações 

referentes às técnicas para execução e interpretação dos resultados de espirometria e 

manovacuometria. 

Além disto, a mesma realizou uma visita técnica a um serviço de espirometria de 

um hospital público, na cidade de Fortaleza, referência para realização de testes de função 

pulmonar. Durante o período de dez dias, a pesquisadora observou e realizou testes de 

espirometria, sob a supervisão de um profissional proficiente, bem como, discutiu 

peculiaridades e aspectos relacionados à execução dos testes em questão. Este momento 

proporcionou à pesquisadora uma maior segurança para a execução da espirometria, 

diminuindo os vieses relacionados ao observador e à técnica de coleta. Tal procedimento 

também foi adotado tendo em vista a ausência de legislação, específica da enfermagem, que 

verse acerca do papel do enfermeiro na realização de testes de função pulmonar. 

Tendo em vista que alunos de graduação em enfermagem do nono semestre 

colaboraram no processo de coleta dos dados, em um momento prévio à pesquisa, realizou-se 

uma oficina, visando capacitar os mesmos para avaliação clínica da criança e do adolescente. 

Esta oficina teve duração de oito horas, durante as quais a pesquisadora revisou, juntamente 

com os acadêmicos, os métodos propedêuticos utilizados durante a avaliação pulmonar. O 

instrumento de coleta de dados, bem como as técnicas utilizadas, foram minuciosamente 

discutidos nesta ocasião. Ademais, durante a oficina abordou-se ainda artigos que tratavam 

das características definidoras do diagnóstico em Padrão respiratório ineficaz, de modo a 

ampliar o embasamento teórico acerca do objeto de estudo. Destaca-se que um grupo de seis 

crianças, com idades entre quatro e dez anos, foi convidado para participar da oficina. Este 

momento proporcionou a simulação da aplicação do instrumento de coleta. 
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3.2.5 Organização dos dados 

 

Os dados obtidos a partir da entrevista, avaliação pulmonar e testes de 

espirometria e manovacuometria foram analisados pela pesquisadora com base na consulta a 

um protocolo de pesquisa elaborado (APÊNDICE D) para determinar a presença ou ausência 

das características definidoras do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. Em seguida, foram 

construídas, para cada uma das crianças ou dos adolescentes avaliados no estudo, planilhas no 

software Excel, contendo o rol de características definidoras que compõem o diagnóstico 

Padrão respiratório ineficaz. Ao lado de cada uma destas características, foram assinaladas as 

informações correspondentes à presença ou à ausência das mesmas. Para cada criança ou 

adolescente que realizou os testes de função pulmonar, foram construídas duas planilhas, uma 

contendo somente características extraídas da entrevista e do exame físico e outra que incluía 

as características provenientes da espirometria e da manovacuometria. 

Ressalta-se que o protocolo foi desenvolvido a partir de busca na literatura. O 

mesmo apresentava a definição operacional de cada característica, permitindo sua avaliação e 

classificação. 

 

3.3 Segunda etapa 

 

3.3.1 Enfermeiros diagnosticadores 

 

Participaram desta etapa enfermeiros do Núcleo de Estudo em Diagnósticos, 

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

pesquisa na área de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem, composto por três 

grupos de pesquisa do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, a 

saber: Grupo de Estudo em Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem 

(GEDIRE); Projeto Ações Integradas na Saúde Cardiovascular (PAISC) e; grupo de pesquisa 

Cuidado de Enfermagem na Saúde da Criança (CUIDENSC). Atualmente, o núcleo é 

composto por 25 membros, entre professores, alunos de doutorado, mestrado e graduação em 

enfermagem, além de enfermeiros que compõem a equipe técnica.  

Para participarem do estudo, os enfermeiros integrantes do NEDIRE deveriam 

possuir pesquisas publicadas sobre diagnósticos, intervenções ou resultados de enfermagem e 

ter prática docente ou clínica de, no mínimo, seis meses.  
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Deste modo, os enfermeiros tiveram seus currículos Lattes avaliados, para 

verificação da produção científica e da prática clínica ou docente. Doze enfermeiros foram 

listados com os critérios e, posteriormente, contatados pela pesquisadora por meio de carta-

convite enviada por correio eletrônico ou entregue pessoalmente (APÊNDICE E). Nesta 

foram informados o propósito da pesquisa, o método por meio do qual os relatórios deveriam 

ser avaliados, instrumentos utilizados e como estes deveriam ser preenchidos, bem como, a 

disponibilidade para participação em uma oficina e para responder aos instrumentos do 

estudo. Mediante aceitação do enfermeiro para participar da pesquisa, foi encaminhado o 

termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE F).  

 

3.3.2 Oficina 

 

Conforme referido, uma oficina, com carga horária de 8 horas, foi realizada com 

os enfermeiros, com vistas a contextualizar os mesmos em relação aos diagnósticos de 

enfermagem respiratórios, suas características definidoras, bem como discutir estudos 

anteriores de validação e/ou refinamento envolvendo o diagnóstico Padrão respiratório 

ineficaz. Neste momento, a pesquisadora também discutiu com os enfermeiros aspectos 

relacionados ao processo de raciocínio, inferência e acurácia diagnóstica. 

Este momento fez-se pertinente visto que, muitos destes profissionais, apesar de 

realizarem pesquisas com diagnósticos de enfermagem, encontravam-se pouco familiarizados 

com o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz, sobretudo no contexto de crianças e 

adolescentes com cardiopatias congênitas. 

Ao final desta oficina, os enfermeiros foram requisitados a responder um teste 

para avaliação do sistema de classificação de atributos, detalhado posteriormente. Esta 

avaliação possibilitou identificar aqueles enfermeiros que demonstravam desempenho 

satisfatório no processo de inferência diagnóstica.  

A avaliação dos atributos foi proposta por Hradesky (1988) para o controle de 

qualidade em pesquisas, e foram aqui adaptados para verificação do processo de inferência 

diagnóstica.  

Por meio da avaliação de sistemas de classificação de atributos, foi possível 

verificar a capacidade do diagnosticador em identificar, repetidamente, a presença ou a 

ausência de um diagnóstico (HRADESKY, 1988). Para a realização desta avaliação, o 

referido autor recomenda a verificação de quatro parâmetros ou atributos, a saber: eficácia 

(E), taxa de falso negativo (FN), taxa de falso positivo (FP) e tendência (T).  
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Em termos gerais, a avaliação da eficácia (E) do diagnosticador visa verificar a 

capacidade do mesmo em inferir, de forma correta, a presença ou a ausência do diagnóstico de 

enfermagem. Já a taxa de falso negativo (FN) representa a chance de um diagnóstico presente 

ser classificado como ausente. Nestas condições, o diagnóstico que se encontra presente é, 

erroneamente, refutado, e o paciente é considerado são, quando, na verdade, apresenta a 

condição clínica. 

Por outro lado, a taxa de falso positivo (FP) representa a chance de um 

diagnóstico ausente ser considerado como presente. Em outras palavras, consiste na chance de 

um paciente que não tem a condição clínica obter, erroneamente, um diagnóstico positivo.  

A tendência (T), por sua vez, representa a predisposição do diagnosticador em 

aceitar ou refutar um diagnóstico. O seu cálculo encontra-se vinculado às taxas de falso 

negativo e falso positivo. 

Para que se proceda à verificação destes atributos, Hradesky (1988) recomenda 

que os itens que serão submetidos à avaliação (relatório de dados fictícios) devem ser 

previamente selecionados e avaliados por indivíduos, com vistas a determinar a presença ou 

ausência da condição em questão. Para um número de três avaliadores ou mais, o autor sugere 

que, no mínimo, 12 itens devam ser selecionados. Estes devem ser avaliados três vezes por 

cada um dos avaliadores. 

No presente estudo, estes itens foram constituídos por 12 relatórios de dados 

fictícios, elaborados e aplicados por um enfermeiro doutor, com experiência no 

desenvolvimento de pesquisas com diagnósticos de enfermagem. Os relatórios tinham 

determinação prévia da presença ou ausência do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz.  

Estes relatórios foram submetidos à apreciação dos enfermeiros, ao final da 

oficina, para realização do processo de inferência diagnóstica. Vale destacar que foi entregue 

um relatório por vez a cada enfermeiro, sendo este devolvido antes da entrega do relatório 

seguinte. Adotou-se este procedimento, para que não houvesse influência entre as verificações 

realizadas. Tendo em vista que os itens deveriam ser avaliados por três vezes, cada enfermeiro 

realizou, ao final da oficina, a inferência de 36 relatórios de dados fictícios. 

Os julgamentos apresentados pelos enfermeiros foram comparados a uma tabela 

de respostas e, posteriormente, avaliados com base nos atributos descritos. A determinação 

dos quatro parâmetros permitiu classificar o resultado de cada diagnosticador em marginal, 

inaceitável ou aceitável (HRADESKY, 1988). No presente estudo, determinou-se como ponto 

de corte a classificação marginal. 
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Tabela 1 – Adaptação dos pontos de corte para avaliação de estudos de capacidade do diagnosticador proposta 
por Hradesky (1988). Fortaleza, 2011.  

Parâmetros Aceitável Marginal Inaceitável 

E 0,9 ou mais > 0,8 - 0,9 Menos de 0,8 

FP 0,05 ou menos ≤ 0,10 Mais que 0,10 

FN 0,02 ou menos ≤0,10 Mais que 0,10 

T 0,80 – 1,20 0,50 – 0,80 ou 1,2 – 1,5 Menos que 0,50 ou mais que 1,5 

Fonte: Hradesky (1988); E: Eficácia; FP: Taxa de falso positivo; FN: Taxa de falso negativo; T: Tendência. 
 

Vale destacar que como o critério tendência está em função da taxa de falso 

positivo e negativo, e estes podem assumir classificações diferentes, existem casos especiais 

para se realizar o cálculo da tendência na avaliação de sistemas de medição de atributos 

(Tabela 2). Os pontos de corte, bem como os casos especiais, foram utilizados para definir o 

processo de avaliação da qualidade das inferências diagnósticas. 

 

Tabela 2 – Casos especiais para se realizar o cálculo da tendência. Fortaleza, 2011.  

FP FN T Decisão 

0 Maior que 0 0 Inaceitável 

Maior que 0 0 Nenhum valor Use E, FP e FN diretamente 

0 0 Nenhum valor Aceitável, pois implica T = 1 

Maior que 0,5 0,5 ou menor Maior que 1,5 Inaceitável 

0,5 ou menor Maior que 0,5 Menor que 0,5 Inaceitável 

Maior que 0,5 Maior que 0,5 Nenhum valor Inaceitável 

Fonte: Hradesky (1988); E: Eficácia; FP: Taxa de falso positivo; FN: Taxa de falso negativo; T: Tendência. 
 

As inconsistências, relacionadas aos julgamentos dos enfermeiros que obtiveram 

classificações consideradas inaceitáveis, foram discutidas entre a pesquisadora e estes 

diagnosticadores. Após rever as incongruências apresentadas, estes profissionais foram 

submetidos a uma nova avaliação de atributos, utilizando, para tanto, 12 relatórios diferentes 

daqueles aplicados anteriormente. A avaliação foi procedida de acordo com o método 

utilizado durante a rodada anterior. Assim, ao final do processo de inferência diagnóstica, os 

diagnosticadores tiveram suas respostas novamente classificadas em marginal, inaceitável ou 

aceitável, de acordo com os mesmos parâmetros previamente mencionados.  

Acredita-se que, a realização da oficina para discussão da temática diagnóstica, 

assim como a avaliação de sistemas de classificação de atributos puderam equiparar os 

diagnosticadores com relação ao processo de inferência diagnóstica, possibilitando assim, 

avaliações mais coerentes e homogêneas entre os mesmos.  

Destaca-se que, embora a oficina tenha sido realizada com 12 enfermeiros, apenas 

dois destes apresentaram disponibilidade para realizar as inferências diagnósticas no período 
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do estudo. Na tabela 3, encontram-se os resultados dos testes obtidos para estes dois 

diagnosticadores, após a realização da oficina. Estes enfermeiros possuíam, em média, quatro 

anos de graduação, sendo ambos discentes do curso de mestrado em enfermagem. 

 

Tabela 3 – Resultados dos testes realizados após o treinamento com os diagnosticadores, para o diagnóstico de 
enfermagem Padrão respiratório ineficaz (PRI). Fortaleza, 2011.  

 Eficácia  FN FP Tendência 
PRI     

Diagnosticador 1     
1ª rodada 0,9167 0,1429 0 - 
2ª rodada 0,9444 0 0,10 0 

Diagnosticador 2     
1ª rodada 0,8333 0,2381 0,0667 0,766 
2ª rodada 1 0 0 1 

FN: Taxa de falso negativo; FP: Taxa de falso positivo; PRI: Padrão respiratório ineficaz. 
 

Conforme se observa na tabela 3, duas rodadas foram necessárias para que os 

enfermeiros atingissem o perfil mínimo estabelecido no estudo. Na primeira rodada, devido 

aos valores atribuídos à taxa de falso negativo, os resultados de ambos os diagnosticadores 

foram classificados como inaceitável. Com isto, um novo encontro foi realizado com vistas a 

discutir as incongruências de cada um dos enfermeiros. Conforme mencionado, 12 novos 

casos foram elaborados para a execução da segunda rodada. Após realização da mesma, os 

resultados do diagnosticador 1 foram compatíveis com a classificação marginal, e os do 

diagnosticador 2 alcançaram classificação definida como aceitável.  

 

3.3.3 Coleta dos dados 

 

Os dados coletados na etapa anterior, já organizados nas planilhas Excel, foram 

encaminhados, por correio eletrônico, aos enfermeiros diagnosticadores participantes do 

estudo. Uma média de 30 planilhas, que correspondiam às avaliações de 30 crianças ou 

adolescentes, foi encaminhada a cada 15 dias. O envio destes dados ocorreu nos meses de 

junho e julho de 2011. As planilhas referentes às 31 crianças e adolescentes que realizaram os 

testes de função pulmonar, foram enviadas em dois momentos diferentes. Inicialmente, foram 

disponibilizadas somente as planilhas com características definidoras provenientes da 

entrevista e do exame físico. Posteriormente, foram encaminhadas as planilhas que incluíam 

as características baseadas nos testes de função pulmonar. A determinação da presença do 

diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz foi assinalada pelo diagnosticador em 

cada uma das 92 planilhas enviadas. Destaca-se que a ocorrência do diagnóstico foi 
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estabelecida mediante concordância absoluta entre os dois enfermeiros. Assim, nos casos em 

que houve divergência na opinião dos dois diagnosticadores, os enfermeiros foram 

convidados a discutir até a obtenção de um consenso, para que se estabelecesse a prevalência 

do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. A análise da concordância entre os 

diagnosticadores foi analisada por meio do coeficiente de Kappa. 

 

3.3.4 Análise dos dados 

 

Uma planilha única do software Microsoft Excel® 2007 foi criada, para consolidar 

os dados referentes à prevalência do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz e suas 

características definidoras, assim como variáveis sócio-demográficas, informações 

relacionadas ao sexo, idade e condições relacionadas à cardiopatia congênita. O banco de 

dados construído foi analisado no software IBM SPSS versão 19.0 for Windows (Statistical 

Package for the Social Sciences) e no pacote estatístico R. 

Realizou-se então a análise descritiva explicitando as prevalências das variáveis 

sócio-demográficas (caso estas fossem categóricas ou nominais) e valores de medida central 

como: média, desvio padrão, mediana e quartis (caso as variáveis fossem contínuas ou 

discretas). 

Para se avaliar a normalidade dos dados, fez-se uso do teste de Shapiro-Wilk ou 

do teste Kolmogorov-Smirnov, de acordo com o tamanho amostral. Utilizou-se o teste de 

Mann-Whitney, para variáveis assimétricas, e o teste T, para associação com as variáveis com 

distribuição normal. As medidas de acurácia (sensibilidade, especificidade e valores 

preditivos) das características definidoras foram calculadas com base nas inferências isoladas 

dos diagnosticadores, conforme recomendam Zhou, Obuchowski e Mcclish (2002). As 

medidas de acurácia também foram estimadas a partir das inferências após o consenso dos 

enfermeiros acerca da ocorrência do diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz. 

Tal procedimento foi adotado com vistas a analisar os dados de modo mais conservador. 

Estabeleceu-se o valor de 80% como ponto de corte para as medidas de acurácia. Além disso, 

foi calculada a odds ratio diagnóstica, para verificar a chance de ocorrência do diagnóstico na 

presença de uma característica definidora, quando comparada a ausência do diagnóstico na 

presença da mesma característica. Para verificar a legitimidade de um teste, ou seja, para 

verificar o quanto uma característica definidora é um indicador legítimo para o diagnóstico de 

enfermagem, foi aplicado o teste de qui-quadrado ou teste da probabilidade exata de Fisher. 

Para verificar diferenças entre as medidas de acurácia atribuídas entre indivíduos que 
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realizaram os testes de função pulmonar, quando os diagnosticadores dispunham, ou não, das 

informações acerca destes testes, foi aplicado o teste de McNemar. O nível de significância 

adotado foi de 0,05. De posse dos achados, os mesmos foram discutidos utilizando 

referenciais teóricos e literatura pertinente.  

Vale destacar que, inicialmente, serão apresentados os dados relativos ao conjunto 

total de crianças e adolescentes e, posteriormente, serão detalhadas as informações de cada 

subamostra. 

 

3.4 Aspectos éticos 

 

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

da rede pública estadual, em cumprimento às recomendações da resolução 196/96, referente 

às pesquisas com seres humanos (parecer no 785/10) (BRASIL, 1996). Para a instituição sem 

fins lucrativos, foi solicitada a autorização para realização da pesquisa e encaminhadas cópias 

do projeto e do parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da primeira instituição. O estudo teve 

início mediante anuência das instituições, e a coleta de dados foi realizada após assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido pelas crianças ou pelos adolescentes e por seus 

pais (APÊNDICE B e APÊNDICE C), bem como pelos enfermeiros diagnosticadores 

participantes do estudo (APÊNDICE F). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Análise dos dados do total de crianças e adolescentes com cardiopatias congênitas 

 

Inicialmente, será apresentada a caracterização de todas as crianças e adolescentes 

com cardiopatias congênitas que participaram do estudo (n = 61) de acordo com: sexo e 

procedência (Tabela 4), condições clínicas (Tabela 5) e frequência do diagnóstico Padrão 

respiratório ineficaz e suas características definidoras (Tabelas 6). Em seguida, serão descritas 

as medidas de acurácia obtidas a partir da análise das inferências dos diagnosticadores (Tabela 

7). Vale ressaltar que, estas inferências foram realizadas com base nas informações obtidas 

somente com a avaliação clínica e entrevista, isto é, os diagnosticadores dispunham apenas 

dos dados das características clínicas, desconhecendo os achados relacionados à espirometria 

e à manovacuometria. 

 

Tabela 4 – Distribuição das crianças e dos adolescentes com cardiopatias congênitas de acordo com sexo, 
procedência, idade e renda familiar (n = 61). Fortaleza, 2011. 

Variáveis 
   

n  
  

% 
 

Sexo 
   

  
    Masculino 

   
33  

  
54,1 

 
Feminino 

   
28  

  
45,9 

 
Total 

   
61  

  
100,0 

 
Procedência    

  
    

Interior 
   

37  
  

60,6 
 

Capital 
   

24  
  

39,4 
 

Total 
   

61  
  

100,0 
 

 n Média DP Mínimo Máximo P25 P50 P75 Valor p* 
Idade (anos) 61 10,15 3,11 05 17 8,00 10,00 12,00 0,385 
Renda familiar**  56 661,50 476,70 80,00 2500,00 400,50 542,50 700,00 0,004 

* Teste de Kolmogorov-Smirnov; ** Renda em reais; DP: Desvio Padrão; P25: Percentil 25; P50: Percentil 50; 
P75: Percentil 75. 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 4, a maior parte das crianças e dos 

adolescentes participantes do estudo era do sexo masculino (54,1%) e advinha do interior do 

estado (60,6%). Com relação à idade, observou-se que os pacientes avaliados tinham entre 

cinco e dezessete anos, com idade média de 10,15 anos (±3,11). 

A renda familiar da amostra apresentou distribuição assimétrica (p = 0,004). De 

acordo com os resultados apresentados na tabela pode-se inferir que, metade das crianças e 

dos adolescentes investigados apresentava renda familiar de até 542,50 reais, isto é, pouco 

menos que um salário mínimo da época. Ressalta-se ainda, que não foi possível obter 

informações acerca da renda familiar de todos os pacientes estudados. 
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Tabela 5 – Distribuição das crianças e dos adolescentes com cardiopatias congênitas de acordo com os dados 
relacionados ao diagnóstico médico e à correção cirúrgica prévia (n = 61). Fortaleza, 2011. 

Variáveis N % 
Diagnóstico médico   

Comunicação Interventricular 16 26,2 
Comunicação Interatrial 15 24,6 
Regurgitação Tricúspide 14 23,0 
Insuficiência Pulmonar 08 13,1 
Insuficiência Tricúspide 07 11,5 
Estenose Pulmonar 05 8,2 
Regurgitação Mitral 05 8,2 
Regurgitação Pulmonar 05 8,2 
Refluxo de Válvula Aórtica 04 6,6 
Comunicação Interventricular Residual 04 6,6 
Persistência do Canal Arterial 03 4,9 
Insuficiência Mitral 03 4,9 
Estenose de Ramos Pulmonares 02 3,3 
Atresia Tricúspide 01 1,6 
Tetralogia de Fallot 01 1,6 
Hipertensão Arterial Pulmonar 01 1,6 
Estenose de Válvula Mitral 01 1,6 
Válvula Aórtica Bicúspide 01 1,6 

Cirurgia Anterior   
Sim 27 44,3 
Não 34 55,7 
Total 61 100,0 

 

Conforme apresentado na Tabela 5, entre as cardiopatias mais prevalentes na 

amostra, destacam-se: Comunicação Interventricular (26,2%), Comunicação Interatrial 

(24,6%), Regurgitação Tricúspide (23,0%), Insuficiência Pulmonar (13,1%) e Insuficiência 

Tricúspide (11,5%). Vale destacar que, muitos destes defeitos ocorreram em conjunto, isto é, 

em geral as crianças e os adolescentes apresentavam mais de uma má-formação cardíaca. 

Com relação à correção cirúrgica, verificou-se que a maior parte dos indivíduos 

avaliados não havia sido submetida à correção da cardiopatia congênita (55,7%). Cabe 

ressaltar que a amostra inclui crianças e adolescentes que realizaram procedimentos cirúrgicos 

relacionados ao defeito cardíaco. Contudo, estes indivíduos apresentavam ainda alguma 

cardiopatia residual, fato essencial para inclusão dos mesmos na pesquisa. 
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Tabela 6 – Distribuição das crianças e dos adolescentes com cardiopatias congênitas, de acordo com o 
diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz e suas características definidoras, a partir do consenso 
entre os diagnosticadores (n = 61). Fortaleza, 2011. 

Variáveis 
Presente Ausente 

N % n % 
Diagnóstico     

Padrão respiratório ineficaz 16 26,2 45 73,8 
Características definidoras     

Dispneia 28 45,9 33 54,1 
Alterações na profundidade respiratória 22 36,1 39 63,9 
Ortopneia 17 27,9 44 72,1 
Taquipneia 12 19,7 49 80,3 
Uso da musculatura acessória para respirar 11 18,0 50 82,0 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 11 18,0 50 82,0 
Assumir uma posição de três pontos 04 6,6 57 93,4 
Bradipneia 03 4,9 58 95,1 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 6, após consenso entre os 

diagnosticadores, 26,2% das crianças e dos adolescentes apresentavam o diagnóstico Padrão 

respiratório ineficaz. Entre as características definidoras mais frequentes, destacam-se: 

dispneia (45,9%) e alterações na profundidade respiratória (36,1%). 
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Tabela 7 – Descrição das medidas de acurácia para as características definidoras do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz em crianças e adolescentes com cardiopatias 
congênitas (n = 61). Fortaleza, 2011. 

 Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) Eficiência (IC 95%) ROC Valor p 
Diagnosticador 1 

          
Alterações na profundidade 
respiratória 

93,33 80,00 58,33 [38,83-75,53] 97,56 [87,40-99,57] 4,67 [2,63-8,28] 0,08 [0,01-0,56] 46,30 [7,85-1216,83] 83,08 [72,18-90,28] 0,866 <0,001* 

Assumir uma posição de três pontos 33,33 98,00 83,33 [43,65-96,99] 83,05 [71,54-90,52] 16,67 [2,29-121,28] 0,68 [0,47-0,98] 20,78 [2,81-591,30] 83,08 [72,18-90,28] 0,656 0,001* 
Bradipneia 15,38 97,92 66,67 [20,77-93,85] 81,03 [69,15-89,07] 7,38 [1,00-54,79] 0,86 [0,68-1,09] 7,69 [0,58-256,19] 80,33 [68,69-88,37] 0,566 0,112* 
Diâmetro ântero-posterior 
aumentado 

15,38 81,25 18,18 [5,14-47,70] 78,00 [64,76-87,25] 0,82 [0,37-1,84] 1,04 [0,80-1,36] 0,83 [0,10-3,96] 67,21 [54,72-77,66] 0,483 1,000* 

Dispneia 84,62 64,58 39,29 [23,57-57,59] 93,94 [80,39-98,32] 2,39 [1,50-3,80] 0,24 [0,07-0,87] 9,17 [2,10-70,49] 68,85 [56,41-79,06] 0,746 0,002**  
Ortopneia 69,23 83,33 52,94 [30,96-73,83] 90,91 [78,84-96,41] 4,15 [2,03-8,48] 0,37 [0,16-0,84] 10,45 [2,68-48,93] 80,33 [68,69-88,37] 0,762 0,001* 
Taquipneia 46,15 87,50 50,00 [25,38-74,62] 85,71 [73,33-92,90] 3,69 [1,56-8,74] 0,62 [0,37-1,03] 5,73 [1,40-24,68] 78,69 [66,88-87,10] 0,668 0,014* 
Uso da musculatura acessória para 
respirar 

80,00 98,00 92,31 [66,69-98,63] 94,23 [84,36-98,02] 40,00 [5,67-282,19] 0,20 [0,07-0,56] 142,94 [19,82-4182,91] 93,85 [85,22-97,58] 0,890 <0,001* 

Diagnosticador 2 
          

Alterações na profundidade 
respiratória 

94,44 85,11 70,83 [50,83-85,09] 97,56 [87,40-99,57] 6,34 [3,17-12,69] 0,07 [0,01-0,44] 77,99 [12,94-2078,71] 87,69 [77,55-93,63] 0,897 <0,001**  

Assumir uma posição de três pontos 18,75 97,78 75,00 [30,06-95,44] 77,19 [64,79-86,16] 8,44 [1,15-61,66] 0,83 [0,65-1,06] 8,96 [0,95-272,23] 77,05 [65,09-85,81] 0,582 0,052* 
Bradipneia 6,25 95,56 33,33 [6,15-79,23] 74,14 [61,62-83,65] 1,41 [0,33-5,93] 0,98 [0,85-1,13] 1,51 [0,05-19,89] 72,13 [59,83-81,81] 0,509 1,000* 
Diâmetro ântero-posterior 
aumentado 

6,25 77,78 9,09 [1,62-37,74] 70,00 [56,25-80,90] 0,28 [0,13-0,61] 1,21 [0,99-1,47] 0,26 [0,01-1,61] 59,02 [46,50-70,46] 0,420 0,259* 

Dispneia 94,44 72,34 56,67 [39,20-72,62] 97,14 [85,47-99,49] 3,41 [2,11-5,52] 0,08 [0,01-0,52] 37,26 [6,58-960,73] 78,46 [67,03-86,71] 0,833 <0,001** 
Ortopneia 75,00 88,89 70,59 [46,87-86,72] 90,91 [78,84-96,41] 6,75 [2,84-16,05] 0,28 [0,12-0,66] 21,51 [5,37-109,32] 85,25 [74,28-92,04] 0,819 <0,001* 
Taquipneia 56,25 93,33 75,00 [46,77-91,11] 85,71 [73,33-92,90] 8,44 [2,69-26,48] 0,47 [0,27-0,82] 16,27 [3,78-93,55] 83,61 [72,39-90,84] 0,747 <0,001* 
Uso da musculatura acessória para 
respirar 

66,67 97,87 92,31 [66,69-98,63] 88,46 [77,03-94,60] 31,33 [4,42-221,92] 0,34 [0,18-0,66] 73,19 [11,46-2003,17] 89,23 [79,40-94,68] 0,822 <0,001* 

Consenso           
Alterações na profundidade 
respiratória 

94,44 85,11 70,83 [50,83-85,09] 97,56 [87,40-99,57] 6,34 [3,17-12,69] 0,07 [0,01-0,44] 77,99 [12,94-2078,71] 87,69 [77,55-93,63] 0,897 <0,001**  

Assumir uma posição de três pontos 18,75 97,78 75,00 [30,06-95,44] 77,19 [64,79-86,16] 8,44 [1,15-61,66] 0,83 [0,65-1,06] 8,96 [0,95-272,23] 77,05 [65,09-85,81] 0,582 0,052* 
Bradipneia 12,50 97,78 66,67 [20,77-93,85] 75,86 [63,47-85,04] 5,62 [0,77-41,26] 0,89 [0,74-1,08] 5,72 [0,43-188,89] 75,41 [63,32-84,49] 0,551 0,166* 
Diâmetro ântero-posterior 
aumentado 

12,50 80,00 18,18 [5,14-47,70] 72,00 [58,33-82,53] 0,63 [0,29-1,36] 1,09 [0,86-1,38] 0,60 [0,08-2,80] 62,30 [49,75-73,39] 0,462 0,711* 

Dispneia 93,75 71,11 53,57 [35,81-70,47] 96,97 [84,68-99,46] 3,25 [2,01-5,25] 0,09 [0,01-0,59] 31,01 [5,38-805,01] 77,05 [65,09-85,81] 0,824 <0,001** 
Ortopneia 75,00 88,89 70,59 [46,87-86,72] 90,91 [78,84-96,41] 6,75 [2,84-16,05] 0,28 [0,12-0,66] 21,51 [5,37-109,32] 85,25 [74,28-92,04] 0,819 <0,001* 
Taquipneia 62,50 95,56 83,33 [55,20-95,30] 87,76 [75,76-94,27] 14,06 [3,51-56,41] 0,39 [0,21-0,74] 30,90 [6,27-261,44] 86,89 [76,20-93,20] 0,790 <0,001* 
Uso da musculatura acessória para 
respirar 

66,67 97,87 92,31 [66,69-98,63] 88,46 [77,03-94,60] 31,33 [4,42-221,92] 0,34 [0,18-0,66] 73,19 [11,46-2003,17] 89,23 [79,40-94,68] 0,822 <0,001* 

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%; ROC = Área sob a curva ROC; * Teste exato de Fisher; **  Qui-quadrado 
de Pearson. 
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Os dados apresentados na tabela 7 representam as medidas de acurácia das 

características definidoras de Padrão respiratório ineficaz, de acordo com as inferências dos 

diagnosticadores. Para melhor visualização dos achados, as medidas foram calculadas e 

organizadas de acordo com as inferências realizadas por cada diagnosticador de maneira 

isolada, seguida pelos valores obtidos após o consenso dos mesmos, acerca da ocorrência do 

diagnóstico em estudo. Destaca-se que, para realizar as inferências neste momento, os 

diagnosticadores dispuseram apenas dos dados obtidos por meio da avaliação clínica e 

entrevista das crianças e dos adolescentes, sem as informações dos testes de função pulmonar. 

De acordo com as inferências do diagnosticador 1, as principais características 

foram: alterações na profundidade respiratória e uso da musculatura acessória para 

respirar. Ambas evidenciaram, simultaneamente, valores elevados de sensibilidade (93,33 e 

80,00 respectivamente) e especificidade (80,00 e 98,00 respectivamente) para o diagnóstico 

Padrão respiratório ineficaz. Em consonância com estas estatísticas, as duas características 

apresentaram elevado valor de área abaixo da curva ROC (0,866 e 0,890 respectivamente). 

Ainda em relação às características alterações na profundidade respiratória e uso 

da musculatura acessória para respirar, encontrou-se valor elevado de eficiência (83,08 e 

93,85 respectivamente), validado por valores estatisticamente significativos de 

verossimilhança positiva e negativa (intervalos de confiança não incluem o valor 1). Além 

disto, os achados demonstram que, na presença das duas características, as crianças e os 

adolescentes aumentam suas chances de manifestarem Padrão respiratório ineficaz (ORD = 

46,30 e 142,94 respectivamente). 

De acordo com o diagnosticador 1, as características assumir uma posição de três 

pontos, ortopneia e taquipneia foram consideradas específicas para o diagnóstico (98,00; 

83,33 e 87,5 respectivamente). As duas primeiras destacaram-se ainda pelo elevado valor de 

eficiência apresentado (83,08 e 80,33), validados por razões de verossimilhança com valores 

estatisticamente significantes. Ademais, a ocorrência das características assumir uma posição 

de três pontos e ortopneia também mostrou aumento nas chances da criança e do adolescente 

apresentarem Padrão respiratório ineficaz (ORD = 20,78 e 10,45 respectivamente). Apesar de 

não resultar em valores tão elevados de eficiência e área sob a curva ROC, dispneia mostrou 

ser uma característica sensível para o diagnóstico em questão (84,62).  

Ressalta-se ainda que, de acordo com as estatísticas geradas para as inferências do 

diagnosticador 1, as características bradipneia e diâmetro ântero-posterior aumentado não se 

mostraram legítimas para o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz (p > 0,05). Estes achados 

sugerem que as mesmas parecem não auxiliar na predição do diagnóstico em questão. 
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Com relação às inferências realizadas pelo diagnosticador 2, encontrou-se como 

característica principal para o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz a alterações na 

profundidade respiratória. Para esta característica, os resultados evidenciaram razões de 

verossimilhança com valores estatisticamente significantes (intervalos de confiança não 

incluem o valor 1). 

A característica alterações na profundidade respiratória mostrou ser, ao mesmo 

tempo, sensível (94,44) e específica (85,11) para o diagnóstico, bem como apresentou elevado 

valor de área sob a curva ROC (0,897). Ademais, o elevado valor de eficiência relacionado a 

esta característica sugere que a mesma apresenta capacidade de predizer a ocorrência do 

diagnóstico Padrão respiratório ineficaz (87,69). De acordo com a estatística apresentada, na 

presença de alterações na profundidade respiratória, as crianças e os adolescentes têm 

maiores chances de manifestarem o diagnóstico em estudo (ORD = 77,99; razões de 

verossimilhança apresentando valores estatisticamente significantes). 

A característica uso da musculatura acessória para respirar evidenciou maior 

valor de especificidade (97,87) e eficiência (89,23), assim como elevado valor de área sob a 

curva ROC (0,822). Na presença desta característica também aumentam as chances das 

crianças e dos adolescentes apresentarem Padrão respiratório ineficaz (ORD = 73,19; razões 

de verossimilhança com valores estatisticamente significantes). 

Embora reportadas com menores valores de área sob a curva ROC, as 

características ortopneia e taquipneia mostraram-se específicas para o diagnóstico em questão 

(88,89 e 93,33 respectivamente). Ademais, ortopneia e taquipneia apresentaram elevado valor 

de eficiência para predizer a ocorrência de Padrão respiratório ineficaz (85,25 e 83,61 

respectivamente). Estas mesmas características também estiveram associadas ao aumento das 

chances dos pacientes manifestarem o diagnóstico em estudo (ORD = 21,51 e 16,27 

respectivamente). 

Ainda de acordo com as inferências do diagnosticador 2, entre as características 

avaliadas, dispneia destacou-se por evidenciar elevado valor de sensibilidade (94,44) e de 

área sob a curva ROC (0,833). Contudo, esta característica não demonstrou valores tão 

elevados de eficiência (78,46). 

De acordo com a estatística apresentada para este diagnosticador, as 

características assumir uma posição de três pontos, bradipneia e diâmetro ântero-posterior 

aumentado não mostraram legitimidade para Padrão respiratório ineficaz (p > 0,05). 

Ressalta-se que a análise da concordância entre os diagnosticadores acerca da 

ocorrência de Padrão respiratório ineficaz revelou Kappa de Cohen com valor de 0,87 (p < 
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0,001). Após estabelecido o consenso entre ambos, identificou-se como principal característica 

definidora alterações na profundidade respiratória. Esta característica mostrou ser, ao mesmo 

tempo, sensível (94,44) e específica (85,11) para Padrão respiratório ineficaz. Além disto, a 

mesma apresentou elevados valores de área sob a curva ROC (0,897) e eficiência (87,69). Os 

achados da odds ratio diagnóstica indicam ainda que, na presença desta característica, há 

maiores chances de ocorrência do diagnóstico (ORD = 77,99; razões de verossimilhança com 

valores estatisticamente significantes). 

As características ortopneia, taquipneia e uso da musculatura acessória para 

respirar evidenciaram elevados valores de especificidade (88,89; 95,56; e 97,87 

respectivamente) e eficiência (85,25; 86,89 e 89,23 respectivamente). A ocorrência destas 

características também esteve associada ao aumento das chances das crianças e dos 

adolescentes manifestarem Padrão respiratório ineficaz (ORD = 21,51; 30,90 e 73,19 

respectivamente). Ademais, ortopneia e uso da musculatura acessória para respirar também 

apresentaram elevados valores de área sob a curva ROC (0,819 e 0,822 respectivamente). 

Vale ressaltar que, de acordo com o consenso, a característica dispneia apresentou 

elevados valores de sensibilidade (93,75) e área sob a curva ROC (0,824), embora o valor de 

eficiência atribuído à mesma não tenha sido tão elevado (77,05). Os resultados apresentados 

evidenciam ainda que, na presença de dispneia, as crianças e os adolescentes possuem 

maiores chances de apresentarem o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz (ORD = 31,01; 

razões de verossimilhança com valores esteticamente significantes). 

Destaca-se ainda, que as características assumir uma posição de três pontos, 

bradipneia e diâmetro ântero-posterior aumentado não se mostraram legítimas para o 

diagnóstico em estudo (p > 0,05). 

 

4.2 Análise dos dados das crianças e dos adolescentes que não realizaram os testes de função 

pulmonar 

 

A finalidade desta seção consiste em apresentar a caracterização da subamostra de 

crianças e de adolescentes que não realizaram os testes de função pulmonar, considerando: 

sexo, idade, dados sócio-demográficos, condições clínicas, frequência do diagnóstico Padrão 

respiratório ineficaz e suas características definidoras, bem como, medidas de acurácia. 
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Tabela 8 – Distribuição das crianças e dos adolescentes com cardiopatias congênitas, que não realizaram os 
testes de função pulmonar, de acordo com o sexo, procedência, idade e renda familiar (n = 30). Fortaleza, 2011. 

Variáveis    n    %  
Sexo          Masculino 

   
20  

  
66,7 

 
Feminino 

   
10  

  
33,3 

 
Total 

   
30  

  
100,0 

 
Procedência    

  
    

Interior 
   

19  
  

65,5 
 

Capital 
   

10  
  

34,5 
 

Total 
   

29  
  

100,0 
 

 n Média DP Mínimo Máximo P25 P50 P75 Valor p* 
Idade (anos) 30 10,07 3,24 05 17 7,00 10,5 12,00 0,109 
Renda familiar**  30 707,43 396,90 80,00 1700,00 540,00 545,00 850,00 <0,001 

*  Teste de Shapiro-Wilks; ** Renda em reais; DP: Desvio Padrão; P25: Percentil 25; P50: Percentil 50; P75: 
Percentil 75. 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 8, na subamostra em questão 

prevaleceram as crianças e os adolescentes do sexo masculino (66,7%), procedentes do 

interior do estado (65,5%). No que concerne à idade, estes indivíduos encontravam-se em 

faixas etárias de cinco a dezessete anos, com idade média de 10,07 anos (±3,24). 

Conforme ocorrido na análise do total de crianças e adolescentes, a variável renda 

apresentou distribuição assimétrica (p < 0,001). Diante dos resultados apresentados na tabela, 

observa-se que, metade das crianças e dos adolescentes possuía renda familiar de até 545,00 

reais. 

 

Tabela 9 – Distribuição das crianças e dos adolescentes com cardiopatias congênitas, que não realizaram os 
testes de função pulmonar, de acordo com os dados relacionados ao diagnóstico médico e correção cirúrgica 
prévia (n = 30). Fortaleza, 2011. 
Variáveis n % 
Diagnóstico médico   

Comunicação Interventricular 08 26,7 
Insuficiência Pulmonar 07 23,3 
Insuficiência Tricúspide 06 20,0 
Regurgitação Tricúspide 05 16,7 
Regurgitação Pulmonar 05 16,7 
Comunicação Interatrial 04 13,3 
Refluxo de Válvula Aórtica 04 13,3 
Regurgitação Mitral 04 13,3 
Estenose Pulmonar 03 10,0 
Estenose de Ramos Pulmonares 02 6,7 
Comunicação Interventricular Residual 02 6,7 
Persistência do Canal Arterial 01 3,3 
Insuficiência Mitral 01 3,3 
Estenose Válvula Mitral 01 3,3 
Válvula Aórtica Bicúspide 01 3,3 

Cirurgia Anterior   
Sim 17 56,7 
Não 13 43,3 
Total 30 100,0 
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De acordo com os dados apresentados na tabela 9, nesta subamostra de crianças e 

de adolescentes, observaram-se com maior frequência as cardiopatias: Comunicação 

Interventricular (26,7%), Insuficiência Pulmonar (23,3%), Insuficiência Tricúspide (20,0%), 

Regurgitação Tricúspide e Regurgitação Pulmonar (16,7%), Comunicação Interatrial, Refluxo 

de Válvula Aórtica e Regurgitação Mitral (13,3%) e Estenose Pulmonar (10,0%). Vale 

destacar que, muitos destes defeitos ocorreram em conjunto, isto é, em geral as crianças e os 

adolescentes apresentavam mais de uma má-formação cardíaca. Conforme exposto na mesma 

tabela, a maior parte destes pacientes (56,7%) já havia sido submetida a alguma intervenção 

cirúrgica para correção prévia da cardiopatia congênita.  

 

Tabela 10 – Distribuição das crianças e dos adolescentes com cardiopatias congênitas, que não realizaram os 
testes de função pulmonar, de acordo com o diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz e suas 
características definidoras, a partir do consenso entre os diagnosticadores (n = 30). Fortaleza, 2011. 

Variáveis 
Presente Ausente 

n % n % 
Diagnóstico     

Padrão respiratório ineficaz 10 33,3 20 66,7 
Características definidoras     

Dispneia 17 56,7 13 43,3 
Alterações na profundidade respiratória 14 46,7 16 53,3 
Ortopneia 14 46,7 16 53,3 
Taquipneia 09 30,0 21 70,0 
Uso da musculatura acessória para respirar 07 23,3 23 76,7 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 03 10,0 27 90,0 
Assumir uma posição de três pontos 02 6,7 28 93,3 
Bradipneia 02 6,7 28 93,3 

 

Conforme apresentado na tabela 10, após consenso dos diagnosticadores, 33,3% 

das crianças e dos adolescentes apresentavam o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. 

Entre as características mais frequentes, destacam-se: dispneia (56,7%), alterações na 

profundidade respiratória e ortopneia (46,7%), taquipneia (30,0%) e uso da musculatura 

acessória para respirar (23,3%). 
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Tabela 11 – Descrição das medidas de acurácia para as características definidoras do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz, em crianças e adolescentes com cardiopatias 
congênitas que não realizaram os testes de função pulmonar (n = 30). Fortaleza, 2011. 

 Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) Eficiência (IC 95%) ROC Valor p 
Diagnosticador 1 

          
Alterações na profundidade 
respiratória 

88,89 68,00 50,00 [28,00-72,00] 94,44 [74,24-99,01] 2,78 [1,48-5,21] 0,16 [0,03-1,06] 14,13 [2,03-399,44] 73,53 [56,88-85,40] 0,784 0,005* 

Assumir uma posição de três pontos 33,33 96,00 75,00 [30,06-95,44] 80,00 [62,69-90,49] 8,33 [1,13-61,33] 0,69 [0,43-1,11] 10,14 [0,99-326,42] 79,41 [63,20-89,65] 0,646 0,048* 
Bradipneia 50,00 78,57 14,29 [2,57-51,31] 95,65 [79,01-99,23] 2,33 [0,63-8,68] 0,64 [0,16-2,58] 3,47 [0,08-148,51] 76,67 [59,07-88,21] 0,642 0,418* 
Diâmetro ântero-posterior 
aumentado 

11,11 84,00 20,00 [3,62-62,45] 72,41 [54,28-85,30] 0,69 [0,23-2,13] 1,06 [0,79-1,41] 0,72 [0,02-6,28] 64,71 [47,91-78,51] 0,475 1,000* 

Dispneia 88,89 56,00 42,11 [23,14-63,72] 93,33 [70,18-98,81] 2,02 [1,19-3,43] 0,20 [0,03-1,30] 8,67 [1,26-242,37] 64,71 [47,91-78,51] 0,724 0,046* 
Ortopneia 42,86 93,75 85,71 [48,69-97,43] 65,22 [44,89-81,19] 6,86 [0,98-47,78] 0,61 [0,38-0,98] 9,46 [1,26-275,77] 70,00 [52,12-83,34] 0,683 0,031* 
Taquipneia 55,56 90,48 71,43 [35,89-91,78] 82,61 [62,86-93,02] 5,83 [1,44-23,55] 0,49 [0,23-1,03] 10,25 [1,55-103,54] 80,00 [62,69-90,49] 0,730 0,014* 
Uso da musculatura acessória para 
respirar 

88,89 96,00 88,89 [56,50-98,01] 96,00 [80,46-99,29] 22,22 [3,22-153,59] 0,12 [0,02-0,74] 112,47 [10,64-4182,82] 94,12 [80,91-98,37] 0,924 <0,001* 

Diagnosticador 2 
          Alterações na profundidade 

respiratória 
92,31 80,95 75,00 [50,50-89,82] 94,44 [74,24-99,01] 4,03 [1,83-8,91] 0,11 [0,02-0,71] 29,56 [4,21-849,69] 85,29 [69,87-93,55] 0,866 <0,001** 

Assumir uma posição de três pontos 23,08 92,31 75,00 [30,06-95,44] 54,55 [34,66-73,08] 3,00 [0,43-21,03] 0,83 [0,60-1,17] 3,20 [0,32-102,03] 57,69 [38,95-74,46] 0,576 0,593* 
Bradipneia 50,00 78,57 14,29 [2,57-51,31] 95,65 [79,01-99,23] 2,33 [0,63-8,68] 0,64 [0,16-2,58] 3,47 [0,08-148,51] 76,67 [59,07-88,21] 0,642 0,418* 
Diâmetro ântero-posterior 
aumentado 

7,69 80,95 20,00 [3,62-62,45] 58,62 [40,74-74,49] 0,40 [0,14-1,16] 1,14 [0,88-1,48] 0,40 [0,01-3,32] 52,94 [36,74-68,55] 0,443 0,627* 

Dispneia 92,31 65,00 63,16 [41,04-80,85] 92,86 [68,53-98,73] 2,64 [1,41-4,93] 0,12 [0,02-0,80] 18,24 [2,69-512,82] 75,76 [58,98-87,17] 0,786 0,004**  

Ortopneia 71,43 93,75 90,91 [62,26-98,38] 78,95 [56,67-91,49] 11,43 [1,68-77,93] 0,30 [0,13-0,70] 29,00 [3,88-863,11] 83,33 [66,44-92,66] 0,825 <0,001**  

Taquipneia 88,89 85,71 72,73 [43,44-90,25] 94,74 [75,36-99,06] 6,22 [2,13-18,21] 0,13 [0,02-0,83] 35,78 [4,43-1112,79] 86,67 [70,32-94,69] 0,873 <0,001* 
Uso da musculatura acessória para 
respirar 

61,54 95,24 88,89 [56,50-98,01] 80,00 [60,87-91,14] 12,92 [1,85-90,26] 0,40 [0,20-0,81] 25,44 [3,48-742,99] 82,35 [66,49-91,65] 0,783 <0,001* 

Consenso           
Alterações na profundidade 
respiratória 

91,67 77,27 68,75 [44,40-85,84] 94,44 [74,24-99,01] 4,03 [1,83-8,91] 0,11 [0,02-0,71] 29,56 [4,21-849,69] 82,35 [66,49-91,65] 0,844 <0,001**  

Assumir uma posição de três pontos 25,00 95,45 75,00 [30,06-95,44] 70,00 [52,12-83,34] 5,50 [0,76-39,81] 0,79 [0,56-1,10] 6,11 [0,62-191,92] 70,59 [53,83-83,17] 0,602 0,115* 
Bradipneia 50,00 67,86 10,00 [1,79-40,42] 95,00 [76,39-99,11] 1,56 [0,42-5,74] 0,74 [0,18-3,02] 2,05 [0,05-86,25] 66,67 [48,78-80,77] 0,589 1,000* 
Diâmetro ântero-posterior 
aumentado 

8,33 81,82 20,00 [3,62-62,45] 62,07 [44,00-77,31] 0,46 [0,16-1,34] 1,12 [0,86-1,45] 0,46 [0,02-3,85] 55,88 [39,45-71,12] 0,450 0,634* 

Dispneia 91,67 63,64 57,89 [36,28-76,86] 93,33 [70,18-98,81] 2,52 [1,40-4,55] 0,13 [0,02-0,88] 15,93 [2,38-444,13] 73,53 [56,88-85,40] 0,776 0,006**  

Ortopneia 64,29 93,75 90,00 [59,58-98,21] 75,00 [53,13-88,81] 10,29 [1,50-70,52] 0,38 [0,19-0,78] 21,50 [2,94-629,16] 80,00 [62,69-90,49] 0,790 0,001* 
Taquipneia 88,89 90,48 80,00 [49,02-94,33] 95,00 [76,39-99,11] 9,33 [2,45-35,57] 0,12 [0,02-0,78] 52,73 [5,98-1740,06] 90,00 [74,38-96,54] 0,896 <0,001* 
Uso da musculatura acessória para 
respirar 

66,67 95,45 88,89 [56,50-98,01] 84,00 [65,35-93,60] 14,67 [2,10-102,46] 0,35 [0,16-0,78] 32,51 [4,30-970,35] 85,29 [69,87-93,55] 0,810 <0,001* 

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%; ROC = Área sob a curva ROC; * Teste exato de Fisher; **  Qui-quadrado 
de Pearson. 
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Os dados apresentados na tabela 11 retratam as medidas de acurácia das 

características definidoras de Padrão respiratório ineficaz, calculadas a partir das inferências 

realizadas pelos diagnosticadores e seu consenso.  

De acordo com as inferências do diagnosticador 1, a principal característica para o 

diagnóstico foi uso da musculatura acessória para respirar. Esta foi considerada, ao mesmo 

tempo, sensível (88,89) e específica (96,00), revelando ainda, elevado valor preditivo positivo 

e negativo (88,89 e 96,00 respectivamente). Ademais, a característica mostrou ainda valor 

elevado de eficiência (94,12) e de área sob a curva ROC (0,924). A presença desta 

característica também esteve associada ao aumento nas chances da criança e do adolescente 

apresentarem Padrão respiratório ineficaz (ORD = 112,47; razões de verossimilhança 

apresentando valores estatisticamente significantes). 

Embora tenham evidenciado valores de eficiência abaixo de 80%, as 

características alterações na profundidade respiratória e dispneia destacaram-se das demais 

por apresentarem valores elevados de sensibilidade (88,89). Ao passo que as características 

assumir uma posição de três pontos, ortopneia e taquipneia foram consideradas 

características com elevado valor de especificidade para Padrão respiratório ineficaz (96,00; 

93,75 e 90,48 respectivamente). Contudo, estes resultados devem ser ponderados, tendo em 

vista que nenhuma das cinco características mencionadas apresentou razão de 

verossimilhança negativa estatisticamente significante (intervalo de confiança incluindo o 

número 1). Esta última análise leva a crer que as referidas características não constituem bons 

indicadores para Padrão respiratório ineficaz. 

Destaca-se que, de acordo com as inferências do diagnosticador 1, duas 

características não se mostraram legítimas para o diagnóstico, a saber: bradipneia e diâmetro 

ântero-posterior aumentado (p > 0,05). 

Quanto às inferências do diagnosticador 2, destacaram-se como características 

principais: alterações na profundidade respiratória e taquipneia. Ambas foram consideradas 

sensíveis (92,31 e 88,89 respectivamente) e específicas (80,95 e 85,71 respectivamente) para 

o diagnóstico. Estas também apresentaram elevados valores de eficiência (85,29 e 86,67 

respectivamente) e de área sob a curva ROC (0,866 e 0,873 respectivamente). 

A característica dispneia também foi destacada, por evidenciar elevado valor de 

sensibilidade (92,31). Ao passo que, ortopneia e uso da musculatura acessória para respirar 

foram consideradas, pelo diagnosticador 2, como características específicas de Padrão 

respiratório ineficaz (93,75 e 95,24 respectivamente). 
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Para este diagnosticador, além das características bradipneia e diâmetro ântero-

posterior aumentado, assumir uma posição de três pontos também não evidenciou 

legitimidade para Padrão respiratório ineficaz. 

Com relação ao resultado da análise estatística para a concordância entre os 

diagnosticadores, encontrou-se valor Kappa de Cohen = 0,85 (p < 0,001). Assim, o consenso 

entre os diagnosticadores foi realizado visando rever as inferências divergentes. 

Após o consenso, encontrou-se como característica principal a taquipneia. A esta 

característica foram atribuídos elevados valores de sensibilidade (88,89), especificidade 

(90,48), eficiência (90,00), área sob a curva ROC (0,896) e ainda valor preditivo positivo e 

negativo (80,00 e 95,00 respectivamente). A ocorrência de taquipneia também esteve 

associada a uma maior chance da criança e do adolescente manifestarem Padrão respiratório 

ineficaz. 

A partir do consenso, identificaram-se ainda como características sensíveis: 

alterações na profundidade respiratória e dispneia (91,67). Ao passo que, foram 

consideradas com maior especificidade: ortopneia (93,75) e uso da musculatura acessória 

para respirar (95,45).  

Por fim, conforme comportamento evidenciado durante as inferências do 

diagnosticador 2, após consenso, três características não foram consideradas legítimas para 

Padrão respiratório ineficaz, a saber: assumir uma posição de três pontos, bradipneia e 

diâmetro ântero-posterior aumentado. 

 

4.3 Análise dos dados das crianças e dos adolescentes que realizaram os testes de função 

pulmonar – inferência a partir de dados de exame clínico 

 

Um total de 31 crianças e adolescentes recebeu anuência médica, e concordou em 

realizar os testes de função pulmonar. Deste modo, essa seção visa apresentar os dados 

referentes à caracterização destes indivíduos, no que concerne à idade, sexo, dados sócio-

demográficos, condições clínicas, frequência do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz e 

suas características definidoras, além das medidas de acurácia.  

Vale ressaltar que, para este momento, foram disponibilizadas aos enfermeiros 

apenas os dados relacionados às características definidoras avaliadas por meio de exame 

clínico, e omitidas as informações acerca dos testes de função pulmonar. Com base nos 

referidos dados, solicitou-se aos diagnosticadores que inferissem acerca da presença ou da 

ausência de Padrão respiratório ineficaz. 
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Tabela 12 – Distribuição das crianças e dos adolescentes com cardiopatias congênitas, que realizaram os testes 
de função pulmonar, de acordo com sexo, procedência, idade e renda familiar (n = 31). Fortaleza, 2011. 

Variáveis    n    %  
Sexo    

  
    

Masculino 
   

13  
  

41,9 
 

Feminino 
   

18  
  

58,1 
 

Total 
   

31  
  

100,0 
 

Procedência 
   

  
    Interior 

   
17  

  
54,8 

 
Capital 

   
14  

  
45,2 

 
Total 

   
31  

  
100,0 

 
 n Média DP Mínimo Máximo P25 P50 P75 Valor p* 

Idade (anos) 31 10,23 3,19 06 17 8,00 9,00 12,00 0,010 
Renda familiar**  26 608,50 558,35 92,00 2500,00 275,00 540,00 681,25 0,000 

* Teste de Shapiro-Wilk; ** Renda em reais; DP: Desvio Padrão; P25: Percentil 25; P50: Percentil 50; P75: 
Percentil 75. 

 

De acordo com a tabela 12, a maior parte das crianças e dos adolescentes que 

realizaram os testes de função pulmonar era do sexo feminino (58,1%), procedente do interior 

do estado (54,8%). 

Para esta subamostra, as variáveis idade e renda demonstraram distribuições 

assimétricas (valor p < 0,05). De acordo com os resultados apresentados na tabela, metade dos 

pacientes apresentava idade de até nove anos. Em relação à renda, metade das famílias destas 

crianças e adolescentes era remunerada com até 540,00 reais, o que equivale, 

aproximadamente, a um salário mínimo.  

 

Tabela 13 – Distribuição das crianças e dos adolescentes com cardiopatias congênitas, que realizaram os testes 
de função pulmonar, de acordo com os dados relacionados ao diagnóstico médico e correção cirúrgica prévia (n 
= 31). Fortaleza, 2011. 

Variáveis n % 
Diagnóstico médico   

Comunicação Interatrial 11 35,5 
Regurgitação Tricúspide 09 29,0 
Comunicação Interventricular 08 25,8 
Persistência do Canal Arterial 02 6,5 
Estenose Pulmonar 02 6,5 
Insuficiência Mitral 02 6,5 
Comunicação Interventricular Residual 02 6,5 
Atresia Tricúspide 01 3,2 
Tetralogia de Fallot 01 3,2 
Insuficiência Pulmonar 01 3,2 
Hipertensão Arterial Pulmonar 01 3,2 
Regurgitação Mitral 01 3,2 
Insuficiência Tricúspide 01 3,2 

Cirurgia Anterior   
Sim 10 32,3 
Não 21 67,7 
Total 31 100,0 
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Conforme evidenciado na tabela 13, as cardiopatias mais frequentemente 

apresentadas foram: Comunicação Interatrial (35,5%); Regurgitação tricúspide (29,0%) e 

Comunicação interventricular (25,8%).  

No que concerne à correção cirúrgica, observou-se que os indivíduos, em sua 

maioria, não haviam realizado nenhum procedimento para correção da cardiopatia (67,7). 

Contudo, aqueles que o fizeram, apresentavam ainda algum outro defeito que caracterizava a 

existência de uma má-formação cardíaca. 

 

Tabela 14 – Distribuição das crianças e dos adolescentes com cardiopatias congênitas, que realizaram os testes 
de função pulmonar, de acordo com o diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz e suas 
características definidoras, a partir do consenso entre os diagnosticadores (n = 31). Fortaleza, 2011. 

Variáveis 
Presente Ausente 

n % n % 
Diagnóstico     

Padrão respiratório ineficaz 06 19,36 25 80,64 
Características definidoras     

Dispneia 11 35,5 20 64,5 
Alterações na profundidade respiratória 08 25,8 23 74,2 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 08 25,8 23 74,2 
Uso da musculatura acessória para respirar 04 12,9 27 87,1 
Ortopneia 03 9,7 28 90,3 
Taquipneia 03 9,7 28 90,3 
Assumir uma posição de três pontos 02 6,5 29 93,5 
Bradipneia 01 3,2 30 96,8 

 

Conforme apresentado na tabela 14, após consenso entre os especialistas, 12,9% 

das crianças e dos adolescentes apresentavam o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. Em 

relação às características definidoras, observou-se com maior frequência entre as crianças e os 

adolescentes avaliados, a presença de dispneia (35,5%), alterações na profundidade 

respiratória e diâmetro ântero-posterior aumentado (25,8%). 
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Tabela 15 – Descrição das medidas de acurácia para as características definidoras do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz, em crianças e adolescentes com cardiopatias 
congênitas que realizaram os testes de função pulmonar, a partir das inferências realizadas com base apenas nos dados de exame clínico (n = 31). Fortaleza, 2011. 

 Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) Eficiência (IC 95%) ROC Valor p 
Diagnosticador 1 

          
Alterações na profundidade 
respiratória 

70,00 96,00 87,50 [52,91-97,76] 88,89 [71,94-96,15] 17,50 [2,49-123,17] 0,31 [0,12-0,81] 41,76 [5,12-1300,02] 88,57 [74,05-95,46] 0,830 <0,001* 

Assumir uma posição de três pontos 66,67 83,87 28,57 [8,22-64,11] 96,30 [81,72-99,34] 4,13 [1,41-12,10] 0,40 [0,08-1,98] 8,92 [0,62-315,73] 82,35 [66,49-91,65] 0,752 0,100* 
Bradipneia 66,67 81,25 25,00 [7,15-59,07] 96,30 [81,72-99,34] 3,56 [1,28-9,89] 0,41 [0,08-2,05] 7,55 [0,53-263,45] 80,00 [64,11-89,96] 0,739 0,124* 
Diâmetro ântero-posterior 
aumentado 

25,00 82,61 33,33 [9,68-70,00] 76,00 [56,57-88,50] 1,44 [0,47-4,36] 0,91 [0,58-1,41] 1,59 [0,16-11,28] 67,74 [50,14-81,43] 0,538 0,634* 

Dispneia 36,36 90,00 66,67 [30,00-90,32] 72,00 [52,42-85,72] 3,64 [0,89-14,83] 0,71 [0,44-1,13] 4,71 [0,70-45,17] 70,97 [53,41-83,90] 0,631 0,151* 
Ortopneia 80,00 86,67 50,00 [21,52-78,48] 96,30 [81,72-99,34] 6,00 [2,20-16,39] 0,23 [0,04-1,34] 20,68 [2,24-659,77] 85,71 [70,62-93,74] 0,833 0,005* 
Taquipneia 33,33 82,14 16,67 [3,01-56,35] 92,00 [75,03-97,78] 1,87 [0,51-6,80] 0,81 [0,36-1,84] 2,34 [0,07-34,51] 77,42 [60,19-88,60] 0,577 0,488* 
Uso da musculatura acessória para 
respirar 

83,33 89,66 62,50 [30,57-86,32] 96,30 [81,72-99,34] 8,06 [2,61-24,83] 0,19 [0,03-1,12] 32,76 [3,67-1052,15] 88,57 [74,05-95,46] 0,864 <0,001* 

Diagnosticador 2 
          Alterações na profundidade 

respiratória 
60,00 96,00 85,71 [48,69-97,43] 85,71 [68,51-94,30] 6,00 [2,31-15,61] 0,17 [0,03-1,03] 28,11 [3,50-856,84] 85,71 [70,62-93,74] 0,780 <0,001* 

Assumir uma posição de três pontos 50,00 86,21 20,00 [3,62-62,45] 96,15 [81,11-99,32] 3,62 [0,90-14,61] 0,58 [0,14-2,34] 5,70 [0,13-251,07] 83,87 [67,37-92,91] 0,681 0,301* 
Bradipneia 33,33 81,25 14,29 [2,57-51,31] 92,86 [77,35-98,02] 1,78 [0,51-6,23] 0,82 [0,36-1,86] 2,22 [0,06-31,87] 77,14 [60,98-87,93] 0,572 0,499* 
Diâmetro ântero-posterior 
aumentado 

12,50 82,61 20,00 [3,62-62,45] 73,08 [53,92-86,30] 0,72 [0,23-2,25] 1,06 [0,77-1,46] 0,74 [0,02-6,66] 64,52 [46,95-78,88] 0,475 1,000* 

Dispneia 46,15 95,45 85,71 [48,69-97,43] 75,00 [56,64-87,32] 10,15 [1,43-71,94] 0,56 [0,34-0,94] 14,91 [2,00-433,17] 77,14 [60,98-87,93] 0,708 0,005* 

Ortopneia 66,67 89,29 40,00 [11,76-76,93] 96,15 [81,11-99,32] 6,22 [1,74-22,23] 0,37 [0,07-1,86] 13,48 [0,87-504,12] 87,10 [71,15-94,87] 0,779 0,060* 

Taquipneia 33,33 85,71 20,00 [3,62-62,45] 92,31 [75,86-97,86] 2,33 [0,61-8,99] 0,78 [0,34-1,76] 2,99 [0,08-46,02] 80,65 [63,72-90,81] 0,595 0,421* 
Uso da musculatura acessória para 
respirar 

83,33 93,10 71,43 [35,89-91,78] 96,43 [82,29-99,37] 12,08 [3,04-48,00] 0,18 [0,03-1,07]  47,57 [4,89-1621,08] 91,43 [77,62-97,04] 0,882 <0,001* 

Consenso           
Alterações na profundidade 
respiratória 

70,00 96,00 87,50 [52,91-97,76] 88,89 [71,94-96,15] 17,50 [2,49-123,17] 0,31 [0,12-0,81] 41,76 [5,12-1300,02] 88,57 [74,05-95,46] 0,830 <0,001* 

Assumir uma posição de três pontos 50,00 82,76 16,67 [3,01-56,35] 96,00 [80,46-99,29] 2,90 [0,76-11,08] 0,60 [0,15-2,44] 4,47 [0,10-193,47] 80,65 [63,72-90,81] 0,663 0,354* 
Bradipneia 81,25 66,67 96,30 [81,72-99,34] 25,00 [7,15-59,07] 2,44 [0,49-12,20] 0,28 [0,10-0,83] 7,55 [0,53-263,45] 80,00 [64,11-89,96] 0,739 0,124* 
Diâmetro ântero-posterior 
aumentado 

25,00 82,61 33,33 [9,68-70,00] 76,00 [56,57-88,50] 1,44 [0,47-4,36] 0,91 [0,58-1,41] 1,59 [0,16-11,28] 67,74 [50,14-81,43] 0,538 0,634* 

Dispneia 45,45 95,00 83,33 [43,65-96,99] 76,00 [56,57-88,50] 9,09 [1,28-64,68] 0,57 [0,33-0,99] 13,06 [1,61-393,00] 77,42 [60,19-88,60] 0,702 0,0131* 

Ortopneia 80,00 86,21 50,00 [21,52-78,48] 96,15 [81,11-99,32] 5,80 [2,13-15,81] 0,23 [0,04-1,35] 19,90 [2,15-635,38] 85,29 [69,87-93,55] 0,831 0,006* 
Taquipneia 66,67 85,71 33,33 [9,68-70,00] 96,00 [80,46-99,29] 4,67 [1,48-14,73] 0,39 [0,08-1,94] 10,07 [0,68-364,76] 83,87 [67,37-92,91] 0,761 0,087* 
Uso da musculatura acessória para 
respirar 

83,33 89,66 62,50 [30,57-86,32] 96,30 [81,72-99,34] 8,06 [2,61-24,83] 0,19 [0,03-1,12] 32,76 [3,67-1052,15] 88,57 [74,05-95,46] 0,864 <0,001* 

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%; ROC = Área sob a curva ROC; * Teste exato de Fisher. 
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A tabela 15 apresenta as medidas de acurácia das características definidoras de 

Padrão respiratório ineficaz, de acordo com as inferências dos dois diagnosticadores e do 

consenso entre estes. Ressalta-se que as inferências apresentadas dizem respeito às crianças e 

adolescentes que realizaram os testes de função pulmonar. Contudo, para este momento, 

foram disponibilizados aos enfermeiros apenas os dados referentes às características clínicas 

do diagnóstico, e omitidas as informações acerca dos testes de função pulmonar.  

De acordo com as inferências realizadas pelo diagnosticador 1, as características 

ortopneia e uso da musculatura acessória para respirar foram consideradas sensíveis (80,00 

e 83,33 respectivamente) e específicas (86,67 e 89,66 respectivamente) para Padrão 

respiratório ineficaz. Ambas apresentaram elevado valor de eficiência (85,71 e 88,57 

respectivamente) e área sob a curva ROC (0,833 e 0,864 respectivamente). Ressalta-se que 

estas características não apresentaram razão de verossimilhança negativa válida (incluindo o 

número 1 em seu intervalo de confiança), isto é, na presença de tais características, a 

probabilidade de ocorrência do diagnóstico foi semelhante à probabilidade de ausência do 

mesmo. Deste modo, apesar das elevadas medidas de acurácia destacadas, as estatísticas 

atribuídas às características ortopneia e uso da musculatura acessória para respirar devem 

ser vistas com ponderação. 

A característica alterações na profundidade respiratória apresentou, de acordo 

com as inferências do diagnosticador 1, elevado valor de especificidade (96,00) e de área sob 

a curva ROC (0,83). Esta característica esteve ainda associada a um elevado valor preditivo 

positivo e negativo (87,50 e 88,89 respectivamente). Ademais, a característica mostrou-se 

eficiente para predizer a ocorrência de Padrão respiratório ineficaz (88,57). As medidas de 

acurácia mencionadas e as razões de verossimilhança positiva e negativa apresentadas na 

tabela 15, indicam que, para o diagnosticador 1, alterações na profundidade respiratória 

consiste em uma característica definidora representativa de Padrão respiratório ineficaz. 

Destaca-se que, de acordo com as inferências deste diagnosticador, apenas as três 

características mencionadas apresentaram legitimidade para o diagnóstico em estudo (p < 

0,05).  

Com relação às inferências do diagnosticador 2, observa-se que as características 

alterações na profundidade respiratória e uso da musculatura acessória para respirar 

apresentaram elevado valor de especificidade (96,00 e 93,10 respectivamente). Esta última, 

além da elevada especificidade, apresentou também valor elevado de sensibilidade (83,33). 

Contudo, ambas as características mostraram razão de verossimilhança negativa, incluindo o 

valor 1 em seu intervalo de confiança. Este achado sugere que, diante destas características, a 
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chance de ocorrência do diagnóstico é semelhante à chance de ausência do mesmo. Assim, as 

estatísticas atribuídas a estas características definidoras devem ser vistas com ponderação. 

Cabe destacar ainda as medidas de acurácia relacionadas à característica dispneia. 

De acordo com as inferências do diagnosticador 2, esta característica foi considerada 

específica de Padrão respiratório ineficaz (95,45), apresentando também elevado valor 

preditivo positivo (85,71). Ademais, a presença de dispneia esteve associada a uma maior 

chance de ocorrência do diagnóstico (ORD = 14,91). Ressalta-se ainda, que a característica 

apresentou valores moderados de eficiência (77,14) e de área sob a curva ROC (0,708). 

Contudo, os valores estatisticamente significantes atribuídos às razões de verossimilhança 

positiva e negativa indicam que dispneia consiste em uma característica definidora 

representativa de Padrão respiratório ineficaz.  

Para este diagnosticador, as características assumir uma posição de três pontos, 

bradipneia, diâmetro ântero-posterior aumentado, ortopneia, taquipneia e uso da 

musculatura acessória para respirar não foram consideradas legítimas para Padrão 

respiratório ineficaz. 

Com relação à concordância entre os diagnosticadores, a análise estatística 

revelou valor Kappa de Cohen = 0,90 (p < 0,001). Embora discordassem em apenas 10% dos 

casos, também se procedeu ao consenso entre ambos os enfermeiros com vistas a rever as 

divergências apresentadas. 

Após o consenso, as características alterações na profundidade respiratória e 

dispneia destacaram-se pelos elevados valores de especificidade (96,00 e 95,00 

respectivamente) e valor preditivo positivo (87,50 e 83,33 respectivamente). A presença 

destas características esteve também associada ao aumento nas chances de ocorrer o 

diagnóstico (ORD = 41,76 e 13,06 respectivamente; razões de verossimilhança não incluindo 

o valor 1 em seus intervalos de confiança). Ademais, destacam-se ainda os valores de 

eficiência (88,57 e 72,42 respectivamente) e de área sob a curva ROC (0,830 e 0,702 

respectivamente) atribuídos às características alterações na profundidade respiratória e 

dispneia. 

As características ortopneia e uso da musculatura acessória para respirar foram 

consideradas sensíveis (80,00 e 83,33 respectivamente) e específicas (86,21 e 89,66 

respectivamente) para Padrão respiratório ineficaz. Contudo, as razões de verossimilhança 

negativa de ambas incluem o valor 1 em seus intervalos de confiança, o que sugere que estas 

sejam características pouco representativas do diagnóstico. 
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De acordo com o consenso, quatro características não foram consideradas 

legítimas para Padrão respiratório ineficaz, a saber: assumir uma posição de três pontos, 

bradipneia, diâmetro ântero-posterior aumentado e taquipneia. 

 

4.4 Comparação entre crianças e adolescentes que realizaram ou não os testes de função 

pulmonar 

 

A seção propõe-se a comparar, entre as duas subamostras de crianças e 

adolescentes, a distribuição das variáveis abordadas no estudo, bem como verificar, por meio 

de testes estatísticos, a existência de proporções com diferenças significantes entre os 

indivíduos que realizaram ou não os testes de função pulmonar.  

Esta comparação faz-se necessária tendo em vista que, possíveis diferenças entre 

perfis clínicos, e até mesmo sócio-demográficos, podem contribuir para a ocorrência de 

divergências nas medidas de acurácia. É importante referir que, para o grupo de crianças e de 

adolescentes que realizaram os testes de função pulmonar, somente foram usadas informações 

das inferências realizadas com os dados de entrevista e de exame físico. 

 

Tabela 16 – Comparação entre as crianças e os adolescentes pertencentes às duas subamostras, de acordo com 
sexo, procedência, idade e renda familiar. Fortaleza, 2011. 

Variáveis 
Testes de função pulmonar 

Valor p 
Sim Não 

Sexo    
Masculino 13 20 

0,053* 

Feminino 18 10 
Total 31 30  

Procedência    
Interior 17 19 

0,399* 

Capital 14 10 
Total 31 29  

 Média dos postos Média dos postos  
Idade 31,19 30,80 0,931**  

Renda familiar 24,60 31,88 0,094**  

* Teste de Qui-quadrado de Pearson; **  Teste de Mann-Whitney. 
 

A tabela 16 compara as crianças e os adolescentes que realizaram os testes de 

função pulmonar com aqueles que não o fizeram, em relação   ao sexo, procedência, idade e 

renda familiar. De acordo com o exposto na tabela, embora exista diferença nas frequências 

das variáveis quando comparadas as duas subamostras, os testes aplicados indicam que estas 

divergências não são estatisticamente significantes (p > 0,05).  
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Tabela 17 – Comparação entre as crianças e os adolescentes pertencentes às duas subamostras, de acordo com 
os dados relacionados ao diagnóstico médico e correção cirúrgica anterior. Fortaleza, 2011. 

Variáveis 
Testes de função pulmonar Valor p 
Sim Não  

Diagnóstico médico    
Comunicação Interatrial 11 04 0,087* 

Regurgitação Tricúspide 09 05 0,399* 

Comunicação Interventricular 08 08 1,000* 

Estenose Pulmonar 02 03 0,671**  

Comunicação Interventricular Residual 02 02 1,000**  

Persistência do Canal Arterial 02 01 1,000**  

Insuficiência Mitral 02 01 1,000**  

Insuficiência Pulmonar 01 07 0,026**  

Insuficiência Tricúspide 01 06 0,053**  

Regurgitação Mitral 01 04 0,195**  

Atresia Tricúspide 01 0 1,000**  

Tetralogia de Fallot 01 0 1,000**  

Hipertensão Arterial Pulmonar 01 0 1,000**  

Regurgitação Pulmonar 0 05 0,024**  

Refluxo de Válvula Aórtica 0 04 0,053**  

Estenose de Ramos Pulmonares 0 02 0,238**  

Estenose de Válvula Mitral 0 01 0,492**  

Válvula Aórtica Bicúspide 0 01 0,492**  

Cirurgia anterior 10 17 0,055***  

* Teste de Qui-quadrado com correção de Yates; **  Teste exato de Fisher; ***  Teste de Qui-quadrado de Pearson. 
 

A tabela 17 compara a frequência das condições clínicas apresentadas por crianças 

e adolescentes que realizaram ou não testes de função pulmonar. Conforme exposto na 

referida tabela, diferenças estatisticamente significante foram atribuídas apenas a dois tipos de 

cardiopatias, a saber: Insuficiência Pulmonar e Regurgitação Mitral (p < 0,05). Ambos os 

defeitos cardíacos foram mais frequentes na subamostra de crianças e de adolescentes que não 

realizaram os testes de função pulmonar. 

 

Tabela 18 – Comparação entre as crianças e os adolescentes pertencentes às duas subamostras, de acordo com o 
diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz e suas características definidoras, a partir do consenso 
entre os diagnosticadores. Fortaleza, 2011. 

Variáveis 
Testes de função pulmonar 

Valor p 
Sim Não 

Diagnóstico    
Padrão respiratório ineficaz 06 10 0,342* 

Características definidoras    
Dispneia 11 17 0,097***  

Alterações na profundidade respiratória 08 14 0,090***  

Diâmetro ântero-posterior aumentado 08 03 0,203* 

Uso da musculatura acessória para respirar 04 07 0,468* 

Ortopneia 03 14 0,003* 

Taquipneia 03 09 0,094* 

Assumir uma posição de três pontos 02 02 1,000**  

Bradipneia 01 02 0,612**  

* Teste de Qui-quadrado com correção de Yates; **  Teste exato de Fisher; ***  Teste de Qui-quadrado de Pearson.  
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A tabela 18 confronta a distribuição do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz e 

suas características definidoras entre as duas subamostras de crianças e adolescentes (aqueles 

que realizaram os testes de função pulmonar e os que não o fizeram). De acordo com os dados 

apresentados na tabela, apenas a característica ortopneia apresentou frequência com diferença 

estatisticamente significante entre as subamostras (p < 0,05). Os achados indicam que tal 

característica foi observada, com maior frequência, entre as crianças e os adolescentes que 

não realizaram os testes de função pulmonar. 

 

Tabela 19 – Razões de SENSIBILIDADE (Se) das características definidoras, calculadas a partir de inferências 
utilizando dados de entrevista e exame físico de crianças e adolescentes com cardiopatias congênitas 
pertencentes às duas subamostras. Fortaleza, 2011. 

Valor p * 
Subamostra 1 

(Se1) 
Subamostra 2 

(Se2) Se1/Se2 
Diagnosticador 1 

Alterações na profundidade respiratória 0,582 70,00 88,89 0,7875 
Assumir uma posição de três pontos 0,522 66,67 33,33 2,0003 
Bradipneia 1,000 66,67 50,00 1,3334 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 0,576 25,00 11,11 2,2502 
Dispneia 0,028 36,36 88,89 0,4090 
Ortopneia 0,303 80,00 42,86 1,8665 
Taquipneia 1,000 33,33 55,56 0,5999 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,070 83,33 88,89 0,9375 

Diagnosticador 2 
Alterações na profundidade respiratória 1,000 60,00 92,31 0,6500 
Assumir uma posição de três pontos 0,476 50,00 23,08 2,1664 
Bradipneia 1,000 33,33 50,00 0,6666 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 1,000 12,50 7,69 1,6255 
Dispneia 0,030 46,15 92,31 0,4999 
Ortopneia 1,000 66,67 71,43 0,9334 
Taquipneia 0,127 33,33 88,89 0,3750 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,604 83,33 61,54 1,3541 

Consenso 
Alterações na profundidade respiratória 1,000 70,00 91,67 0,7636 
Assumir uma posição de três pontos 0,505 50,00 25,00 2,0000 
Bradipneia 0,374 81,25 50,00 1,6250 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 0,536 25,00 8,33 3,0012 
Dispneia 0,027 45,45 91,67 0,4958 
Ortopneia 0,124 80,00 64,29 1,2444 
Taquipneia 0,454 66,67 88,89 0,7500 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,165 83,33 66,67 1,2499 

* Teste exato de Fisher; Subamostra 1: crianças e adolescentes que realizaram os testes de função pulmonar; 
Subamostra 2: crianças e adolescentes que não realizaram os testes de função pulmonar. 

 

A tabela 19 compara os valores de sensibilidade atribuídos às características 

definidoras de Padrão respiratório ineficaz, de acordo com as inferências dos 

diagnosticadores, individualmente, e após o consenso. De acordo com o exposto na tabela, 

apenas a característica dispneia mostrou diferenças de proporção estatisticamente significante 

(p < 0,05). Ambos os enfermeiros, isoladamente e em consenso, atribuíram maiores valores 
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de sensibilidade a esta característica, durante as inferências da subamostra de crianças e de 

adolescentes que não realizaram testes de função pulmonar. 

 

Tabela 20 – Razões de ESPECIFICIDADE (Es) das características definidoras, calculadas a partir de inferências 
utilizando dados de entrevista e exame físico de crianças e adolescentes com cardiopatias congênitas, 
pertencentes às duas subamostras. Fortaleza, 2011. 

Valor p * 
Subamostra 1 

(Es1) 
Subamostra 2 

(Es2) Es1/Es2 
Diagnosticador 1 

Alterações na profundidade respiratória 0,023 96,00 68,00 1,4118 
Assumir uma posição de três pontos 0,209 83,87 96,00 0,8736 
Bradipneia 1,000 81,25 78,57 1,0341 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 1,000 82,61 84,00 0,9835 
Dispneia 0,019 90,00 56,00 1,6071 
Ortopneia 0,644 86,67 93,75 0,9245 
Taquipneia 0,683 82,14 90,48 0,9078 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,614 89,66 96,00 0,9340 

Diagnosticador 2 
Alterações na profundidade respiratória 0,710 96,00 80,95 1,1859 
Assumir uma posição de três pontos 1,000 86,21 92,31 0,9339 
Bradipneia 0,156 81,25 78,57 1,0341 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 1,000 82,61 80,95 1,0205 
Dispneia 0,018 95,45 65,00 1,4685 
Ortopneia 1,000 89,29 93,75 0,9524 
Taquipneia 1,000 85,71 85,71 1,0000 
Uso da musculatura acessória para respirar 1,000 93,10 95,24 0,9775 

Consenso 
Alterações na profundidade respiratória 0,680 96,00 77,27 1,2424 
Assumir uma posição de três pontos 0,218 82,76 95,45 0,8671 
Bradipneia 1,000 66,67 67,86 0,9825 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 1,000 82,61 81,82 1,0097 
Dispneia 0,022 95,00 63,64 1,4928 
Ortopneia 0,428 86,21 93,65 0,9206 
Taquipneia 0,688 85,71 90,48 0,9473 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,388 89,66 95,45 0,9393 

* Teste exato de Fisher; Subamostra 1: crianças e adolescentes que realizaram os testes de função pulmonar; 
Subamostra 2: crianças e adolescentes que não realizaram os testes de função pulmonar. 

 

A tabela 20 compara os valores de especificidade atribuídos às características de 

Padrão respiratório ineficaz, a partir das inferências isoladas dos diagnosticadores, e após 

consenso entre os mesmos.  

Novamente destaca-se a característica dispneia, por apresentar diferença 

estatisticamente significante nos valores de especificidade atribuídos pelos diagnosticadores, 

isoladamente e em consenso, quando comparadas as duas subamostras (p < 0,05). Para esta 

característica foram atribuídos maiores valores de especificidade, durante as inferências da 

subamostra que realizou os testes de função pulmonar. 

Ressalta-se ainda que a característica alterações na profundidade respiratória, de 

acordo com o diagnosticador 1, evidenciou maior valor de especificidade para inferência do 

diagnóstico entre os indivíduos que realizaram os testes de função pulmonar. 



Resultados  63 

Tabela 21 – Razões de VALOR PREDITIVO POSITIVO (VPP) das características definidoras, calculadas a 
partir de inferências utilizando dados de entrevista e exame físico de crianças e adolescentes com cardiopatias 
congênitas, pertencentes às duas subamostras. Fortaleza, 2011. 

Valor p * 
Subamostra 1 

(VPP1) 
Subamostra 2 

(VPP2) VPP1/VPP2 
Diagnosticador 1 

Alterações na profundidade respiratória 0,178 87,50 50,00 1,7500 
Assumir uma posição de três pontos 0,242 28,57 75,00 0,3809 
Bradipneia 1,000 25,00 14,29 1,7495 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 1,000 33,33 20,00 1,6665 
Dispneia 0,378 66,67 42,11 1,5832 
Ortopneia 0,282 50,00 85,71 0,5834 
Taquipneia 0,102 16,67 71,43 0,2334 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,294 62,50 88,89 0,7031 

Diagnosticador 2 
Alterações na profundidade respiratória 0,664 85,71 75,00 1,1428 
Assumir uma posição de três pontos 0,206 20,00 75,00 0,2667 
Bradipneia 1,000 14,29 14,29 1,0000 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 1,000 20,00 20,00 1,0000 
Dispneia 0,374 85,71 63,16 1,3570 
Ortopneia 0,063 40,00 93,75 0,4267 
Taquipneia 0,105 20,00 72,73 0,2750 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,550 71,43 88,89 0,8036 

Consenso 
Alterações na profundidade respiratória 0,125 87,50 68,75 1,2727 
Assumir uma posição de três pontos 0,190 16,67 75,00 0,2223 
Bradipneia <0,001 96,30 10,00 9,6300 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 1,000 33,33 20,00 1,6665 
Dispneia 0,364 83,33 57,89 1,4395 
Ortopneia 0,484 50,00 90,00 0,5556 
Taquipneia 0,118 33,33 80,00 0,4166 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,442 62,50 88,89 0,7031 

* Teste exato de Fisher; Subamostra 1: crianças e adolescentes que realizaram os testes de função pulmonar; 
Subamostra 2: crianças e adolescentes que não realizaram os testes de função pulmonar. 

 

A tabela 21 compara as duas subamostras de crianças e adolescentes (aqueles que 

realizaram os testes de função pulmonar, e os que não o fizeram), em relação aos valores 

preditivos positivos atribuídos às características definidoras do diagnóstico. Com relação a 

esta medida de acurácia, destaca-se a característica bradipneia, que, durante o consenso entre 

os diagnosticadores, mostrou diferença estatisticamente significante entre os valores 

atribuídos às subamostras em questão (p < 0,05). Tal característica mostrou valor preditivo 

positivo mais elevado, durante a inferência diagnóstica da subamostra de indivíduos que 

realizaram os testes de função pulmonar.   
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Tabela 22 – Razões de VALOR PREDITIVO NEGATIVO (VPN) das características definidoras, calculadas a 
partir de inferências utilizando dados de entrevista e exame físico de crianças e adolescentes com cardiopatias 
congênitas, pertencentes às duas subamostras. Fortaleza, 2011. 

Valor p * 
Subamostra 1 

(VPN1) 
Subamostra 2 

(VPN2) VPN1/VPN2 
Diagnosticador 1 

Alterações na profundidade respiratória 0,639 88,89 94,44 0,9412 
Assumir uma posição de três pontos 0,105 96,30 80,00 1,2037 
Bradipneia 1,000 96,30 95,65 1,0068 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 1,000 76,00 72,41 1,0496 
Dispneia 0,219 72,00 93,33 0,7715 
Ortopneia 0,007 96,30 65,22 1,4765 
Taquipneia 0,407 92,00 82,61 1,1137 
Uso da musculatura acessória para respirar 1,000 96,30 96,00 1,0031 

Diagnosticador 2 
Alterações na profundidade respiratória 1,000 85,71 94,44 0,9076 
Assumir uma posição de três pontos 0,001 96,15 54,55 1,7626 
Bradipneia 1,000 92,86 95,65 0,9708 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 0,264 73,08 58,62 1,2467 
Dispneia 0,232 75,00 92,86 0,8077 
Ortopneia 0,145 96,15 78,95 1,2179 
Taquipneia 1,000 92,31 94,74 0,9744 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,088 96,43 80,00 1,2054 

Consenso 
Alterações na profundidade respiratória 0,529 88,89 94,44 0,9412 
Assumir uma posição de três pontos 0,015 96,00 70,00 1,3714 
Bradipneia <0,001 25,00 95,00 0,2632 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 0,380 76,00 62,07 1,2244 
Dispneia 0,223 76,00 93,33 0,8143 
Ortopneia 0,371 96,15 75,00 1,2820 
Taquipneia 1,000 96,00 95,00 1,0105 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,320 96,30 84,00 1,1464 

* Teste exato de Fisher; Subamostra 1: crianças e adolescentes que realizaram os testes de função pulmonar; 
Subamostra 2: crianças e adolescentes que não realizaram os testes de função pulmonar. 

 

A tabela 22 compara os valores preditivos negativos, atribuídos às características 

definidoras de Padrão respiratório ineficaz, entre a subamostra de indivíduos que realizaram 

os testes de função pulmonar e a subamostra daqueles que não o fizeram. Conforme se 

observa na referida tabela, várias características foram destacadas pela existência de 

diferenças na proporção dos valores preditivos negativos, atribuídos pelos diagnosticadores 

tanto isoladamente, como após o consenso. 

A característica ortopneia evidenciou, de acordo com o diagnosticador 1, valor 

preditivo negativo estatisticamente superior, para inferir Padrão respiratório ineficaz, na 

subamostra de crianças e adolescentes que realizaram os testes de função pulmonar (p < 0,05). 

Já o diagnosticador 2 assumiu comportamento semelhante em relação à característica assumir 

uma posição de três pontos (p < 0,05).  

Após consenso, a característica assumir uma posição de três pontos evidenciou 

valor preditivo negativo superior, para a subamostra de crianças e adolescentes que realizaram 

testes de função pulmonar. Ao passo que, maiores valores desta medida de acurácia foram 
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atribuídos à característica bradipneia, durante a inferência de Padrão respiratório ineficaz, na 

subamostra de indivíduos que não realizaram os testes de função pulmonar.  

 

4.5 Análise dos dados das crianças e dos adolescentes que realizaram os testes de função 

pulmonar – inferência a partir de dados de exame clínico, espirometria e 

manovacuometria 

 

Esta seção tem como finalidade apresentar a frequência do diagnóstico Padrão 

respiratório ineficaz, bem como verificar o comportamento das medidas de acurácia de suas 

características definidoras, mediante inferências diagnósticas realizadas com base, não apenas 

em dados de exame clínico, mas também em informações acerca dos testes de função 

pulmonar. Para tanto, as características definidoras das 31 crianças e adolescentes que 

realizaram os testes de função pulmonar, já caracterizadas em seção anterior, foram 

novamente analisadas pelos diagnosticadores. Contudo, para este momento, foram 

disponibilizadas aos enfermeiros as informações acerca dos testes de espirometria e 

manovacuometria, sendo requisitado aos mesmos que inferissem, com base no novo conjunto 

de dados, a presença ou ausência de Padrão respiratório ineficaz. 

É importante lembrar que, somente esta subamostra de crianças e adolescentes foi 

avaliada pelos diagnosticadores em dois momentos distintos (inicialmente, constando apenas 

os dados de características clínicas e, em seguida, estes mesmos dados complementados com 

as informações dos testes de função pulmonar). Salienta-se que, os diagnosticadores foram 

informados que realizariam as inferências de 92 crianças e adolescentes. Contudo, estes 

desconheciam o fato de que um mesmo grupo de crianças seria avaliado em dois momentos 

diferentes. Esta estratégia foi adotada, para evitar que os enfermeiros voltassem às respostas 

emitidas durante o primeiro julgamento realizado, em que opinaram acerca da presença ou 

ausência do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz com base apenas em dados clínicos. 

 

Tabela 23 – Distribuição das crianças e dos adolescentes com cardiopatias congênitas, que realizaram os testes 
de função pulmonar, de acordo com o diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz e características 
definidoras avaliadas por meio destes testes, a partir do consenso entre os diagnosticadores (n = 31). Fortaleza, 
2011. 

Variáveis 
Presente Ausente 

n % n % 
Diagnóstico     

Padrão respiratório ineficaz 04 12,9 27 87,1 
Características definidoras     

Capacidade vital diminuída 14 45,2 17 54,8 
Pressão expiratória diminuída 07 22,6 22 71,0 
Ventilação-minuto diminuída 06 19,4 25 80,6 
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A tabela 23 apresenta a frequência de Padrão respiratório ineficaz de acordo com 

o consenso entre os diagnosticadores, sendo a inferência destes realizada com base em dados 

de exame clínico e testes de função pulmonar.  

Como as informações referentes aos dados clínicos foram mantidas, as 

frequências das características definidoras de Padrão respiratório ineficaz provenientes da 

entrevista e do exame físico não sofreram alterações, permanecendo conforme os dados já 

apresentados anteriormente na tabela 14. Assim, optou-se por omitir, na tabela 23, as 

frequências das seguintes características definidoras: dispneia, alterações na profundidade 

respiratória, diâmetro ântero-posterior aumentado, uso da musculatura acessória para 

respirar, ortopneia, taquipneia, assumir uma posição de três pontos e bradipneia. 

Conforme apresentado na referida tabela, neste segundo momento, os 

diagnosticadores identificaram o diagnóstico em 12,9% das crianças e dos adolescentes. Entre 

as características avaliadas por meio de espirometria e manovacuometria, capacidade vital 

diminuída destaca-se, por ter sido evidenciada em quase metade dos indivíduos que 

realizaram tais testes (45,2%).  

Vale salientar que, duas crianças não realizaram a contento a manobra para 

avaliação da pressão expiratória. Assim, optou-se por excluir da análise, os valores de pressão 

expiratória obtidos como resultado do teste de manovacuometria dos dois pacientes em 

questão. 
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Tabela 24 – Descrição das medidas de acurácia para as características definidoras do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz, em crianças e adolescentes com cardiopatias 
congênitas que realizaram os testes de função pulmonar, a partir das inferências realizadas com base nos dados de exame clínico e função pulmonar (n = 31). Fortaleza, 2011. 

 Se Es VPP VPN RVP (IC 95%) RVN (IC 95%) ORD (IC 95%) Eficiência (IC 95%) ROC Valor p 
Diagnosticador 1 

          
Alterações na profundidade respiratória 88,89 92,31 80,00 [49,02-94,33] 96,00 [80,46-99,29] 11,56 [2,99-44,61] 0,12 [0,02-0,77] 66,36 [7,64-2169,96] 91,43 [77,62-97,04] 0,906 <0,001* 
Assumir uma posição de três pontos 33,33 96,15 75,00 [30,06-95,44] 80,65 [63,72-90,81] 8,67 [1,18-63,87] 0,69 [0,43-1,11] 10,56 [1,04-339,47] 80,00 [64,11-89,96] 0,647 0,045* 
Bradipneia 22,22 96,15 66,67 [20,77-93,85] 78,12 [61,25-88,98] 5,78 [0,77-43,11] 0,81 [0,57-1,16] 6,30 [0,45-217,65] 77,14 [60,98-87,93] 0,591 0,226* 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 28,57 75,00 25,00 [7,15-59,07] 78,26 [58,10-90,34] 1,14 [0,42-3,11] 0,95 [0,56-1,61] 1,23 [0,13-7,99] 64,52 [46,95-78,88] 0,517 1,000* 
Dispneia 28,57 75,00 25,00 [7,15-59,07] 78,26 [58,10-90,34] 1,14 [0,42-3,11] 0,95 [0,56-1,61] 1,23 [0,13-7,99] 64,52 [46,95-78,88] 0,517 0,067* 
Ortopneia 44,44 96,15 80,00 [37,55-96,38] 83,33 [66,44-92,66] 11,56 [1,59-84,12] 0,58 [0,32-1,04] 16,32 [1,82-509,48] 82,86 [67,32-91,90] 0,703 0,008* 
Taquipneia 28,57 95,83 66,67 [20,77-93,85] 82,14 [64,41-92,12] 6,86 [0,91-51,82] 0,75 [0,46-1,20] 7,91 [0,55-280,68] 80,65 [63,72-90,81] 0,622 0,120* 
Uso da musculatura acessória para 
respirar 

55,56 96,15 83,33 [43,65-96,99] 86,21 [69,44-94,50] 14,44 [2,01-103,84] 0,46 [0,22-0,96] 24,58 [2,90-763,25] 85,71 [70,62-93,74] 0,758 0,001* 

Capacidade vital diminuída 42,86 54,17 21,43 [7,57-47,59] 76,47 [52,74-90,44] 0,94 [0,39-2,25] 1,05 [0,50-2,21] 0,90 [0,14-5,23] 51,61 [34,84-68,03] 0,485 1,000* 
Pressão expiratória diminuída 57,14 86,36 57,14 [25,05-84,18] 86,36 [66,67-95,25] 4,19 [1,30-13,56] 0,50 [0,21-1,19] 7,49 [1,09-63,61] 79,31 [61,61-90,15] 0,717 0,038* 
Ventilação-minuto diminuída 14,29 79,17 16,67 [3,01-56,35] 76,00 [56,57-88,50] 0,69 [0,23-2,05] 1,08 [0,75-1,56] 0,70 [0,02-5,94] 64,52 [46,95-78,88] 0,467 1,000* 
Diagnosticador 2           
Alterações na profundidade respiratória 50,00 80,00 37,50 [13,68-69,43] 86,96 [67,87-95,46] 2,50 [0,91-6,85] 0,62 [0,27-1,42] 3,77 [0,51-28,71] 74,19 [56,75-86,30] 0,650 0,161* 
Assumir uma posição de três pontos 12,50 88,89 25,00 [4,56-69,94] 77,42 [60,19-88,60] 1,12 [0,32-4,00] 0,98 [0,73-1,32] 1,22 [0,04-12,54] 71,43 [54,95-83,67] 0,506 1,000* 
Bradipneia 25,00 96,30 66,67 [20,77-93,85] 81,25 [64,69-91,11] 6,75 [0,90-50,79] 0,78 [0,52-1,17] 7,55 [0,53-263,45] 80,00 [64,11-89,96] 0,606 0,194* 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 16,67 72,00 12,50 [2,24-47,09] 78,26 [58,10-90,34] 0,60 [0,21-1,73] 1,16 [0,75-1,79] 0,57 [0,02-4,72] 61,29 [43,82-76,27] 0,443 1,000* 
Dispneia 66,67 72,00 36,36 [15,17-64,62] 90,00 [69,90-97,21] 2,38 [1,04-5,47] 0,46 [0,15-1,47] 4,71 [0,70-45,17] 70,97 [53,41-83,90] 0,693 0,151* 
Ortopneia 16,67 92,00 33,33 [6,15-79,23] 82,14 [64,41-92,12] 2,08 [0,45-9,64] 0,91 [0,62-1,32] 2,34 [0,07-34,51] 77,42 [60,19-88,60] 0,543 0,488* 
Taquipneia 33,33 96,00 66,67 [20,77-93,85] 85,71 [68,51-94,30] 8,33 [1,09-63,63] 0,69 [0,39-1,23] 10,07 [0,68-364,76] 83,87 [67,37-92,91] 0,646 0,088* 
Uso da musculatura acessória para 
respirar 

16,67 88,00 25,00 [4,56-69,94] 81,48 [63,30-91,82] 1,39 [0,37-5,18] 0,95 [0,64-1,39] 1,54 [0,05-16,90] 74,19 [56,75-86,30] 0,523 1,000* 

Capacidade vital diminuída 50,00 56,00 21,43 [7,57-47,59] 82,35 [58,97-93,81] 1,14 [0,47-2,73] 0,89 [0,37-2,14] 1,26 [0,18-8,69] 54,84 [37,77-70,84] 0,530 1,000* 
Pressão expiratória diminuída 50,00 80,00 28,57 [8,22-64,11] 90,91 [72,19-97,47] 2,50 [0,83-7,53] 0,62 [0,23-1,70] 3,76 [0,33-44,02] 75,86 [57,89-87,78] 0,650 0,238* 
Ventilação-minuto diminuída 66,67 92,00 66,67 [30,00-90,32] 92,00 [75,03-97,78] 8,33 [2,03-34,27] 0,36 [0,12-1,13] 18,44 [2,19-237,86] 87,10 [71,15-94,87] 0,793 0,006* 
Consenso           
Alterações na profundidade respiratória 75,00 81,48 37,50 [13,68-69,43] 95,65 [79,01-99,23] 4,05 [1,55-10,57] 0,31 [0,06-1,69] 10,99 [1,05-359,89] 80,65 [63,72-90,81] 0,782 0,043* 
Assumir uma posição de três pontos 16,67 89,66 25,00 [4,56-69,94] 83,87 [67,37-92,91] 1,61 [0,43-6,03] 0,93 [0,64-1,36] 1,82 [0,06-19,78] 77,14 [60,98-87,93] 0,531 1,000* 
Bradipneia 33,33 96,55 66,67 [20,77-93,85] 87,50 [71,93-95,03] 9,67 [1,26-74,15] 0,69 [0,39-1,22] 11,72 [0,79-422,99] 85,71 [70,62-93,74] 0,649 0,129* 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 25,00 74,07 12,50 [2,24-47,09] 86,96 [67,87-95,46] 0,96 [0,30-3,12] 1,01 [0,55-1,86] 1,02 [0,03-10,58] 67,74 [50,14-81,43] 0,495 1,000* 
Dispneia 75,00 70,37 27,27 [9,75-56,56] 95,00 [76,39-99,11] 2,53 [1,11-5,77] 0,36 [0,06-1,97] 6,18 [0,62-196,16] 70,97 [53,41-83,90] 0,726 0,115* 
Ortopneia 25,00 92,59 33,33 [6,15-79,23] 89,29 [72,80-96,29] 3,38 [0,68-16,70] 0,81 [0,46-1,44] 4,05 [0,11-66,39] 83,87 [67,37-92,91] 0,588 0,349* 
Taquipneia 50,00 96,30 66,67 [20,77-93,85] 92,86 [77,35-98,02] 13,50 [1,74-104,75] 0,52 [0,19-1,39] 19,70 [1,19-779,87] 90,32 [75,10-96,65] 0,731 0,037* 
Uso da musculatura acessória para 
respirar 

25,00 88,89 25,00 [4,56-69,94] 88,89 [71,94-96,15] 2,25 [0,56-9,09] 0,84 [0,47-1,51] 2,70 [0,08-34,49] 80,65 [63,72-90,81] 0,569 0,442* 

Capacidade vital diminuída 75,00 59,26 21,43 [7,57-47,59] 94,12 [73,02-98,95] 1,84 [0,84-4,03] 0,42 [0,08-2,37] 3,87 [0,39-121,39] 61,29 [43,82-76,27] 0,671 0,304* 
Pressão expiratória diminuída 66,67 80,77 28,57 [8,22-64,11] 95,45 [78,20-99,19] 3,47 [1,19-10,13] 0,41 [0,08-2,07] 7,23 [0,50-257,30] 79,31 [61,61-90,15] 0,737 0,136* 
Ventilação-minuto diminuída 50,00 85,19 33,33 [9,68-70,00] 92,00 [75,03-97,78] 3,38 [1,04-10,93] 0,59 [0,22-1,58] 5,29 [0,45-64,23] 80,65 [63,72-90,81] 0,675 0,159* 

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%; ROC = Área sob a curva ROC; * Teste exato de Fisher. 
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Os dados apresentados na tabela 24, representam as medidas de acurácia das 

características definidoras de Padrão respiratório ineficaz, calculadas a partir das inferências 

isoladas dos diagnosticadores 1 e 2 e do consenso entre ambos.  

De acordo com as inferências do diagnosticador 1, a principal característica para o 

diagnóstico em estudo foi alterações na profundidade respiratória. A mesma mostrou 

elevados valores de sensibilidade (88,89) e especificidade (92,31) para Padrão respiratório 

ineficaz. Além disto, para a característica, foram evidenciados elevados valores de eficiência 

(91,43) e de área sob a curva ROC (0,906). A presença de alterações na profundidade 

respiratória esteve ainda associada a uma maior chance das crianças e dos adolescentes 

apresentarem o diagnóstico em questão (ORD = 66,36). As razões de verossimilhança, 

evidenciando valores estatisticamente significantes, levam a crer que esta é uma característica 

representativa do diagnóstico. 

As características assumir uma posição de três pontos, ortopneia e uso da 

musculatura acessória para respirar se destacaram por demonstrar elevados valores de 

especificidade (96,15) e eficiência (80,00; 82,86; e 85,71 respectivamente). Contudo, estas 

características não evidenciaram razões de verossimilhança negativas válidas, isto é, incluíam 

o valor 1 em seus intervalos de confiança. Deste modo, as medidas de acurácia referentes às 

mesmas devem ser vistas com ponderação. 

Entre as cinco características relacionadas aos testes de função pulmonar, pressão 

expiratória diminuída destacou-se por evidenciar, de acordo com as inferências do 

diagnosticador 1, maiores valores de medidas de acurácia. Apesar disto, percebe-se que os 

valores atribuídos a esta característica são inferiores àqueles apresentados pelas características 

clínicas. Ademais, embora os resultados apresentados indiquem que pressão expiratória 

diminuída foi considerada específica para Padrão respiratório ineficaz (86,36), as medidas 

atribuídas a esta característica devem ser vistas com cautela. Isto se deve à razão da 

verossimilhança negativa desta característica, que inclui o valor 1 em seu intervalo de 

confiança, indicando, deste modo, que esta não constitui uma característica representativa de 

Padrão respiratório ineficaz. 

Ainda de acordo com o diagnosticador 1, as características bradipneia, 

capacidade vital diminuída, diâmetro ântero-posterior aumentado, dispneia, taquipneia e 

ventilação-minuto diminuída não se mostraram legítimas para o diagnóstico em questão (p > 

0,05).  

Ao analisar as inferências realizadas pelo diagnosticador 2, observa-se que 

nenhuma das características definidoras apresenta razões de verossimilhança válidas. Entre as 
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características apresentadas para este diagnosticador, apenas ventilação-minuto diminuída 

destaca-se, devido à sua legitimidade em predizer a ocorrência de Padrão respiratório ineficaz 

(p = 0,006), e pelos elevados valores de especificidade (92,00) e eficiência (87,10). Contudo, 

estas medidas, assim como a capacidade de predição, podem ser questionadas diante da razão 

de verossimilhança apresentada (inclui o valor 1 em seu intervalo de confiança). 

O resultado da análise estatística para a concordância entre os diagnosticadores 

revelou valor Kappa de Cohen = 0,76 (p < 0,001). Após consenso entre os diagnosticadores e 

nova análise das medidas de acurácia, encontraram-se como características legítimas para 

Padrão respiratório ineficaz: alterações na profundidade respiratória (p = 0,043) e taquipneia 

(p = 0,037). Para ambas as características mencionadas, apenas as medidas de especificidade 

(81,48 e 96,30 respectivamente) e eficiência (80,65 e 90,32 respectivamente) se destacam por 

seus valores elevados. Contudo, tal qual mencionado anteriormente, as medidas de acurácia 

destas características devem ser vistas com ponderação. Isto se deve aos valores atribuídos às 

razões de verossimilhança, que incluem o número 1 em seus intervalos de confiança.  

Por fim, cabe destacar que, das cinco características relacionadas aos testes de 

função pulmonar, apenas três encontram-se expressas nas tabelas 23 e 24, a saber: capacidade 

vital diminuída, pressão expiratória diminuída e ventilação-minuto diminuída. Ressalta-se 

que, as duas características restantes (fase de expiração prolongada e pressão inspiratória 

diminuída) foram avaliadas durante os testes de função pulmonar. Entretanto, como estas não 

foram manifestadas por nenhum dos pacientes avaliados, não foi possível estimar as medidas 

de acurácia para as mesmas, de modo que estas foram suprimidas das tabelas aqui 

apresentadas. 

 

4.6 Comparação das medidas de acurácia entre crianças e adolescentes que realizaram ou não 

os testes de função pulmonar – inferências a partir de dados de exame clínico e testes de 

função pulmonar 

 

O intuito desta seção consiste em comparar as medidas de acurácia obtidas a partir 

das inferências de Padrão respiratório ineficaz, de crianças e adolescentes que não realizaram 

testes de função pulmonar, com indivíduos que realizaram tais testes. Ademais, visa-se ainda 

verificar, por meio de testes estatísticos, a existência de proporções com diferenças 

significantes entre as medidas de acurácia das características apresentadas pelos indivíduos 

que realizaram, ou não, os testes de função pulmonar. 
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Ressalta-se ainda que, nesta seção, não serão abordadas as comparações acerca 

das variáveis: sexo, idade, dados sócio-demográficos e condições clínicas. Isto se justifica 

pelo fato das subamostras apresentadas nesta seção já terem sido caracterizadas e comparadas 

em seção anterior. A distinção desta seção com as comparações realizadas anteriormente 

deve-se, apenas, aos valores atribuídos às medidas de acurácia. Estes valores sofreram 

alterações à medida que as informações acerca dos testes de função pulmonar foram 

acrescidas. Deste modo, considerou-se pertinente a comparação destas medidas, mediante 

inferências com e sem o uso das informações de espirometria e manovacuometria. 

Conforme se observa a seguir, as tabelas da seção não fazem menção às 

características definidoras avaliadas por meio dos testes de função pulmonar. Isto se deve à 

impossibilidade de comparar estas características, visto que, apenas uma das subamostras 

realizou os referidos testes, e assim, somente para esta foi possível estimar as medidas de 

acurácia das características em questão. 

 

Tabela 25 – Razões de SENSIBILIDADE (Se) entre crianças e adolescentes com cardiopatias congênitas, que 
realizaram os testes de função pulmonar, com inferência diagnóstica utilizando os mesmos, e os que não 
realizaram estes testes. Fortaleza, 2011. 

Valor p * 
Subamostra 1 

(Se1) 
Subamostra 2 

(Se2) Se1/Se2 
Diagnosticador 1 
Alterações na profundidade respiratória 1,000 88,89 88,89 1,0000 
Assumir uma posição de três pontos 1,000 33,33 33,33 1,0000 
Bradipneia 0,490 22,22 50,00 0,4444 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 0,550 28,57 11,11 2,5716 
Dispneia 0,550 28,57 88,89 0,3214 
Ortopneia 1,000 44,44 42,86 1,0369 
Taquipneia 0,357 28,57 55,56 0,5142 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,294 55,56 88,89 0,6250 
Diagnosticador 2 
Alterações na profundidade respiratória 0,070 50,00 92,31 0,5417 
Assumir uma posição de três pontos 1,000 12,50 23,08 0,5416 
Bradipneia 1,000 25,00 50,00 0,5000 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 1,000 16,67 7,69 2,1678 
Dispneia 0,221 66,67 92,31 0,7222 
Ortopneia 0,049 16,67 71,43 0,2334 
Taquipneia 0,088 33,33 88,89 0,3750 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,140 16,67 61,54 0,2709 
Consenso 
Alterações na profundidade respiratória 0,450 75,00 91,67 0,8182 
Assumir uma posição de três pontos 1,000 16,67 25,00 0,6668 
Bradipneia 1,000 33,33 50,00 0,6666 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 0,450 25,00 8,33 3,0012 
Dispneia 0,450 75,00 91,67 0,8182 
Ortopneia 0,274 25,00 64,29 0,3889 
Taquipneia 0,202 50,00 88,89 0,5625 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,261 25,00 66,67 0,3750 
* Teste exato de Fisher; Subamostra 1: crianças e adolescentes que realizaram os testes de função pulmonar; 
Subamostra 2: crianças e adolescentes que não realizaram os testes de função pulmonar.  
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A tabela 25 compara os valores de sensibilidade atribuídos às características 

definidoras de Padrão respiratório ineficaz, de acordo com as inferências dos diagnosticadores 

de modo isolado, e após consenso entre ambos. 

De acordo com os dados apresentados na tabela, apenas a característica ortopneia 

evidenciou diferença de proporção estatisticamente significante (p < 0,05), sendo esta 

atribuída apenas às inferências do diagnosticador 2. Este concedeu maior valor de 

sensibilidade à ortopneia, quando dispunha apenas dos dados acerca das características 

clínicas, isto é, sem informações sobre os testes de função pulmonar. 

As inferências do diagnosticador 1, bem como aquelas realizadas após consenso, 

não evidenciaram diferenças estatisticamente significantes, em relação às medidas de acurácia 

das características definidoras das duas subamostras avaliadas. 

 

Tabela 26 – Razões de ESPECIFICIDADE (Es) entre crianças e adolescentes com cardiopatias congênitas, que 
realizaram os testes de função pulmonar, com inferência diagnóstica utilizando os mesmos, e os que não 
realizaram estes testes. Fortaleza, 2011. 

Valor p * 
Subamostra 1 

(Es1) 
Subamostra 2 

(Es2) Es1/Es2 
Diagnosticador 1 
Alterações na profundidade respiratória 0,038 92,31 68,00 1,3575 
Assumir uma posição de três pontos 1,000 96,15 96,00 1,0016 
Bradipneia 0,102 96,15 78,57 1,2237 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 0,496 75,00 84,00 0,8929 
Dispneia 0,232 75,00 56,00 1,3393 
Ortopneia 1,000 96,15 93,75 1,0256 
Taquipneia 0,591 95,83 90,48 1,0591 
Uso da musculatura acessória para respirar 1,000 96,15 96,00 1,0016 
Diagnosticador 2 
Alterações na profundidade respiratória 1,000 80,00 80,95 0,9883 
Assumir uma posição de três pontos 1,000 88,89 92,31 0,9630 
Bradipneia 0,005 96,30 78,57 1,2257 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 0,513 72,00 80,95 0,8894 
Dispneia 0,748 72,00 65,00 1,1077 
Ortopneia 1,000 92,00 93,75 0,9813 
Taquipneia 0,318 96,00 85,71 1,1201 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,613 88,00 95,24 0,9240 
Consenso 
Alterações na profundidade respiratória 0,736 81,48 77,27 1,0545 
Assumir uma posição de três pontos 0,624 89,66 95,45 0,9393 
Bradipneia 0,005 96,55 67,86 1,4228 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 0,732 74,07 81,82 0,9053 
Dispneia 0,761 70,37 63,64 1,1058 
Ortopneia 1,000 92,59 93,65 0,9887 
Taquipneia 0,573 96,30 90,48 1,0643 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,617 88,89 95,45 0,9313 
* Teste exato de Fisher; Subamostra 1: crianças e adolescentes que realizaram os testes de função pulmonar; 
Subamostra 2: crianças e adolescentes que não realizaram os testes de função pulmonar. 

 



Resultados  72 

A tabela 26 compara os valores de especificidade entre a subamostra de crianças e 

adolescentes que realizaram os testes de função pulmonar com os valores daquelas que não o 

fizeram.  

Conforme exposto na referida tabela, para o diagnosticador 1, a característica 

alterações na profundidade respiratória apresentou maior valor de especificidade, quando 

disponibilizadas as informações acerca dos testes de espirometria e manovacuometria (p < 

0,05). 

Já o diagnosticador 2, assim como o consenso de ambos os enfermeiros, atribuiu 

maiores valores de especificidade à característica bradipneia. Esta foi considerada mais 

específica, quando analisada em conjunto com os dados dos testes de função pulmonar (p < 

0,05). 

 

Tabela 27 – Razões de VALOR PREDITIVO POSITIVO (VPP) entre crianças e adolescentes com cardiopatias 
congênitas, que realizaram os testes de função pulmonar, com inferência diagnóstica utilizando os mesmos, e os 
que não realizaram estes testes. Fortaleza, 2011. 

Valor p * 
Subamostra 1 

(VPP1) 
Subamostra 2 

(VPP2) VPP1/VPP2 
Diagnosticador 1 
Alterações na profundidade respiratória 0,217 96,00 50,00 1,9200 
Assumir uma posição de três pontos 1,000 80,65 75,00 1,0753 
Bradipneia 0,183 78,12 14,29 5,4668 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 1,000 78,26 20,00 3,9130 
Dispneia 1,000 78,26 42,11 1,8585 
Ortopneia 1,000 83,33 85,71 0,9722 
Taquipneia 1,000 82,14 71,43 1,1499 
Uso da musculatura acessória para respirar 1,000 86,21 88,89 0,9699 
Diagnosticador 2 
Alterações na profundidade respiratória 0,099 37,50 75,00 0,5000 
Assumir uma posição de três pontos 0,485 25,00 75,00 0,3333 
Bradipneia 0,093 66,67 12,50 5,3336 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 1,000 12,50 20,00 0,6250 
Dispneia 0,256 36,36 63,16 0,5757 
Ortopneia 0,093 33,33 93,75 0,3555 
Taquipneia 1,000 66,67 72,73 0,9167 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,051 25,00 88,89 0,2812 
Consenso 
Alterações na profundidade respiratória 0,203 95,65 68,75 1,3913 
Assumir uma posição de três pontos 0,485 83,87 75,00 1,1183 
Bradipneia 0,108 87,50 10,00 8,7500 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 1,000 86,96 20,00 4,3480 
Dispneia 0,142 95,00 57,89 1,6410 
Ortopneia 0,108 89,29 90,00 0,9921 
Taquipneia 1,000 92,86 80,00 1,1607 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,052 88,89 88,89 1,0000 
* Teste exato de Fisher; Subamostra 1: crianças e adolescentes que realizaram os testes de função pulmonar; 
Subamostra 2: crianças e adolescentes que não realizaram os testes de função pulmonar. 

 

A tabela 27 compara o valor preditivo positivo atribuído às características de 

Padrão respiratório ineficaz de crianças e adolescentes que realizaram, ou não, os testes de 
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função pulmonar. Conforme se observa na tabela, tanto as inferências isoladas dos 

diagnosticadores, quanto o consenso entre estes, não evidenciaram diferenças estatisticamente 

significantes, na comparação dos valores preditivos positivos atribuídos às características 

definidoras das subamostras avaliadas. 

 

Tabela 28 – Razões de VALOR PREDITIVO NEGATIVO (VPN) entre crianças e adolescentes com 
cardiopatias congênitas, que realizaram os testes de função pulmonar, com inferência diagnóstica utilizando os 
mesmos, e os que não realizaram estes testes. Fortaleza, 2011. 

Valor p * 
Subamostra 1 

(VPN1) 
Subamostra 2 

(VPN2) VPN1/VPN2 
Diagnosticador 1 
Alterações na profundidade respiratória 1,000 96,00 94,44 1,0165 
Assumir uma posição de três pontos 1,000 80,65 80,00 1,0081 
Bradipneia 0,120 78,12 95,65 0,8167 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 0,751 78,26 72,41 1,0808 
Dispneia 1,000 78,26 93,33 0,8385 
Ortopneia 0,198 83,33 65,22 1,2777 
Taquipneia 1,000 82,14 82,61 0,9943 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,358 86,21 96,00 0,8980 
Diagnosticador 2 
Alterações na profundidade respiratória 0,617 86,96 94,44 0,9208 
Assumir uma posição de três pontos 0,134 77,42 54,55 1,4192 
Bradipneia 0,235 81,25 95,65 0,8495 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 0,427 78,26 58,62 1,3350 
Dispneia 1,000 90,00 92,86 0,9692 
Ortopneia 1,000 82,14 78,95 1,0404 
Taquipneia 0,634 85,71 94,74 0,9047 
Uso da musculatura acessória para respirar 1,000 81,48 80,00 1,0185 
Consenso 
Alterações na profundidade respiratória 1,000 95,65 94,44 1,0128 
Assumir uma posição de três pontos 0,235 83,87 70,00 1,1981 
Bradipneia 0,637 87,50 95,00 0,9211 
Diâmetro ântero-posterior aumentado 0,061 86,96 62,07 1,4010 
Dispneia 1,000 95,00 93,33 1,0179 
Ortopneia 0,250 89,29 75,00 1,1905 
Taquipneia 1,000 92,86 95,00 0,9775 
Uso da musculatura acessória para respirar 0,698 88,89 84,00 1,0582 
* Teste exato de Fisher; Subamostra 1: crianças e adolescentes que realizaram os testes de função pulmonar; 
Subamostra 2: crianças e adolescentes que não realizaram os testes de função pulmonar. 

 

A tabela 28 apresenta o valor preditivo negativo atribuído às características 

definidoras das subamostras de crianças e de adolescentes que realizaram, ou não, os testes de 

função pulmonar. Para esta medida de acurácia, também não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes em relação ao valor preditivo negativo, ao se compararem os 

valores obtidos para as características definidoras das duas subamostras. 

Por fim, destaca-se que, o teste de McNemar foi aplicado para verificar se houve 

diferenças entre as medidas de acurácia atribuídas à subamostra de indivíduos que realizaram 

os testes de função pulmonar, quando os diagnosticadores dispunham, ou não, das 

informações acerca destes testes. Esta análise revelou não haver diferenças estatisticamente 
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significantes na inferência. Deste modo, quando avaliaram a mesma subamostra, conhecendo 

ou não as informações de função pulmonar, os diagnosticadores não alteraram de modo 

significativo suas inferências. Contudo, ressalta-se que, estes achados devem ser vistos com 

ponderação, uma vez que o teste de McNemar é muito conservador. Ademais, este depende da 

frequência dos indicadores avaliados, o que, no presente estudo, pode constituir uma 

limitação, visto que, devido à raridade do evento (cardiopatia congênita), o tamanho amostral 

é restrito. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Com o advento de novas tecnologias de assistência à saúde, a sobrevida de 

crianças com cardiopatias congênitas têm aumentado progressivamente e, deste modo, mais 

pacientes têm alcançado a idade adulta (RAY; HENRY, 2011; TOBLER; STOUTZ; 

GREUTMANN, 2011; MOONS et al., 2009; KARSDORP et al., 2007).  

As cirurgias cardíacas constituem um dos principais fatores relacionados à 

melhora da qualidade de vida destes indivíduos (AMIARD et al., 2008; JATENE, 2002). Isto 

se deve ao fato de que, diante de defeitos cardíacos completamente corrigidos, espera-se que o 

paciente apresente repercussões hemodinâmicas e cardiorrespiratórias em menor intensidade 

(PIANOSI et al., 2009; JATENE, 2002). Assim, conjectura-se que crianças e adolescentes 

nesta situação apresentem melhores condições de saúde, quando comparados a pacientes que 

não realizaram intervenções diretamente relacionadas à má-formação anatômica do coração 

e/ou de seus grandes vasos. 

Apesar dos avanços nas técnicas de intervenção e tratamento destas doenças, e da 

relação destes com melhoras na expectativa de vida, a maioria dos sobreviventes de cirurgias 

cardíacas infantis não são completamente curados (TOBLER; STOUTZ; GREUTMANN, 

2011). A maior parte das crianças com cardiopatias congênitas passa por uma ou mais 

cirurgias paliativas ou “corretivas”, com vistas a minimizar a repercussão dos defeitos 

anatômicos. Poucos destes pacientes realizam procedimentos “curativos”, isto é, uma correção 

total definitiva (PINTO JÚNIOR, 2010; BRITISH CARDIAC SOCIETY WORKING 

PARTY, 2002).  

No presente estudo, 55,7% dos pacientes não haviam sido submetidos a 

intervenções cirúrgicas com vistas a corrigir a cardiopatia apresentada. Encontrou-se ainda, 

um quantitativo elevado (44,3%) de crianças e adolescentes que, embora submetidos à 

correção cirúrgica prévia, permaneciam ainda com alguma cardiopatia residual. Ambos os 

casos requerem um seguimento ambulatorial contínuo, com vistas a monitorar as repercussões 

do defeito cardíaco apresentado, bem como prevenir complicações relacionadas ao mesmo 

(PINTO JÚNIOR, 2010; BRITISH CARDIAC SOCIETY WORKING PARTY, 2002; 

DEARANI et al., 2007).  

Neste contexto, as cardiopatias congênitas podem ser vistas como doenças 

crônicas, caracterizadas pelo seu longo curso (sendo, muitas vezes, incuráveis), pela 

imposição de limitações ao indivíduo, e exigência de adaptações do mesmo à doença 

(MARINO et al., 2009; BRITISH CARDIAC SOCIETY WORKING PARTY, 2002). 
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Corroborando com esta definição, alguns estudos mencionam que as cardiopatias congênitas 

ou suas correções paliativas levam a limitações em vários aspectos da vida do indivíduo, além 

de apresentarem risco de recorrência e prognóstico incerto (TOBLER; STOUTZ; 

GREUTMANN, 2011; PINTO JÚNIOR, 2010; VIGL et al., 2011; MARINO et al., 2009; 

BIRKS et al., 2007). 

No que concerne ao tipo de cardiopatia apresentada pelas crianças e adolescentes 

do estudo, encontrou-se com maior frequência a presença de Comunicação interventricular 

(26,2%) e Comunicação interatrial (24,6%). Achados semelhantes foram reportados por 

estudos que avaliaram crianças internadas devido a cardiopatias congênitas (PILEGGI, 2007; 

SILVA; LOPES; ARAÚJO, 2007a, 2007b, 2007c). 

Ambas as comunicações mencionadas podem ser classificadas como defeitos 

cardíacos acianóticos, que cursam com shunt sanguíneo passando da câmara cardíaca 

esquerda para a direita (PINTO JÚNIOR, 2010; LEE et al., 2009; MARKOWITZ; 

FELLOWS, 1998). Este tipo de cardiopatia leva a um aumento do fluxo sanguíneo, que dilata 

as câmaras cardíacas direitas e amplia o diâmetro das artérias pulmonares, provocando por 

fim, um aumento na vascularização dos pulmões (LEE et al., 2009; MARKOWITZ; 

FELLOWS, 1998). Estas alterações levam a uma competição por espaço entre as câmaras 

cardíacas, veias e vias aéreas no interior da cavidade torácica, gerando assim, um aumento na 

resistência das vias aéreas (LEE et al., 2009; MARKOWITZ; FELLOWS, 1998). 

Ademais, as mudanças na vasculatura pulmonar, decorrentes do fluxo sanguíneo 

aumentado, levam a um progressivo remodelamento do parênquima pulmonar. Este 

remodelamento modifica as propriedades elásticas dos pulmões, causando, eventualmente, 

alterações fibróticas. Estas condições também corroboram para alterar a resistência das vias 

aéreas (LEE et al., 2009). 

Conforme mencionado, mecanismos distintos surgem em decorrência das 

cardiopatias congênitas e afetam diretamente a função cardiopulmonar de pacientes 

acometidos por estes defeitos cardíacos.  

Estudos realizados em crianças com cardiopatias congênitas demonstram que o 

diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz esteve presente entre 62,2% a 86,7% 

destes pacientes (SILVA et al., 2011; SILVA; ARAUJO; LOPES, 2006, 2004). Já na presente 

amostra, de acordo com o consenso entre os diagnosticadores, 26,2% das crianças e dos 

adolescentes avaliados apresentavam o diagnóstico em questão.  

Destaca-se que o presente estudo investigou crianças e adolescentes em idades 

entre cinco e dezessete anos, diferente das pesquisas aqui referidas, que trabalharam com 
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pacientes em faixas etárias de até dois anos. De acordo com alguns autores, o diagnóstico de 

enfermagem Padrão respiratório ineficaz apresenta associação com crianças mais novas, 

estando este fato associado à imaturidade do sistema respiratório e aos mecanismos 

adaptativos ainda em desenvolvimento (SILVA et al., 2011).  

Crianças em idades mais avançadas dispõem de mecanismos adaptativos mais 

eficazes para compensarem o desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio (SILVA et 

al., 2011; FORAN et al., 2010; SWAMY; MALLIKARJUN, 2004). Deste modo, as 

características definidoras do diagnóstico em questão podem não ser manifestadas com tanta 

frequência e intensidade. Assim, tendo em vista que a amostra do presente estudo engloba 

crianças em idades mais avançadas, a adaptação destas à condição da doença de base pode 

justificar a menor prevalência atribuída ao diagnóstico Padrão respiratório ineficaz.  

Vale salientar que, embora as adaptações corroborem para uma melhora da função 

cardiorrespiratória, crianças, adolescentes e até mesmo adultos manifestam, ainda que em 

menores intensidades, sinais e sintomas respiratórios em resposta a defeitos cardíacos 

diversos (YUN, 2011; NASO et al., 2009; MARINO et al., 2009; FARIA, 2000). No presente 

estudo, as crianças e os adolescentes foram avaliados em repouso, e, mesmo nestas condições, 

diversos sinais e sintomas relacionados à disfunção respiratória foram encontrados nas duas 

subamostras avaliadas.  

Neste âmbito, pesquisas realizadas junto a crianças e adolescentes com 

cardiopatias congênitas reportam que, as limitações físicas decorrentes destas afecções geram 

impactos importantes na vida destes indivíduos (TEIXEIRA et al., 2011; PINTO JÚNIOR, 

2010; BIRKS et al., 2007). Assim, indivíduos que realizaram procedimentos paliativos ou 

aguardam correção cirúrgica, relatam que a falta de ar e o cansaço aos esforços consistem nos 

principais sintomas que os impedem de executar atividades diversas. Correr, subir escadas ou 

caminhar (ainda que curtas distâncias) constituem ações que podem levar à exacerbação de 

sintomas físicos em crianças com cardiopatias congênitas (BIRKS et al., 2007). 

A comparação das frequências das características definidoras apresentadas pelas 

duas subamostras indica que as crianças e os adolescentes que realizaram os testes de função 

pulmonar manifestavam sinais e sintomas respiratórios com menor frequência. Ademais, esta 

subamostra apresentou, com maior frequência, características inerentes a condições 

respiratórias crônicas, tais como diâmetro ântero-posterior aumentado.  

Outras características definidoras, como dispneia, alterações na profundidade 

respiratória e uso da musculatura acessória para respirar, também foram identificadas na 

referida subamostra. Contudo, estas características foram evidenciadas, com maior frequência 
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e intensidade, na subamostra de crianças e adolescentes que não realizaram os testes de 

função pulmonar. Estes achados corroboram para caracterizar a primeira subamostra como 

sendo constituída por pacientes que evidenciavam melhores adaptações às limitações 

cardiorrespiratórias, de modo que estes apresentavam apenas leves ou nenhuma alteração 

relacionadas às características definidoras do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. Ao 

passo que, a segunda subamostra pode ser vista como indivíduos que manifestavam, no 

momento do estudo, condições respiratórias em estado mais exacerbado. Muitas vezes estas 

condições estavam relacionadas a uma descompensação da cardiopatia, o que corroborava 

para a manifestação de sinais e sintomas em maior intensidade, de modo que, a realização de 

esforços para realização dos testes de função pulmonar era contraindicada. Assim, as duas 

subamostras avaliadas no presente estudo diferem entre si, não apenas pelo fato de os 

indivíduos terem realizado, ou não, os testes de função pulmonar, mas também por estes se 

encontrarem em condições clínicas distintas. 

Uma vez que a realização dos testes de função pulmonar exige esforços 

respiratórios repetitivos, para que estes sejam suportados, faz-se necessário que o indivíduo se 

encontre em condições clínicas estáveis, ou, pelo menos, adaptado às possíveis limitações 

inerentes a sua condição de saúde. Indivíduos que apresentem este perfil são, na maioria dos 

casos, hígidos ou com compensação da condição de base. Indivíduos descompensados, ou 

com alterações significativas de sua função cardiorrespiratória, não devem ser submetidos a 

testes de função pulmonar. Conforme mencionado, crianças e adolescentes nestas condições 

compuseram a subamostra de indivíduos que não realizaram tais testes. Neste contexto, a 

própria condição de saúde em que estas crianças e adolescentes se encontravam, pode 

justificar o comportamento evidenciado na frequência das características definidoras em cada 

uma das subamostras. 

Com relação às características definidoras avaliadas, a presença de dispneia 

destacou-se das demais, por ter sido manifestada em metade da amostra estudada. Em 

consonância com os achados de Birks et al. (2007), no presente estudo, crianças, adolescentes 

e pais revelaram que a manifestação da dispneia estava, em muitos casos, associada a 

situações de esforços moderados e/ou extenuantes, tais como: correr ou falar excessivamente. 

Em condições de repouso, a característica era manifestada eventualmente e em intensidade 

menor. 

A intolerância ao exercício e a dispneia constituem um dos sintomas primários de 

pacientes com cardiomiopatias. Uma das hipóteses que tenta justificar a ocorrência da 

dispneia encontra-se associada à inabilidade do organismo em aumentar o aporte de oxigênio 
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para adequar à quantidade consumida pelos músculos durante a resposta ao exercício 

(MOALLA et al., 2008). Ademais, mediante cardiopatias do tipo cianóticas, nas quais a 

oxigenação já se encontra prejudicada devido à existência de shunt direito-esquerdo, a 

presença de sintomas como a dispneia pode ser ainda mais evidente (DIMOPOULOS et al., 

2006; FRIEDMAN; SILVERMAN, 2003). 

De acordo com os diagnosticadores, esta característica apresenta elevada 

sensibilidade para inferência de Padrão respiratório ineficaz. Isto é, mediante a presença do 

diagnóstico, os pacientes apresentam elevada probabilidade para apresentar dispneia. Esta 

característica evidenciou valores moderados de eficiência (aproximadamente 77,00), o que 

pode ser, em parte, atribuído aos valores reduzidos de especificidade conferida à dispneia 

durante a inferência diagnóstica de indivíduos que não realizaram teste de função pulmonar. 

Em relação às crianças e aos adolescentes desta subamostra, os resultados atribuídos ao valor 

preditivo negativo indicam que, mediante a ausência de dispneia, há grandes probabilidades 

de a criança e o adolescente não manifestarem o diagnóstico em questão. 

Associado a este contexto, acrescentam-se ainda, os valores moderados de 

especificidade atribuídos à dispneia. Estes refletem o fato de que, por ser uma característica 

comum a outros diagnósticos respiratórios, a presença de dispneia, isoladamente, não é 

suficiente para que o enfermeiro caracterize a presença de Padrão respiratório ineficaz. Ao 

passo que o elevado valor preditivo negativo atribuído à dispneia corrobora para o enfermeiro 

refutar a ocorrência de Padrão respiratório ineficaz, à medida que a ausência da característica 

encontra-se associada a uma elevada probabilidade de ausência do diagnóstico. 

Levando em consideração as manifestações clínicas apresentadas pelos indivíduos 

que não realizaram teste de função pulmonar, nesta subamostra, a característica dispneia, 

além de identificada com maior frequência, evidenciava ainda, alterações em maior 

intensidade. Ademais, vale salientar ainda que, devido à exacerbação do quadro respiratório, 

decorrente das alterações inerentes às cardiopatias descompensadas, manifestações como 

dispneia não ocorrem de modo isolado. Quando identificada, a presença da característica 

estava também associada a outros sinais e sintomas, tais como: alterações na frequência 

(taquipneia e bradpneia), ritmo e profundidade respiratória.  

Neste cenário, em que diversas características são evidenciadas, a presença de 

dispneia pode ser vista como mais um indicador que contribui para inferir o diagnóstico 

Padrão respiratório ineficaz. Este contexto corrobora para os elevados valores de sensibilidade 

atribuídos a esta característica, uma vez que, na presença do diagnóstico, a característica 
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encontrava-se também presente, quase sempre em intensidade grave ou moderada, e associada 

a outras manifestações clínicas.  

Embora realizados com crianças com asma, alguns estudos também demonstram 

resultado semelhante ao apresentado, referindo dispneia como uma característica sensível e 

pouco específica para o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz (CAVALCANTE et al., 

2010; SILVEIRA; LIMA; LOPES, 2008). Contudo, estes autores não apresentam explicações 

para tais medidas de acurácia. 

Além da dispneia, pacientes com cardiopatias congênitas podem frequentemente 

manifestar alterações na frequência respiratória. Sabe-se que indivíduos com trocas gasosas 

ineficientes, como os cardiopatas, têm sua ventilação aumentada durante esforços (WEST, 

2010; DIMOPOULOS et al., 2006). Entretanto, o aumento na resistência das vias aéreas, 

decorrente do hiperfluxo pulmonar das cardiopatias acianóticas, assim como a redução da 

complacência pulmonar, diminuem a capacidade de resposta destes pacientes a uma maior 

necessidade ventilatória (WEST, 2010). Neste contexto, o aumento na frequência respiratória 

surge como tentativa do organismo em compensar o desequilíbrio entre a oferta e a demanda 

de oxigênio.  

A taquipneia também pode ser observada em cardiopatias cianóticas, nas quais a 

existência de shunt sanguíneo desoxigenado (esquerdo-direito), bombeado para a circulação 

sistêmica rico em hidrogênio e gás carbônico, faz com que o estímulo ventilatório seja 

aumentado com vistas a corrigir a condição de hipóxia. Além disto, o hipofluxo pulmonar 

presente em algumas cardiopatias leva a um aumento do espaço morto fisiológico, e, deste 

modo, tal mecanismo atua como um estímulo adicional à ventilação. Para corrigir estas 

condições, a frequência respiratória é aumentada com o intuito de reduzir o dióxido de 

carbono presente em excesso no sangue que alcança os pulmões (DIMOPOULOS et al., 

2006). 

Com o aumento da frequência respiratória, mais ar passa a entrar e sair dos 

pulmões, o que corrobora para melhorar o processo de ventilação e difusão, ao permitir que 

uma maior troca de gases ocorra na membrana alvéolo-capilar. Deste modo, mais moléculas 

de oxigênio alcançam a corrente sanguínea, na tentativa de suprir o consumo aumentado de 

oxigênio.  

Contudo, respirações rápidas estão associadas a incursões superficiais. Se 

prolongado, esse padrão pode levar à fadiga dos músculos envolvidos na respiração. Ademais, 

a longo prazo, este padrão respiratório passa a ser ineficiente, tendo em vista que, o aumento 
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na frequência respiratória e a redução no volume corrente prejudicam a ventilação por 

aumentarem o espaço morto nas vias aéreas (LARSON; KIM, 1987). 

Entre as crianças e os adolescentes avaliados no presente estudo, taquipneia 

esteve entre as características definidoras mais prevalentes entre os indivíduos que não 

realizaram teste de função pulmonar. Com relação às medidas de acurácia, taquipneia 

evidenciou elevados valores de sensibilidade, especificidade e valores preditivos para o 

diagnóstico Padrão respiratório ineficaz em pacientes desta subamostra. Isto é, de acordo com 

o consenso entre os diagnosticadores, na ausência do diagnóstico em questão, há uma elevada 

probabilidade da característica também encontrar-se ausente. De modo semelhante, a 

identificação do diagnóstico encontra-se associada a um aumento nas chances de a criança e o 

adolescente manifestarem taquipneia.  

O aumento na frequência respiratória consiste em uma das primeiras respostas do 

organismo para tentar aumentar a concentração de oxigênio sanguíneo. Deste modo, no 

cenário de indivíduos com cardiopatias descompensadas, em que ocorre exacerbação dos 

sinais e sintomas respiratórios, a taquipneia pode ser facilmente identificada (TARANTINO, 

2005). Assim, quando estes pacientes apresentam o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz, 

tal característica também é manifestada. Ao passo que a ausência desta também corrobora 

para refutar o diagnóstico, uma vez que um dos sinais primários de exacerbação da disfunção 

respiratória (taquipneia) encontra-se ausente. 

Ademais, para a subamostra de indivíduos que não realizaram os testes de função 

pulmonar, esta característica mostrou-se eficiente em predizer a ocorrência de Padrão 

respiratório ineficaz (eficiência de aproximadamente 86,00). Assim, as medidas de acurácia 

obtidas indicam que, taquipneia consiste em uma boa característica para auxiliar o enfermeiro 

a inferir Padrão respiratório ineficaz. Isto porque, a presença ou a ausência do diagnóstico 

tende a ocorrer associada à manifestação, ou não, da característica. 

Estudos que versam acerca da acurácia das características de Padrão respiratório 

ineficaz, em crianças com asma, reportam que a alteração na frequência respiratória foi 

considerada uma característica sensível, mas pouco específica para o diagnóstico em questão 

(CAVALCANTE et al., 2010; SILVEIRA; LIMA; LOPES, 2008). Divergências nas medidas 

de acurácia são esperadas, por se tratar de uma população distinta da abordada no presente 

estudo e, sobretudo, pelos autores dos referidos trabalhos terem agrupado, sob uma única 

variável, duas características definidoras distintas (taquipneia e bradipneia). 

Além de alterações relacionadas à frequência respiratória, como taquipneia e 

bradipneia, também se fazem presentes, na maior parte dos casos, mudanças relacionadas à 
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profundidade da respiração. À medida que se aumenta o drive respiratório, tende-se a 

diminuir a profundidade de cada incursão. Por conseguinte, um menor volume de ar adentra 

os pulmões em cada ciclo respiratório. Por outro lado, quando o paciente encontra-se com 

uma baixa frequência respiratória, suas incursões podem ocorrer de modo mais lento e 

profundo, fazendo com que um maior volume de ar seja inspirado na tentativa de compensar a 

condição de bradipneia (SEIDEL et al., 2007; CAMPOS; CAMPOS, 2004).  

Ademais, outras condições afetam diretamente a profundidade da respiração, tais 

como: fadiga da musculatura respiratória, limitações do fluxo de ar e redução da 

complacência e expansibilidade pulmonar (LARSON; KIM, 1987). 

De modo geral, no que concerne à característica alterações na profundidade 

respiratória, observou-se, no presente estudo, que a mesma esteve associada a elevados 

valores de sensibilidade e especificidade. Deste modo, de acordo com as inferências dos 

diagnosticadores, na presença do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz, os pacientes 

apresentam elevada probabilidade de manifestarem alterações na profundidade respiratória. 

Ao passo que, mediante a ausência do diagnóstico, esta característica provavelmente também 

estaria ausente.  

A característica em questão evidenciou ainda um elevado valor preditivo negativo, 

permitindo afirmar que, na ausência de alterações na profundidade respiratória, existem 

grandes probabilidades de a criança e o adolescente não manifestarem Padrão respiratório 

ineficaz. Em relação ao valor preditivo positivo, os achados revelam que a presença desta 

característica está associada a probabilidades moderadas de ocorrência do diagnóstico em 

estudo.  

Neste contexto, as medidas de acurácia indicam que alterações na profundidade 

respiratória consiste em uma boa característica para auxiliar o enfermeiro a refutar a 

ocorrência de Padrão respiratório ineficaz. Contudo, a presença desta condição clínica, 

isoladamente, não é suficiente para inferir o diagnóstico, sendo necessário que mais alterações 

estejam associadas para caracterizar a presença do mesmo. 

Vale relembrar que, neste estudo, a característica alterações na profundidade 

respiratória foi avaliada indiretamente, por meio da observação de alterações no ritmo, 

frequência respiratória e/ou utilização de músculos acessórios para respirar. Este fato ocorreu 

por não terem sido identificados na literatura, parâmetros bem definidos que auxiliassem a 

mensurar e classificar a respiração em superficial ou profunda. Assim, o fato de o estudo ter 

associado a característica alterações na profundidade respiratória com outros sinais e 

sintomas clínicos, pode ter contribuído para as medidas de acurácia atribuídas a este 
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indicador. Isto porque, a ocorrência da característica estava condicionada a outras 

manifestações clínicas, que, em conjunto, corroboram para a presença do diagnóstico. 

Salienta-se que as características alterações na profundidade respiratória, 

dispneia e taquipneia ocorreram, com maior frequência, na subamostra de crianças e 

adolescentes que não realizaram testes de função pulmonar. Conforme mencionado, 

indivíduos que compuseram esta subamostra apresentavam, em sua maioria, alterações 

respiratórias em maior intensidade, decorrentes da cardiopatia congênita. De acordo com a 

avaliação médica, estes eram descritos como “sintomáticos”, isto é, indivíduos que 

evidenciavam manifestações clínicas importantes, secundárias ao defeito cardíaco. Este 

contexto pode justificar a elevada ocorrência das características definidoras mencionadas, 

uma vez que as mesmas são frequentemente encontradas mediante alterações 

cardiorrespiratórias mais exacerbadas. 

Ademais, a literatura descreve que crianças com cardiopatias apresentam 

frequentemente sinais de desconforto respiratório. Como discutido até aqui, em parte estes 

sinais se justificam pelas condições de hipoxemia e congestão pulmonar secundárias às 

cardiopatias congênitas, que levam a um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio 

(BELTRÃO et al., 2011). Além disto, as alterações no fluxo sanguíneo através do defeito 

cardíaco corroboram para aumentar a resistência das vias aéreas, de modo que, um maior 

esforço respiratório é necessário para manter uma ventilação adequada. A necessidade de 

gerar maior pressão para vencer a resistência das vias aéreas e, por conseguinte, satisfazer o 

aumento da necessidade ventilatória, faz com que o organismo passe a utilizar músculos 

acessórios à respiração (LARSON; KIM, 1987).  

Com relação à característica definidora uso da musculatura acessória para 

respirar, o presente estudo identificou maior prevalência desta característica na subamostra de 

crianças e de adolescentes que não realizaram os testes de função pulmonar. Conforme 

mencionado, os pacientes deste grupo manifestavam alterações cardiorrespiratórias mais 

intensas, decorrente de defeitos cardíacos mais graves e/ou descompensação da cardiopatia. 

Nestas condições, maiores esforços são empregados com vistas a otimizar a ventilação e a 

troca de gases (PIANOSI et al., 2009). Portanto, espera-se observar um maior emprego dos 

músculos acessórios à respiração e, consequentemente, uma maior prevalência da 

característica definidora relacionada a esta condição.  

No que concerne às medidas de acurácia, a característica uso da musculatura 

acessória para respirar foi considerada específica para o diagnóstico em estudo. Deste modo, 

as crianças e os adolescentes que não apresentam Padrão respiratório ineficaz têm grandes 
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chances de não evidenciarem uso da musculatura acessória para respirar. Com relação ao 

elevado valor preditivo positivo encontrado, observou-se que a presença da característica uso 

da musculatura acessória para respirar está associada ao aumento nas chances de ocorrência 

do diagnóstico em estudo. 

De acordo com as medidas de acurácia obtidas, uso da musculatura acessória 

para respirar consiste em uma boa característica para auxiliar o enfermeiro a predizer a 

ocorrência de Padrão respiratório ineficaz. Isto porque a ocorrência da característica parece 

estar associada à presença do diagnóstico, ao passo que, na ausência deste último, tal 

característica não é evidenciada.  

De acordo com os resultados obtidos, os diagnosticadores utilizaram a presença da 

característica uso da musculatura acessória para respirar para inferirem a ocorrência de 

Padrão respiratório ineficaz. Ao se observar a frequência desta característica e do diagnóstico 

em estudo nas diferentes subamostras, percebe-se uma proximidade entre o percentual de 

crianças e adolescentes que apresentam uso da musculatura acessória para respirar e o 

diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. Estes achados, associados às medidas de acurácia 

apresentadas, corroboram para relacionar a ocorrência da característica com a presença do 

diagnóstico em estudo. 

Contudo, em alguns casos, os enfermeiros afirmaram que tal diagnóstico 

encontrava-se presente, mesmo diante da ausência da referida característica. Para embasar 

esta inferência, os diagnosticadores utilizaram a ocorrência de outras características 

definidoras, manifestadas pelos pacientes que evidenciavam exacerbação do estado 

respiratório, tais como: alterações na profundidade respiratória, taquipneia e dispneia. Este 

fato justifica os moderados valores de sensibilidade atribuídos à característica uso da 

musculatura acessória para respirar.  

Por sua vez, os valores de especificidade podem ser explicados, tendo em vista 

que, a ausência do diagnóstico esteve associada à ausência da característica uso da 

musculatura acessória para respirar. Isto é, de acordo com os diagnosticadores, na ausência 

do diagnóstico, há uma probabilidade reduzida de tal característica encontrar-se presente. 

Assim, a identificação desta característica em crianças e adolescentes cardiopatas parece 

auxiliar o enfermeiro a confirmar a ocorrência de Padrão respiratório ineficaz. 

Novamente, a condição clínica destes pacientes pode justificar os achados 

apresentados. Tendo em vista que, pacientes em estado mais crítico tendem a apresentar 

alterações respiratórias com maior intensidade, a utilização de músculos acessórios à 

respiração é, muitas vezes, somada a alterações na frequência, ritmo e profundidade 
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respiratória, caracterizando assim, o quadro de desconforto respiratório. Deste modo, a 

inferência do diagnóstico não é realizada com base em uma característica isolada, mas sim, a 

partir de um conjunto de sinais e sintomas que indicam acentuado comprometimento 

respiratório. 

Tal cenário não é observado na subamostra de crianças e adolescentes que 

realizaram os testes de função pulmonar. Estes indivíduos também são portadores de 

cardiopatias congênitas, contudo, no momento da coleta de dados encontravam-se melhor 

adaptados às suas limitações cardiorrespiratórias. 

Conforme se observa nos resultados apresentados, a mudança no perfil clínico dos 

pacientes que compuseram as duas subamostras levou, também, a mudanças nas medidas de 

acurácia das características definidoras utilizadas para inferir o diagnóstico Padrão 

respiratório ineficaz. Como mencionado, pacientes que realizaram os testes de função 

pulmonar evidenciavam comportamento semelhante a indivíduos que se encontram adaptados 

aos defeitos cardíacos. Contudo, embora adaptados à situação de hipóxia, estes indivíduos 

também manifestam sinais e sintomas característicos de dificuldades respiratórias.  

Para realização dos testes mencionados, estabeleceu-se que o paciente deveria 

apresentar-se clinicamente estável. Assim, as crianças e os adolescentes que receberam 

anuência médica para executarem tais exames, não evidenciavam quadro clínico importante. 

Deste modo, embora presente, as características definidoras identificadas nestes pacientes 

caracterizavam-se por sutis alterações do perfil de normalidade. Estes achados corroboram 

com o perfil apresentado por pacientes adaptados ao defeito cardíaco, que tendem a apresentar 

apenas alterações leves associadas à dispneia, profundidade e frequência respiratória, 

necessárias para a manutenção da ventilação (LIPSON; WEINBERGER, 2008).  

Diante deste contexto, ao invés de sinais como ortopneia, dispneia e taquipneia 

importante, sinais que caracterizam adaptações foram observados com maior frequência na 

subamostra de indivíduos que realizaram os testes de função pulmonar. Entre estes sinais 

pode-se destacar o aumento no diâmetro ântero-posterior, onde deformidades da caixa 

torácica ocorrem devido à necessidade constante de aumentar a expansibilidade pulmonar 

(CAMPOS; CAMPOS, 2004).  

Apesar de identificada com maior frequência, e corroborar para caracterizar as 

manifestações de pacientes adaptados à cardiopatia, a característica diâmetro ântero-posterior 

aumentado, assim como taquipneia e bradipneia, não apresentaram legitimidade para o 

diagnóstico Padrão respiratório ineficaz (p > 0,05). Como a alteração na frequência 

respiratória dos indivíduos desta subamostra se aproximava bastante dos limites de 



Discussão  86 

normalidade, e os enfermeiros tinham conhecimento dos valores da frequência respiratória, 

acredita-se que estes possam ter ignorado a ocorrência de taquipneia e bradipneia, analisando 

apenas os dados que estivessem associados com um maior significado e repercussão clínica. 

Já os achados relacionados à característica diâmetro ântero-posterior aumentado podem ser 

justificados pelo fato de os enfermeiros terem considerado esta condição como uma 

deformidade torácica inerente à condição dos cardiopatas. Assim, supõe-se que estes possam 

ter desconsiderado o aspecto respiratório inerente a esta deformidade, em que uma acentuação 

do diâmetro torácico ocorre, com vistas a otimizar a resposta ventilatória. Neste âmbito, 

conjectura-se que os enfermeiros deram menor importância às três características 

mencionadas, conferindo maior relevância a outros sinais e sintomas.  

Conforme mencionado, a manifestação de características definidoras isoladas, e 

com mínimas alterações do perfil de normalidade, corroboraram para alterar a importância 

atribuída pelos enfermeiros a cada uma das características definidoras durante a inferência do 

diagnóstico em estudo. Assim, na subamostra de pacientes que evidenciavam melhor 

adaptação à cardiopatia, apenas duas características evidenciaram medidas de acurácia com 

valores estatisticamente significantes. Estas foram: dispneia e alterações na profundidade 

respiratória. Ambas as características mostraram-se úteis para confirmar a presença de 

Padrão respiratório ineficaz. 

A característica dispneia evidenciou diferenças estatisticamente significantes ao 

comparar os valores de sensibilidade e especificidade das duas subamostras. Além da 

dispneia, a característica alterações na profundidade respiratória também apresentou 

mudanças nas medidas de acurácia, ao se compararem os achados das duas subamostras do 

estudo. Contudo, as diferenças apresentadas por esta última característica não foram 

associadas a valores estatisticamente significantes. 

Para a subamostra de crianças e adolescentes que realizaram os testes de função 

pulmonar, tanto a dispneia, como a característica alterações na profundidade respiratória, 

apresentaram valores de especificidade maiores do que aqueles atribuídos a estas 

características durante inferência diagnóstica em indivíduos que não realizaram tais testes. O 

oposto foi evidenciado para a sensibilidade, em que dispneia e alterações na profundidade 

respiratória apresentaram maiores valores para a inferência diagnóstica em indivíduos que 

não realizaram os testes de função pulmonar.  

Assim, tais características foram consideradas muito sensíveis e pouco específicas 

para a subamostra de indivíduos que não realizaram os testes de função pulmonar. Ao passo 

que, comportamento oposto foi evidenciado na subamostra de crianças e adolescentes que 
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realizaram tais testes. Para esta última, as características apresentaram maiores valores de 

especificidade e valores reduzidos de sensibilidade. 

Estes achados refletem que, em pacientes em estado mais crítico, a presença do 

diagnóstico Padrão respiratório ineficaz encontra-se associada à presença de dispneia e/ou 

alterações na profundidade respiratória. Ao passo que, o mesmo pode encontrar-se ausente, 

mesmo mediante relato ou observação de dificuldades para respirar e alterações na 

profundidade da respiração. Tendo em vista a exacerbação do estado respiratório destes 

pacientes, outros diagnósticos de enfermagem respiratórios podem estar presentes neste 

contexto, tais como: Desobstrução ineficaz das vias aéreas e/ou Troca de gases prejudicada. 

Ambos têm em comum a característica dispneia. Já a alterações na profundidade respiratória 

encontra-se presente entre o rol de características definidoras tanto do diagnóstico Troca de 

gases prejudicada, como de Padrão respiratório ineficaz. Este fato pode ter contribuído para os 

achados apresentados, uma vez que a dispneia e/ou a alterações na profundidade respiratória 

evidenciada podiam estar corroborando com outros diagnósticos, que não Padrão respiratório 

ineficaz.  

Em pacientes mais adaptados ao defeito cardíaco, por sua vez, a ausência do 

diagnóstico encontra-se relacionada à ausência de dispneia e/ou alterações na profundidade 

respiratória, muito embora a presença do diagnóstico possa ser estabelecida, mesmo diante da 

ausência destas características. Outros sinais e sintomas, como leves alterações de frequência 

e ritmo respiratório, assim como a utilização de músculos acessórios à respiração, podem ter 

corroborado para a inferência deste diagnóstico, mesmo diante da ausência de desconforto 

respiratório e/ou alterações na profundidade da respiração. 

Por fim, salienta-se o comportamento das medidas de acurácia das características 

definidoras quando o consenso entre os diagnosticadores foi realizado, a partir dos dados 

obtidos pelo exame clínico e achados dos testes de função pulmonar. Como mencionado, para 

estas inferências, nenhuma das características definidoras evidenciou valores com 

significância estatística. Isto reflete que ora os enfermeiros utilizavam uma característica 

definidora, e em outros momentos, conferiam menor importância à mesma. 

Estes achados refletem divergências no processo de inferência do diagnóstico, a 

partir das características definidoras. Assim, os resultados dos testes de função pulmonar 

parecem ter prejudicado a inferência do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz, ao invés de 

auxiliar neste processo. Ademais, quando fornecidos aos diagnosticadores dados referentes à 

espirometria e à manovacuometria, observou-se uma maior discordância entre as inferências 

dos mesmos.  
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No que diz respeito às características definidoras avaliadas por meio de testes de 

função pulmonar, observou-se de acordo com o consenso entre os diagnosticadores, que 

nenhuma destas características mostrou-se legítima para o diagnóstico Padrão respiratório 

ineficaz (p > 0,05). Contudo, ao analisar as inferências dos diagnosticadores 1 e 2, 

isoladamente, percebe-se que características distintas foram consideradas específicas para a 

inferência do diagnóstico em questão.  

De acordo com o diagnosticador 1, na ausência de Padrão respiratório ineficaz, a 

característica pressão expiratória diminuída apresenta elevada probabilidade de encontrar-se 

ausente. Vale salientar que, a pressão expiratória reflete a força dos músculos intercostais 

internos, transverso do tórax e abdominais (oblíquo interno e externo, reto abdominal e 

transverso do abdome), que agem em conjunto, para expulsar o ar contido nos pulmões 

(COSTA et al., 2010; BANZATTO, 2009). A pressão gerada durante a expiração atua, 

eliminando ou retardando o fluxo expiratório, mantendo assim um maior volume de ar nos 

pulmões, o que, em teoria, corrobora para aumentar a eficiência da troca de gases na 

membrana alvéolo-capilar (THACH, 2008). 

Neste âmbito, os músculos são fundamentais na manutenção da mecânica 

respiratória e, condições fisiopatológicas que provocam alterações na força muscular, levam à 

diminuição das pressões respiratórias (BANZATTO, 2009; GRANVILLE et al., 2007). Em 

indivíduos com cardiomiopatias adquiridas, a fraqueza da musculatura esquelética e 

respiratória é bastante comum, sendo esta uma variável preditora de efeitos adversos. Embora 

consista em doenças distintas, portadores de cardiopatias congênitas também encontram-se 

em risco de desenvolver fraqueza muscular, de modo semelhante ao que ocorre com 

indivíduos cardiomiopatas (GREUTMANN et al., 2011). 

Ao contrário do que as pesquisas apontam, as crianças e os adolescentes do 

presente estudo não apresentaram reduções nos valores de pressão inspiratória. Em relação à 

pressão expiratória, valores reduzidos, indicativos de fraqueza dos músculos expiratórios, 

foram evidenciados apenas em uma pequena parcela dos pacientes avaliados (22,6%).  

Autores reportam ainda que, mediante pressões expiratórias reduzidas, outros 

sinais e sintomas podem ser manifestados, tais como: dispneia, ortopneia, taquipneia, 

hipoventilação, assim como redução da capacidade física (FAUROUX, 2003). No presente 

estudo não foi possível verificar a existência de associação entre sinais e sintomas clínicos e 

alterações nos testes de função pulmonar. Isto porque, mediante manifestações clínicas mais 

exacerbadas, as crianças e os adolescentes não foram submetidos a tais testes. É possível que 

os indivíduos que compuseram esta subamostra apresentassem alterações relacionadas à 
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pressão respiratória. Contudo, tal fato não pôde ser avaliado, uma vez que a realização de tais 

testes exige esforços respiratórios repetitivos, o que poderia agravar o quadro respiratório 

apresentado por estas crianças e adolescentes.  

Embora referida como um exame de baixo risco, a realização dos testes de função 

pulmonar, em crianças com cardiopatias congênitas, exige cautela devido ao 

comprometimento cardiorrespiratório inerente à alteração no fluxo cardíaco existente 

(TAKKEN et al., 2009). Assim, quando sinais clínicos de desconforto respiratório são 

evidentes, a realização dos testes de função pulmonar é, quase sempre, contraindicada. Este 

contexto dificulta a avaliação da totalidade das características definidoras que compõem o 

diagnóstico Padrão respiratório ineficaz, bem como investigação de possíveis associações 

entre as mesmas. Isto porque, quando características clínicas encontram-se presentes, as 

crianças e adolescentes não podem ser submetidos à realização dos testes de função pulmonar. 

Quando o contrário ocorre, e os testes são possíveis, os pacientes, em geral, apresentam 

apenas leves manifestações clínicas relacionadas ao comprometimento respiratório.  

Retomando as medidas de acurácia, os achados atribuídos pelo diagnosticador 1 à 

característica pressão expiratória diminuída não foram confirmados pelas inferências do 

diagnosticador 2. Este último tendeu a dar maior importância à característica ventilação-

minuto diminuída, considerando a mesma como muito específica para o diagnóstico em 

estudo. Assim, para este enfermeiro, pacientes que não apresentavam Padrão respiratório 

ineficaz tendiam a não apresentar também alterações relacionadas à redução do volume de ar 

que entra e sai dos pulmões a cada respiração.  

Pacientes com cardiopatias congênitas tendem a apresentar alterações restritivas 

leves a moderadas, o que resulta em menores volumes e fluxos pulmonares (PIANOSI et al., 

2009). Embora 45,2% das crianças e adolescentes avaliados tenham apresentado reduções na 

capacidade vital, no presente estudo, apenas 19,4% dos indivíduos apresentaram reduções na 

ventilação minuto.  

O volume minuto consiste no produto do volume de ar corrente e da frequência 

respiratória (TARANTINO, 2005; CAMPOS; CAMPOS, 2004). A avaliação desta variável é 

insuficiente para estimar a ventilação alveolar, e, por isto, a determinação do volume minuto 

tem valor clínico limitado (TARANTINO, 2005). Este fato dificulta uma discussão mais 

aprofundada desta variável, uma vez que os estudos dificilmente avaliam especificamente a 

ventilação minuto, e os que ainda o fazem, não abordam esta variável isoladamente.  

Pesquisas que versam acerca da ventilação minuto avaliam a razão direta entre a 

ventilação minuto e a produção de dióxido de carbono (Ve/VCO2) (ARENA et al., 2010; 
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MYERS et al., 2009; DIMOPOULOS et al., 2006). Os autores afirmam que a análise da 

relação destas variáveis, por meio dos testes de função pulmonar, possibilita uma melhor 

avaliação da eficiência ventilatória. A razão Ve/VCO2 consiste, ainda, em um importante 

preditor de risco de mortalidade e hospitalização (MYERS et al., 2009; DIMOPOULOS et al., 

2006). Contudo, a avaliação desta variável, isoladamente, tal qual propõe a NANDA-I, e 

conforme procedida no presente estudo, não é realizada com frequência, tendo em vista a 

baixa capacidade da ventilação minuto em estimar a função pulmonar dos pacientes. 

Por fim, destaca-se que os achados aqui apresentados podem ser explicados de 

diversas maneiras, isto porque, até a presente data, mecanismos fisiológicos que expliquem as 

alterações respiratórias decorrentes de defeitos cardíacos congênitos ainda não foram 

completamente esclarecidos. Contudo, optou-se por descrever, no presente estudo, os 

mecanismos fisiológicos reportados pela maior parte das pesquisas que versam acerca das 

cardiopatias congênitas e/ou avaliação da função respiratória. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do estudo permitiu o alcance dos objetivos propostos, a saber: 

identificar a prevalência das características definidoras do diagnóstico Padrão respiratório 

ineficaz; determinar a sensibilidade, especificidade e valores preditivos de tais características 

em relação ao diagnóstico em estudo; e verificar a influência dos testes de função pulmonar 

sobre as medidas de acurácia de características identificadas a partir da anamnese e do exame 

físico.  

Os resultados do trabalho sugerem que as características definidoras de Padrão 

respiratório ineficaz se comportam de modo distinto entre pacientes adaptados às cardiopatias, 

e aqueles que evidenciam um estado respiratório mais exacerbado devido à gravidade ou 

descompensação do defeito cardíaco. Os achados demonstram que pacientes em condições 

mais exacerbadas tendem a apresentar, com maior frequência, as características definidoras 

dispneia, alterações na profundidade respiratória, ortopneia e taquipneia.  

Ademais, na presença do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz, crianças e 

adolescentes com exacerbação do quadro respiratório, evidenciaram com maior frequência a 

característica definidora uso da musculatura acessória para respirar. Ao passo que, entre os 

indivíduos mais adaptados às alterações secundárias às cardiopatias, encontrou-se com maior 

frequência a característica diâmetro ântero-posterior aumentado. Com isto, diferentes 

características foram consideradas pelos diagnosticadores durante a inferência do diagnóstico 

em questão, estando este processo relacionado à condição clínica em que o paciente se 

encontrava. 

Na subamostra de crianças e adolescentes que não realizaram os testes de função 

pulmonar, isto é, entre os pacientes em estado mais crítico, a análise das inferências dos 

diagnosticadores permitiu atribuir elevados valores de sensibilidade e especificidade à 

característica taquipneia. Ainda nesta subamostra, as características dispneia e alterações na 

profundidade respiratória evidenciaram elevados valores de sensibilidade, ao passo que 

ortopneia e uso da musculatura acessória para respirar apresentaram elevados valores de 

especificidade. 

Já na subamostra de crianças e de adolescentes que realizaram os testes de função 

pulmonar, quando as inferências dos diagnosticadores foram realizadas com base apenas em 

dados clínicos, identificou-se como características específicas: dispneia e alterações na 

profundidade respiratória. Quando as informações obtidas por meio de exame clínico foram 

acrescidas aos resultados dos testes de função pulmonar, as inferências dos diagnosticadores 
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(durante o consenso) não evidenciaram medidas de acurácia com significância estatística para 

nenhuma das características definidoras em estudo. 

Outro aspecto relevante observado nesta pesquisa foram os elevados níveis de 

concordância obtidos para as inferências dos diagnosticadores. Em geral, os enfermeiros 

mantiveram nível de concordância considerado excelente, isto é, valores Kappa acima de 

0,75. Acredita-se que o treinamento realizado tenha contribuído para nivelar o conhecimento 

e experiência entre estes enfermeiros, viabilizando assim, uma maior homogeneidade no 

processo de inferência diagnóstica.  

Isto contribuiu para que apenas pequenas variações nas medidas de acurácia 

fossem observadas, ao se comparar os resultados das inferências realizadas, isoladamente, e 

após consenso dos enfermeiros diagnosticadores. Mudanças neste comportamento ocorreram 

apenas na subamostra em que as inferências foram realizadas com base em: dados de exame 

clínico e achados dos testes de função pulmonar. Para inferir a ocorrência do diagnóstico 

destes pacientes, os enfermeiros utilizaram características distintas, além de atribuir 

importância diferente às mesmas. Este fato é observado pelas medidas de acurácia geradas 

para esta subamostra, em que se evidenciam grandes divergências entre os diagnosticadores, 

bem como discordâncias entre as opiniões de ambos, em relação ao consenso. 

Acredita-se que, pelo fato de os testes de função pulmonar não constituírem uma 

prática rotineira dos enfermeiros, estes apresentaram maiores dificuldades em analisar os 

achados destes exames, bem como utilizar estas informações para inferirem o diagnóstico 

Padrão respiratório ineficaz. 

Com isto, os resultados do presente estudo levantam questionamentos acerca da 

importância dos testes de função pulmonar para a inferência do diagnóstico de enfermagem 

Padrão respiratório ineficaz. Isto porque, ao invés de auxiliarem, os resultados de tais testes 

parecem confundir os enfermeiros a decidirem quanto à presença ou ausência do diagnóstico. 

Além disto, uma série de outras limitações corrobora para que se indague quanto à 

importância da execução de tais exames, entre estas se destacam: a dificuldade inerente à 

realização destes testes com relação aos equipamentos e suplementos materiais necessários 

para execução do mesmo; a complexidade envolvida na obtenção de curvas consideradas 

adequadas e reprodutíveis; a capacitação e qualificação do enfermeiro, tanto para orientar a 

realização, como para interpretar tais manobras e; por fim, a falta de autonomia profissional 

para solicitação de tais exames.  

Destaca-se ainda, que algumas características definidoras que compõem o 

diagnóstico Padrão respiratório ineficaz não evidenciaram legitimidade para a inferência do 
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diagnóstico em questão, tais como: assumir uma posição de três pontos, bradipneia, diâmetro 

ântero-posterior aumentado, capacidade vital diminuída, pressão expiratória diminuída e 

ventilação-minuto diminuída. Diante destes resultados, acredita-se que, novas pesquisas são 

necessárias tanto para confirmar estes achados, como para esclarecer a relação de tais 

características com o diagnóstico em questão.  

Ademais, é importante salientar que a baixa prevalência do diagnóstico em estudo 

pode ter contribuído para os achados relacionados tanto às medidas de acurácia, como à 

legitimidade das características definidoras para a inferência do diagnóstico Padrão 

respiratório ineficaz. Isto porque, quanto menor a prevalência do diagnóstico, maiores são os 

intervalos de confiança encontrados, e, com isto, menores são as chances dos achados 

evidenciarem significância estatística.  

Além disto, é importante salientar que outras condições não abordadas no presente 

estudo, tais como o tratamento medicamentoso e até mesmo outras co-morbidades como asma 

e/ou infecções respiratórias, podem ter influenciado o quadro clínico destas crianças e 

adolescentes. Isto pode ter contribuído para alterar o comportamento de alguns sinais e 

sintomas apresentados, modificando assim, as medidas de acurácia atribuídas às 

características definidoras em estudo.  

Destaca-se ainda, que os resultados apresentados referem-se a crianças e 

adolescentes com cardiopatias congênitas. Deste modo, generalizações das medidas de 

acurácia aqui apresentadas, para outras populações ou outros contextos, devem ser realizadas 

com ponderação. Isto porque tais medidas sofrem variações, conforme se modificam as 

condições clínicas, patologias e até mesmo idade dos indivíduos. 
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados da primeira etapa (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 Realizou procedimento cirúrgico:  (   ) Não   (   ) Sim 

1.9.1 Data da Cirurgia: ____/____/______  
1.9.2Tipo de cirurgia: __________________________________ 

1.10 Procedência: ______________________________________________ 
1.11 Renda Familiar (em reais): ___________________________________      
1.12 Nº de membros na família: ___________________________________ 
1.13 Número de internamentos nos últimos 12 meses: _________________ 
1.14 Possui antecedentes familiares para doenças pulmonares? 
     (   ) Não 
     (   ) Asma 
     (   ) DPOC 
     (   ) Fibrose pulmonar 
     (   ) Outros (ESPECIFICAR) ___________ 
1.15 Histórico de amamentação: 

1.15.1 Tempo de aleitamento materno exclusivo (meses): ____________ 
 
1.16 Frequenta Escola?   (   ) Não 
     (   ) Sim 

1.16.1 (Se sim) Há quanto tempo (em meses)? _________ 
1.16.2 (Se sim) Período:  (   ) Integral 

 (   ) Meio período 
 

2 Investigação de dados subjetivos 
2.1 Tosse 

(   ) Ausente  
(   ) Presente  
 
2.1.1 Quando presente:  (   )  Espontânea  

(   )  Induzida   
  2.1.2 Início:  (   ) Súbito   

(   ) Gradual 
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2.1.3 Padrão da tosse:  (   ) Ocasional 
(   ) 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 Escarro (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 escarro: (MÚLTIPLAS 
RESPOSTAS)  

  (   ) Matutino 
  (   ) Vespertino 

(   ) Noturna 
(   ) Outra ______________ 
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2.1.6.3.1.3  Quantidade do escarro: 
  (   ) Pouco 

(   ) Moderado 
(   ) Abundante 

  
2.1.6.3.1.4  Coloração do escarro:   

(   ) Claro 
(   ) Mucóide 
(   ) Purulento 
(   ) Com rajadas de sangue 
(   ) Ferruginoso 
(   ) Rosado 
 

2.1.6.3.1.5  Odor fétido: (   ) Sim  
    (   ) Não 

2.2 Expectoração 
(   ) Expectoração ausente. 
(   ) Mobiliza espontaneamente secreções do trato respiratório e as expulsa do 
organismo espontaneamente. 
(   ) 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 

(   ) Período do dia 
Observações: 
_____________________ 
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  2.3.4 Sintomas associados:  (MÚLTIPLAS RESPOSTAS)  
(   ) Dor 
(   ) Cianose 
(   ) Diaforese 
(   ) Edema 
(   ) Sibilo 
(   ) Febre 
(   ) Nenhum sintoma 
(   ) Outros (ESPECIFICAR) 
 

2.4 Dor 
(   ) Ausente  
(   ) Presente 
 
2.4.1 (Se dor presente) Início (DIAS): __________________ 
 
2.4.2 Caracterização da dor:   (   ) Contínua 

 (   ) Intermitente 
 

2.4.3 Associada a fatores: (MÚLTIPLAS RESPOSTAS) 
(   ) Trauma 
(   ) Tosse 
(   ) Cirurgia 
(   ) Inspiração 
(   ) Expiração 
(   ) Outros (ESPECIFICAR) 
 

 2.5 Cefaleia ao acordar:  (   ) Sim 
(   ) Não 

 
 

3 Exame físico 
3.1 Frequência respiratória: ________ mrm  

 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) ___________ 
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   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) 
   (   ) Apreensão 
   (   ) Batimento de asa de nariz 
   (   ) Respiração com os lábios franzidos 
   (   ) Retração supraesternal 
   (   ) Posição de três pontos 
   (   ) Sonolência 

 
3.6.2 Condições da pele: (   ) Corada 

(   ) Cianose  
(   ) Palidez 
(   ) Diaforese 
(   ) Outra (ESPECIFICAR) ___________ 
 

  3.6.3 Unhas:  (   ) Sem alterações 
 (   ) Baqueteamento digital  
 (   ) Unha em formato de vidro de relógio  

 
3.6.4 Configuração do tórax:  (   ) Normal 

(   ) Barril 
(   ) Escavado 
(   ) Carinado 
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3.6.5 Alterações da coluna: 
(   ) Escoliose 
(   ) Cifose 
(   ) Cifoescoliose 
 

3.6.6 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 
 (   ) Outro (ESPECIFICAR) 

_________________ 
 
  3.7.3 Padrão Respiratório: (   ) Eupneia 

(   ) Bradipneia  
(   ) Taquipneia  
(   ) Hiperpneia  
(   ) Cheyne-Stokes  
(   ) Kussmaul  
(   ) Biot  
(   ) Atáxica  
(   ) Respiração suspirosa 
 

3.7.4 Uso da musculatura acessória para respirar: (MÚLTIPLAS 
RESPOSTAS) 

(   ) Ausente 
(   ) Trapézio  
(   ) Esternocleidomastoideo 
(   ) Tiragem intercostal 
(   ) Tiragem subcostal 
 

3.7.5 Dispneia  
(   ) Não 
(   ) Sim 
 
3.7.5.1 (Se presente) Grau de elevação da cabeceira: ____ graus 
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3.7.6 Agitação  
 (   ) Ausente 

(   ) Presente (atividade motora exagerada, desordenada e/ou incoerente) 
 

3.7.7 Distúrbios visuais 
 (   ) Ausente 

(   ) Presente  
 

3.7.8 Irritabilidade 
 (   ) Ausente 

(   ) Presente 
 

3.7.9 Vocalização 
(   ) Normal 
(   ) Dificultada 

 
 
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 Deslocamento da parede torácica: 

3.8.2.1 Deslocamento da parede torácica superior (cm): _______ 
3.8.2.2 Deslocamento da parede torácica média (cm): _________ 
3.8.2.3 Deslocamento da parede torácica inferior (cm): ________ 
 

3.8.3 Simetria da expansão:  (  ) Expansão simétrica 
(  ) Assimetria 

  
3.8.3.1 Característica da assimetria:  

(  ) Movimento retardado 
(  ) Movimento ausente   
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3.8.4 Frêmito anterior (vide imagem e legenda) 
Localização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.8.5 Frêmito posterior (vide imagem e legenda) 
Localização 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3.9 Exame físico – Percussão 
 
 

3.9.1 Anterior: 
Localização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Normal Aumentado Ausente 
1D    
1E    
2D    
2E    
3D    
3E    
4D    
4E    

 Normal Aumentado Ausente 
1D    
1E    
2D    
2E    
3D    
3E    
4D    
4E    

 
Som 

ressonante 
Macicez 

Som 
timpânico 

Hiper-
ressonante 

1D     
1E     
2D     
2E     
3D     
3E     
4D     
4E     
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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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.10.2 Ruídos adventícios (anterior): 

(  ) Ausente 
(  ) Presente 
3.10.2.1 (Se presente) Localização: 

 Estertor creptante Ronco Sibilo Atrito pleural 
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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3.10.3 Ausculta da voz (anterior):  
Localização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.10.4 Ausculta posterior 

(  ) Sons pulmonares audíveis em toda a área auscultada 
(  ) Sons pulmonares alterados (diminuído; aumentado; abolido) 
3.10.4.1 (Se alterado) Localização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.10.5 Ruídos adventícios (posterior): 

(  ) Ausente 
(  ) Presente 
3.10.5.1 (Se presente) Localização: 

 Estertor creptante Ronco Sibilo Atrito pleural 
1D     
1E     
2D     
2E     
3D     
3E     
4D     
4E     

 

 Broncofonia Egofonia 
Som 

diminuído 
Sem 

alteração 
1D     
1E     
2D     
2E     
3D     
3E     
4D     
4E     

 Diminuído Aumentado Abolido 
1D    
1E    
2D    
2E    
3D    
3E    
4D    
4E    
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3.10.6 Ausculta da voz (posterior):  
Localização 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4 Espirometria e manovacuometria: 

 
5.1 Peso: ____________________________ 
5.2 Altura: ___________________________ 
5.3 PA: _____________________________ 
5.4 CVL: ________    Predito: ______   Ventilação-minuto: _____________    
5.5. Ti: ______     Te: _____    Ti/Ttot: _____    Vol. Corrente (Vt): _______ 
5.6 Pi Max: _______; _______; _______    Pi Max Predito: _____________ 
5.7 Pe Max: _______; _______; _______   Pe Max Predito: _____________ 

 
5 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 (pai/mãe) 

 
Prezado (a) pai/mãe, 
 

Eu, Beatriz Amorim Beltrão, 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, avaliação física e exames da respiração. Em minha 
pesquisa, chamo esses problemas de diagnósticos de enfermagem respiratórios. A criança ou o 
adolescente com doença no coração apresenta, 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 e adolescentes 
que tenham problemas no coração desde o nascimento. Assim, necessito da sua colaboração, 
participando e permitindo que seu filho possa participar. Esta participação envolve: conversar sobre a 
saúde do seu filho, permitir que eu o examine e que ele realize dois testes de respiração. Peço ainda a 
sua autorização para consultar o prontuário de seu filho e obter informações sobre sua doença e 
evolução. Ressalto que, antes de iniciar a pesquisa, também pedirei autorização do médico da unidade, 
para examinar o seu filho e realizar os testes de respiração. 

Inicialmente, precisarei conversar com você e com seu filho, para investigar algumas 
informações de saúde que envolve saber: se alguém na família apresenta problemas respiratórios; se a 
criança ou adolescente já realizou alguma cirurgia e; se ele apresenta tosse ou cansaço com frequência. 
Depois desta conversa, preciso examinar o seu filho. O exame consiste em observar a criança ou o 
adolescente, principalmente a região do tórax, isto é, a região do peito e das costas. Preciso tocar todo 
o tórax do seu filho e escutar o seu peito e costas com um aparelho (estetoscópio). Além disto, irei 
medir o tamanho do peito dele com uma régua grande e com uma fita métrica. Durante alguns 
momentos, pedirei que o seu filho respire, profundamente, para que eu o examine. Ao final deste 
exame, seu filho será solicitado a respirar em dois aparelhos diferentes para fazer os testes de 
respiração. Para fazer os testes, ele necessitará respirar pela boca dentro do tubo dos aparelhos, com o 
nariz fechado por um pregador. No primeiro teste, darei o tubo do aparelho à criança e pedirei que ela 
respire normalmente dentro dele. Solicitarei então que ela encha o peito, com o máximo de ar que 
conseguir e que, ao meu comando, solte todo o ar, bem devagar, no aparelho. Ela precisará fazer isto, 
no mínimo, duas e, no máximo, quatro vezes. Entre cada uma das respirações darei o intervalo 
necessário para que o seu filho se sinta confortável e descansado. Terminado este primeiro teste, darei 
ao seu filho um segundo equipamento para que, desta vez, ela encha o peito de ar e sopre no tubo do 
equipamento com toda força que ele puder. Pedirei que ele faça isso por três vezes. Depois, pedirei 
que ele esvazie o peito, coloque novamente o aparelho na boca, e puxe o ar para dentro do peito, 
fazendo força como se estivesse chupando um canudinho. Estas duas manobras também deverão ser 
repetidas três vezes. Novamente, seu filho terá todo o tempo que precisar, para descansar entre uma 
respiração e outra.  

Durante estes testes, como em qualquer situação de esforço, a criança ou o adolescente poderá 
sentir algum mal-estar como: zumbido no ouvido, tonteira ou cansaço. Caso ele tenha algum sintoma, 
deverá informar à pesquisadora que irá interromper os testes, examinar a criança ou o adolescente, e 
acompanhar sua recuperação. Caso necessário, a equipe da unidade pediátrica será acionada para 
assistência complementar. Seu filho será instruído a não ignorar qualquer sintoma e não continuar os 
testes caso sinta algum desconforto. 

Durante todos os momentos você poderá acompanhar seu filho e interromperemos o que 
estivermos fazendo sempre que ele demonstrar necessidade de sua atenção. Volto a lembrar que farei o 
exame na sua presença, dentro da própria unidade pediátrica, e somente se seu filho demonstrar que 
não está desconfortável. 

Informo-lhe que, a entrevista e o exame poderão durar, em média, 30 minutos e o teste da 
respiração mais 30 minutos. Nenhum destes lhes causará prejuízos ou gastos e todo material utilizado 
será descartado ou higienizado (limpo) após o uso. Dou-lhe a garantia de que as informações que estou 
obtendo serão usadas apenas para a realização do meu trabalho e, também, lhe asseguro que a qualquer 
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momento terá acesso às informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, 
inclusive para resolver dúvidas que possam ocorrer. Você e o seu filho têm liberdade de retirar seu 
consentimento a qualquer momento, assim como não aceitar 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 seu filho e nem darei nenhuma informação que possa identificá-la e 
nem a você. 

Deixarei com você uma via deste termo de esclarecimento, que comprova sua participação na 
pesquisa. Ressalto que as informações do estudo serão colhidas por mim, com a ajuda de duas alunas 
de enfermagem, Ana Carla Bonfim e Karine Rabelo, e colocamo-nos à disposição para resolver 
quaisquer dúvidas que possam ocorrer. 

 
Enfermeira: Beatriz Amorim Beltrão 
Endereço: Rua Monsenhor Catão, 1491 / apto. 101 – Aldeota. 
Fone: 3261.5932 / 8893.6553  Email: beatriz.enfermagem@yahoo.com.br 
 
Aluna: Ana Carla dos Santos Bonfim 
Endereço: Rua Dr. Hélio Viana, 244 – São Gerardo 
Fone: 3223.6559 / 88997015  Email: carla_bonfim4@hotmail.com 
 
Aluna: Karine Landin Rabelo 
Endereço: Rua Vereador Pedro Paulo, 420 – Parque Manibura 
Fone: 3082.7460 / 88341112  Email: kakalandim@yahoo.com.br 
 
Orientadora: Viviane Martins da Silva 
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 
Rua Alexandre Baraúna, 1115. Fone: 3366.8460  Email: viviane.silva@ufc.br 
 

Se desejar, faça contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (Fone: 3101-7845). 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, _____________________________________________________________, por meio da 

assinatura deste termo de consentimento, declaro que, após convenientemente esclarecido, autorizo, 

voluntariamente, a participação do meu filho 

__________________________________________________________ na pesquisa “Medidas de 

acurácia das características definidoras do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz de crianças e 

adolescentes cardiopatas congênitos”. 

 
Fortaleza, ____ de ________________________ de ___________. 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Pesquisador 

 
 

_________________________________________________________ 
Pai / Mãe 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido  

(criança e adolescente) 

 
Prezada criança ou adolescente, 
 

Eu, Beatriz Amorim Beltrão, 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, avaliação física e exames da respiração. Em minha 
pesquisa, chamo esses problemas de diagnósticos de enfermagem respiratórios. A criança ou o 
adolescente com doença no coração muitas vezes apresenta diagnósticos de enfermagem relacionados 
à dificuldade de respirar. Um enfermeiro que identifica rapidamente estes problemas de saúde pode 
cuidar melhor de pacientes com problemas parecidos com o seu. Para que eu possa realizar o estudo, 
preciso avaliar crianças e adolescentes que tenham problemas no coração desde o nascimento. Assim, 
necessito da sua colaboração e participação. Esta participação envolve conversar sobre a sua saúde, 
permitir que eu lhe examine, e depois, realizar dois testes de respiração. Peço ainda a sua autorização 
para consultar o seu prontuário e obter informações sobre a sua doença e evolução. Ressalto que, antes 
de iniciar a pesquisa, também pedirei autorização do médico da unidade para lhe examinar e 
perguntarei se você poderá realizar os testes de respiração. 

Inicialmente, precisarei conversar com você, para fazer algumas perguntas sobre a sua saúde, 
como saber: se alguém na família apresenta problemas respiratórios, se você já realizou alguma 
cirurgia, e se costuma apresentar tosse ou cansaço com frequência. Seu (sua) pai/mãe estará ao seu 
lado e poderá lhe ajudar a responder a estas perguntas. Depois desta conversa, preciso lhe examinar. O 
exame consiste em permitir que eu lhe observe, principalmente na região do tórax, isto é, a região do 
peito e das costas. Preciso tocar todo o seu tórax e escutar o seu peito e costas com um aparelho 
(estetoscópio). Além disto, irei medir o tamanho de seu peito com uma régua grande e com uma fita 
métrica. Durante alguns momentos, pedirei que você respire, profundamente, para que eu o examine. 
Ao final deste exame, você será solicitado a respirar em dois aparelhos diferentes, para fazer os testes 
de respiração. Para fazer os testes, necessito que você respire pela boca dentro do tubo dos aparelhos, 
com o nariz fechado por um pregador. No primeiro teste lhe darei o tubo do aparelho e pedirei que 
respire, normalmente, dentro dele. Solicitarei então, que você encha o peito, com o máximo de ar que 
conseguir e que, ao meu comando, solte todo o ar, bem devagar, no aparelho. Preciso que você faça 
isto, no mínimo, duas e, no máximo, quatro vezes. Entre cada uma das respirações, darei o intervalo 
necessário para que você se sinta confortável e descansado. Terminado este primeiro teste, lhe darei 
um segundo equipamento para que, desta vez, você encha o peito de ar e sopre no tubo do 
equipamento com toda força que puder. Pedirei que você faça isso por três vezes. Depois, lhe pedirei 
que esvazie o peito, coloque novamente o aparelho na boca, e puxe o ar para dentro do peito, fazendo 
força como se estivesse chupando um canudinho. Estas duas manobras também deverão ser repetidas 
três vezes. Novamente, reafirmo que você terá todo o tempo que precisar, para descansar entre uma 
respiração e outra.  

Durante estes testes, como em qualquer situação de esforço, você poderá sentir algum mal-estar 
como: zumbido no ouvido, tonteira ou cansaço. Caso tenha qualquer sintoma, ou sinta qualquer 
desconforto, peço que me informe para que eu interrompa os testes e lhe examine. Caso isto ocorra, 
irei acompanhar sua recuperação e, se necessário, acionarei a equipe da unidade pediátrica para 
providenciar assistência complementar.  

Durante todos os momentos seu (sua) pai/mãe poderá ficar ao seu lado e irei interromper o que 
estivermos fazendo sempre que você sentir necessidade. Volto a lembrar que farei o exame dentro da 
própria unidade pediátrica e somente se você demonstrar que não está desconfortável. 

Informo-lhe que, a entrevista e o exame poderão durar, em média, 30 minutos e o teste da 
respiração mais 30 minutos. Nenhum destes lhe causará prejuízos financeiro, e todo material utilizado 
será descartado ou higienizado (limpo) após o uso.  Dou-lhe a garantia de que as informações que 
estou obtendo serão usadas apenas para a realização do meu trabalho e, também, lhe asseguro que, a 
qualquer momento terá acesso às informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao 
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estudo, inclusive, para resolver dúvidas que possam ocorrer. Você tem liberdade de se retirar do 
estudo a qualquer momento, assim como não aceitar participar por qualquer razão, sem que isto traga 
prejuízo à continuidade da sua assistência. E, finalmente, lhe informo que, quando apresentar o meu 
trabalho, não usarei o seu nome nem darei nenhuma informação que possa identificá-lo. 

Deixarei com você uma via deste termo de esclarecimento, que comprova sua participação na 
pesquisa. Ressalto que as informações do estudo serão colhidas por mim, com a ajuda de duas alunas 
de enfermagem, Ana Carla Bonfim e Karine Rabelo, e colocamo-nos à disposição para resolver 
quaisquer dúvidas que possam ocorrer. 

 
Enfermeira: Beatriz Amorim Beltrão 
Endereço: Rua Monsenhor Catão, 1491 / apto. 101 – Aldeota. 
Fone: 3261.5932 / 8893.6553  Email: beatriz.enfermagem@yahoo.com.br 
 
Aluna: Ana Carla dos Santos Bonfim 
Endereço: Rua Dr. Hélio Viana, 244 – São Gerardo 
Fone: 3223.6559 / 88997015  Email: carla_bonfim4@hotmail.com 
 
Aluna: Karine Landin Rabelo 
Endereço: Rua Vereador Pedro Paulo, 420 – Parque Manibura 
Fone: 3082.7460 / 88341112  Email: kakalandim@yahoo.com.br 
 
Orientadora: Viviane Martins da Silva 
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 
Rua Alexandre Baraúna, 1115. Fone: 3366.8460  Email: viviane.silva@ufc.br 
 

Se desejar, faça contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (Fone: 3101-7845). 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, voluntariamente, participar da pesquisa “Medidas de 

acurácia das características definidoras do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz de crianças e 

adolescentes cardiopatas congênitos”. Assinando este termo de consentimento, juntamente com meu 

(minha) pai/mãe, indico que concordo em participar do estudo. 

  
 
Fortaleza, ____ de ________________________ de ___________. 
 
 

_________________________________________________________ 
Pesquisador 

 
_________________________________________________________ 

Criança / Adolescente 
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APÊNDICE D – Protocolo para análise das características definidoras 

 

Protocolo para análise das características definidoras do diagnóstico de 

enfermagem Padrão respiratório ineficaz 

Alterações na profundidade respiratória Termo que se refere à alteração na amplitude do 

gradil costal a cada respiração, sendo esta 

influenciada pelo ritmo e duração do ciclo 

respiratório (ELIAS, 2009; CRUZ, 1994). Será 

avaliada, indiretamente, por meio de ritmo 

respiratório, frequência respiratória e/ou 

utilização de músculos acessórios. Será 

classificada como presente ou ausente. Diante da 

característica presente será informado se 

respiração superficial ou profunda. 

Assumir uma posição de três pontos Termo que se refere à posição em que o 

paciente, estando sentado, projeta o tórax para 

frente e apóia os dois braços paralelos ao corpo 

elevando os ombros (MCDONALD, 1985; 

YORK, 1985). A característica será observada 

pelo pesquisador e, em seguida, classificada 

como presente ou ausente.  

Batimentos de asa do nariz Termo que se refere à movimentação lateral das 

partes externas das narinas durante fase 

inspiratória (USEN; WEBER, 2001; MAITRE; 

SIMILOWSKI; DERENNE, 1995). A 

característica será observada pelo pesquisador e, 

em seguida, classificada como presente ou 

ausente. 

Bradipneia 

 

Termo que se refere ao número de incursões 

respiratórias menor que o esperado para a idade 

no período de um minuto. Será obtido o valor da 

frequência respiratória, para posterior 

classificação da característica em presente ou 
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ausente, de acordo com os seguintes parâmetros 

de normalidade: Neonatos e lactentes: 25-60 

irpm; 1 a 4 anos: 20-30 irpm; 5 a 14 anos: 14-25 

irpm; 15 a 18: 12 a 20 irpm (SILVA, 2007; 

SEIDEL et al., 2007; POTTER; PERRY, 2009). 

Crianças ou adolescentes que apresentarem 

respiração de Cheyne-stokes serão avaliados 

durante dois minutos, para caracterizar a 

presença de bradipneia.  

Diâmetro ântero-posterior aumentado 

 

Termo que se refere à situação em que a medida 

do diâmetro ântero-posterior (distância entre a 

linha inter-escapular e o ponto médio-esternal) 

encontra-se aumentada (LAPUZINA, 2002). A 

característica será mensurada pelo pesquisador 

e, em seguida, classificada como presente ou 

ausente. Será considerado diâmetro ântero-

posterior aumentado medidas com valores 

superiores a 2 desvios padrões, de acordo com o 

proposto por Lapuzina (2002). 

Dispneia Termo que se refere a uma respiração difícil e 

trabalhosa, com falta de ar. Será investigada pelo 

relato do acompanhante e/ou pela observação do 

pesquisador, mediante sinais como: uso da 

musculatura acessória, batimento de asa de 

nariz, retração supraesternal e/ou tiragem 

subcostal (SEIDEL et al., 2007). A característica 

será então classificada como presente ou 

ausente. Diante da característica presente, serão 

informados início, tipo e fatores desencadeantes 

da dispneia. 

Excursão torácica alterada Termo que se refere à movimentação assimétrica 

da parede torácica durante o ciclo respiratório. A 

característica será avaliada, pelo pesquisador, 

durante a palpação. Este colocará os polegares 
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ao longo dos processos espinhais, ao nível da 

décima costela, com as palmas das mãos em 

contato com as superfícies póstero-laterais do 

tórax. Será observado então, o afastamento dos 

polegares durante a respiração calma e profunda. 

O mesmo processo será repetido na face anterior 

do tórax, colocando os polegares ao longo da 

borda costal e do processo xifóide (SEIDEL et 

al., 2007; MCDONALD, 1985). A assimetria, 

no movimento dos polegares, determinará a 

presença da característica.  

Ortopneia Termo que se refere à dificuldade respiratória 

que começa ou aumenta na posição de decúbito 

horizontal (SEIDEL et al., 2007). A 

característica será investigada pelo relato do 

acompanhante e/ou pela observação do 

pesquisador, e, em seguida, classificada como 

presente ou ausente. 

Respiração com os lábios franzidos Termo que se refere ao tipo de respiração em 

que ocorre a inalação do ar pelo nariz e exalação 

pela boca com os lábios semicerrados (em 

formato de O) (MCDONALD, 1985; 

FREGONEZI; RESQUETI; GÜELL ROUS, 

2004). A característica será observada pelo 

pesquisador e, em seguida, classificada como 

presente ou ausente. 

Taquipneia 

 

Termo que se refere ao número de incursões 

respiratórias maior que o esperado para a idade 

no período de um minuto. Será obtido o valor da 

frequência respiratória, para posterior 

classificação em presente ou ausente, de acordo 

com os seguintes parâmetros de normalidade: 

Neonatos e lactentes: 25-60 irpm; 1 a 4 anos: 20-

30 irpm; 5 a 14 anos: 14-25 irpm; 15 a 18: 12 a 
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20 irpm (SILVA, 2007; SEIDEL et al., 2007; 

POTTER; PERRY, 2009). Crianças ou 

adolescentes que apresentarem respiração de 

Cheyne-stokes serão avaliados durante dois 

minutos, para caracterizar a presença de 

taquipneia. 

Uso da musculatura acessória para 

respirar 

Termo que se refere à utilização de 

determinados músculos, quando a respiração 

demanda esforço adicional. Essa variável será 

avaliada durante a inspeção dinâmica, pela 

visualização da contração dos músculos: 

trapézio, esternocleidomastoideo, intercostal 

e/ou abdominais (YORK, 1985; DeTURK; 

CAHALIN, 2007; LÓPEZ, LAURENTYS-

MEDEIROS, 2004). A característica será 

classificada como presente ou ausente. Diante da 

característica presente, serão informados os 

músculos acessórios utilizados. 

Capacidade vital diminuída A capacidade vital consiste na mudança de 

volume medida na boca, entre a posição de 

inspiração máxima até uma completa expiração. 

A capacidade vital será mensurada por meio da 

medida de capacidade vital expiratória, que 

consiste no volume máximo de ar exalado a 

partir do ponto de uma inspiração máxima 

(MILLER et al., 2005; RODRIGUES et al., 

2002; PEREIRA, 2002, 1996). Os valores 

preditos, assim como o limite inferior de 

normalidade, serão calculados pelo sistema 

computadorizado do software PFT Suite 

Cosmed (versão 9.1). Tal software utiliza como 

referência as equações propostas por MALLOZI 

(1996). A capacidade vital será considerada 

diminuída mediante a obtenção de valores 

abaixo do limite inferior de normalidade. A 
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característica será classificada como presente ou 

ausente. Diante da característica presente, serão 

informados o valor da capacidade vital da 

criança ou do adolescente, o valor predito e o 

limite inferior de normalidade estimado. 

Tempo expiratório prolongado Termo que se refere ao aumento na duração da 

fase expiratória. A característica será mensurada 

pelo software PFT Suite Cosmed (versão 9.1) 

que estimará a duração da fase inspiratória e 

expiratória, expressando os valores em unidades 

de segundos. A característica será classificada 

como presente ou ausente. Será considerado 

tempo expiratório prolongado quando a relação 

entre o tempo inspiratório e expiratório exceder 

a proporção de 1:2 (JOHNSON, 2007; 

PUSTILNIK, 2006; COIMBRA; SILVÉRIO, 

2001; ARAÚJO NETO; CRESPO; ARAÚJO, 

1996). 

Pressão expiratória diminuída A pressão expiratória se refere à pressão gerada 

na boca, após uma expiração completa (COSTA 

et al., 2010). A característica será mensurada por 

meio da medida de pressão expiratória máxima, 

que consiste na maior pressão que pode ser 

gerada quando um indivíduo inspira até a 

capacidade pulmonar total, e em seguida realiza 

uma expiração máxima por um conduto 

obstruído (WEINBERGER; ROSEN, 2008; 

PARREIRA et al., 2007; AMERICAN 

THORACIC SOCIETY; EUROPEAN 

RESPIRATORY SOCIETY, 2002; NEDER et 

al., 1999). Os valores pressóricos serão 

analisados pelo software MVD 300 system 

Globalmed (versão 1.5). A pressão expiratória 

será considerada diminuída mediante valores 

abaixo de -2 escores Z. 
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Pressão inspiratória diminuída A pressão inspiratória se refere à pressão gerada 

na boca, após uma inspiração completa (COSTA 

et al., 2010). A característica será mensurada por 

meio da medida de pressão inspiratória máxima, 

que consiste na maior pressão que pode ser 

gerada quando um indivíduo expira até o volume 

residual, e em seguida, realiza uma inspiração 

máxima por um conduto obstruído 

(WEINBERGER; ROSEN, 2008; PARREIRA 

et al., 2007; AMERICAN THORACIC 

SOCIETY; EUROPEAN RESPIRATORY 

SOCIETY, 2002; NEDER et al., 1999). Os 

valores pressóricos serão analisados pelo 

software MVD 300 system Globalmed (versão 

1.5). A pressão inspiratória será considerada 

diminuída mediante valores abaixo de -2 escores 

Z. 

Ventilação-minuto diminuída A ventilação-minuto ou volume-minuto se refere 

ao volume de ar movido para o interior das vias 

respiratórias a cada minuto (REMPHER; 

MORTON, 2007; DeTURK; CAHALIN, 2007; 

GUYTON; HALL, 2006). A característica será 

mensurada por meio da multiplicação do volume 

corrente e da frequência respiratória. Este 

cálculo será realizado pelo sistema 

computadorizado do software PFT Suite 

Cosmed (versão 9.1), com base no volume 

corrente e na frequência respiratória, estimados 

pela realização da manobra de espirometria. A 

característica será classificada como presente ou 

ausente. Será considerada ventilação-minuto 

diminuída medidas com valores inferiores a 5 

L/min, de acordo com o proposto por Araújo 

Neto, Crespo e Araújo (1996). 
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APÊNDICE E – Carta convite (enfermeiro) 

 

Fortaleza, _____ de ____________ de 2010. 

A: _____________________ 

  

Eu, Beatriz Amorim Beltrão, 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 “Medidas de acurácia das 

características definidoras do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz de crianças e 

adolescentes cardiopatas congênitos”, sob orientação da profª. 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 presença ou a ausência do diagnóstico de 

enfermagem Padrão respiratório ineficaz. Para tanto, encaminharei a você 92 planilhas que 

correspondem às avaliações de 92 crianças ou adolescentes com cardiopatias congênitas, que 

irei avaliar previamente. Estas planilhas contemplam o rol de 16 características definidoras do 

diagnóstico em estudo, e, ao lado de cada uma destas, estará assinalada a informação acerca 

da presença ou ausência das mesmas. Peço então sua colaboração, para julgar a ocorrência de 

Padrão respiratório ineficaz, diante dos 92 conjuntos de características definidoras. Depois de 

preenchidas, as planilhas deverão retornar para mim.  

Uma oficina presencial de 8 horas será realizada, e, após esta, será aplicado um teste 

para a avaliação da inferência diagnóstica. Este teste visa classificar as inferências de acordo 

com quatro atributos distintos (eficácia, taxa de falso positivo, taxa de falso negativo e 

tendência). 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 Padrão respiratório 

ineficaz.  

Ressalto que as datas da oficina serão discutidas, levando em consideração a sua 

disponibilidade e a dos demais enfermeiros participantes.  

Caso deseje participar, peço 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 
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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, 

 

Beatriz Amorim Beltrão 

Responsável pela pesquisa 
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APÊNDICE F – Termo de consentimento livre e esclarecido (enfermeiros) 

 

Prezado colega (enfermeiro), 

 

Sou mestranda do Programa de Pós-graduação em enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará, sob orientação da profª. Viviane Martins da Silva. Peço sua colaboração 

para fazer parte da etapa de inferência diagnóstica de minha pesquisa, intitulada “Medidas de 

acurácia das características definidoras do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz de crianças 

e adolescentes cardiopatas congênitos”. Este estudo tem como objetivos determinar a 

sensibilidade, especificidade e valores preditivos das características definidoras do 

diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz em crianças e adolescentes com 

cardiopatias congênitas, avaliando assim, as medidas de acurácia destas características em 

relação ao diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. 

Solicito sua participação para julgar a presença do referido diagnóstico, após a etapa 

de coleta de dados com as crianças e adolescentes. Essa participação requer que você analise 

92 planilhas do Excel, referentes às avaliações de 92 crianças ou adolescentes com 

cardiopatias congênitas. Estas planilhas contêm as informações acerca da presença ou 

ausência de cada uma das 16 características definidoras do diagnóstico Padrão respiratório 

ineficaz. A ocorrência das características foram estabelecidas por mim, a partir de um 

protocolo previamente elaborado, e com base nas informações coletadas por meio de exame 

físico do aparelho respiratório e testes de espirometria e manovacuometria. 

Ressalto que será realizada uma oficina presencial, com carga horária de 8 horas, e, 

após a mesma, será aplicado um teste para a avaliação da inferência diagnóstica. Conforme 

mencionei anteriormente, este teste visa classificar as inferências de acordo com quatro 

atributos distintos (eficácia, taxa de falso positivo, taxa de falso negativo e tendência). A 

execução do mesmo envolve realizar a inferência diagnóstica de 36 relatórios de dados 

contendo informações fictícias relacionadas à presença ou ausência de características 

definidoras. Estes relatórios de dados fictícios são semelhantes às 92 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. 

Conforme mencionado, você receberá, no formato de planilhas Excel, as informações 

acerca da presença ou ausência das características definidoras dos pacientes avaliados. De 

modo que, cada planilha representa a avaliação de uma criança ou adolescente. Solicito então, 
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que você assinale, no topo das 92 planilhas, a sua inferência acerca da ocorrência do 

diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. Enviarei, por meio eletrônico, cerca de 30 planilhas 

em intervalos de quinze 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.  

 

Beatriz Amorim Beltrão 
Endereço: Rua Monsenhor Catão, 1491/ apto. 101. Aldeota.  
Fone: 3261-5932 / 8893-6553 
E-mail: beatriz.enfermagem@yahoo.com.br 

 

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. Uma cópia desse consentimento ficará comigo e outra 

com você. Ressalto ainda, que você não receberá pró-labore pela participação na pesquisa. 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 

que me foi explicado, concordo em participar da pesquisa. 

 

Fortaleza, _______ de ________________________ de ____________. 

 
______________________________ 

Assinatura do enfermeiro / RG 
 

______________________________ 
Assinatura do pesquisador / RG 
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ANEXO A – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 


