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RESUMO 

 

CHAVES, D. B. R. Árvores de Decisão para inferência de Desobstrução ineficaz de vias 

aéreas e Padrão respiratório ineficaz de Crianças com Infecção Respiratória Aguda 

(dissertação). Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2011. 96 f. 

 

Muitas dificuldades são encontradas na implementação de classificações de enfermagem na 

prática clínica. Destaca-se a falta de familiaridade dos enfermeiros com os sistemas de 

classificação e as dificuldades na tomada de decisão diagnóstica associadas às deficiências no 

processo de raciocínio diagnóstico. Assim, estudos que desenvolvam ferramentas tecnológicas 

como as árvores de decisão (AD) podem contribuir para agilizar a tomada de decisão 

diagnóstica e facilitar o uso destes fenômenos. Objetivou-se gerar árvores de decisão baseadas 

em probabilidades condicionais para auxílio na inferência diagnóstica de Desobstrução 

ineficaz de vias aéreas (DIVA) e Padrão respiratório ineficaz (PRI) em crianças com infecção 

respiratória aguda (IRA). Estudo transversal desenvolvido com o intuito de identificar dados 

para que pudessem ser utilizados na geração de árvores de decisão com boa aplicabilidade 

clínica. Realizou-se avaliação respiratória de 249 crianças com diagnóstico médico de IRA no 

período de janeiro a abril de 2011. Estes dados serviram de base para determinação das 

características definidoras (CD) dos diagnósticos de enfermagem (DE) em estudo. As CD 

foram enviadas para dois enfermeiros diagnosticadores para o processo de inferência 

diagnóstica. A maior parte das crianças era do sexo masculino (55,8%). Pneumonia (79,9%) 

foi a principal IRA encontrada e Asma (17,7%), a principal comorbidade. DIVA esteve 

presente em 89,2% dos casos e PRI em 65,5%. As CD de DIVA com maior prevalência 

foram: “Tosse ineficaz” (91,3%), “Ruídos adventícios respiratórios” (77,1%), “Dispneia” 

(69,3%), “Mudanças na frequência respiratória” (56,6%), “Ortopneia” (54,2%) e 

“Expectoração” (32,1%). Já para PRI, as CD mais prevalentes foram: “Alterações na 

profundidade respiratória” (73,9%), “Dispneia” (68,3%), “Taquipneia” (57,0%),“Ortopneia” 

(54,2%) e “Uso da musculatura acessória para respirar” (51,8%). Utilizaram-se três 

algoritmos para geração de AD: CHi-square Automatic Interaction Detection (CHAID), 

Classification and Regression Trees (CRT) e Quick, Unbiased, Efficient Statistical Tree 

(QUEST). As AD foram submetidas à validação cruzada para que se avaliasse o poder de 

predição dessas. Desenvolveram-se três AD para auxílio na inferência diagnóstica de DIVA, 

três para PRI e três para diferenciação destes diagnósticos. Para DIVA, a AD com maior 
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poder de predição foi a desenvolvida pelo método CHAID. Já para PRI, os valores de 

predição foram similares para os três métodos de crescimento das árvores. Para diferenciação 

diagnóstica, a árvore gerada pelo método CRT obteve melhor poder de predição (86,4%). 

Acredita-se que a implementação das árvores de decisão pode ajudar a tornar as inferências 

destes dois diagnósticos mais acuradas. Entretanto esta relação necessita ser aprofundada, 

aplicando-se as AD geradas em outras populações. Conclui-se que a utilização de tecnologias 

como as AD pode ser valorosa tanto na prática clínica como no ensino de diagnósticos de 

enfermagem. 

Palavras-chave: Árvores de Decisões; Diagnóstico de Enfermagem; Respiração; Infecções 

Respiratórias; Criança. 
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ABSTRACT 

 

CHAVES, D. B. R. Decision trees for the inference of ineffective airway clearance and 

ineffective breathing pattern of children with acute respiratory infection. (dissertação). 

Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2011. 96 f. 

 

The use of this element in clinical practice has some limitations, including: the nurses' lack of 

familiarity with the classification systems; the difficulties in the process of diagnostic decision 

making; and deficiencies in the process of diagnostic reasoning. Thus, studies to develop 

technological tools, such as decision trees (AD), can help to accelerate the diagnostic 

decision-making process, and to facilitate the use of these phenomena. The study aimed to 

generate decision trees based on conditional probabilities in order to help the diagnostic 

inference of Ineffective airway clearance (IAC) and Ineffective breathing pattern (IBP) in 

children with acute respiratory infection (ARI). Cross-sectional study developed in order to 

identify data that could be used to generate decision trees with good clinical applicability. The 

respiratory evaluation of 249 children diagnosed with ARI was performed during January to 

April. These data were used to determine the defining characteristics (DC) of the Nursing 

diagnoses under study. The defining characteristics were submitted to two nurses 

diagnosticians, who performed the diagnostic inference. Most children were male (55.8%). 

Pneumonia was the main ARI among patients (79,9%). The main co morbidity was the 

Asthma (17,7%). IAC was present in 89.2% of cases, and IBP in 65.5% of the patients. The 

DC of IAC with the highest prevalence were: "ineffective cough" (91.3%); "adventitious 

breath sounds" (77.1%); "dyspnea" (69.3%); "changes in respiratory rate" (56.6%); " 

orthopnea" (54.2%); and "excessive sputum" (32.1%). The DC of IBP with the highest 

prevalence were: "alterations in the depth of breathing" (73.9%), "dyspnea" (68.3%), 

"tachypnea" (57.0%), "orthopnea" (54, 2%) and "use of accessory muscles to breathe" 

(51.8%). Three algorithms to generate DT were used: CHi-square Automatic Interaction 

Detection (CHAID), Classification and Regression Trees (CRT) e Quick, Unbiased, Efficient 

Statistical Tree (QUEST). The DT were submitted to cross-validation to assess their 

predictive power. The DT were submitted to cross-validation to assess their predictive power. 

Three DT were developed to assist in the inference of IAC, other three DT for IBP, and three 

more to differentiate between these diagnoses. For IAC, the DT with the greatest predictive 
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power was developed by the CHAID method. As for IBP, the predictive values were similar 

for all three methods of tree’s growth. For differential diagnosis, the DT generated by the 

CRT method had the best predictive power (86.4%). It is concluded that the use of 

technologies, such as DT, may be valuable in both clinical practice and teaching of nursing 

diagnoses. 

 

Keywords: Decisions Trees; Nursing Diagnosis; Respiration; Respiratory Tract Infections; 

Child. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aperfeiçoamento contínuo dos fenômenos de enfermagem e de estratégias para 

sua determinação é necessário para uma melhor organização da assistência de enfermagem e 

para o desenvolvimento desta profissão. Um dos fenômenos é o diagnóstico de enfermagem 

(DE), elemento integrante do processo de enfermagem. A utilização deste elemento na prática 

clínica esbarra em muitos percalços, destacando-se a falta de familiaridade dos enfermeiros 

com os sistemas de classificação e as dificuldades na tomada de decisão diagnóstica 

associadas às deficiências no processo de raciocínio diagnóstico. Assim, estudos que 

desenvolvam ferramentas tecnológicas como as árvores de decisão (AD) podem contribuir 

para agilizar a tomada de decisão diagnóstica e facilitar o uso destes fenômenos.  

Neste estudo, portanto, objetivou-se gerar árvores de decisão baseadas em 

probabilidades condicionais para auxílio na inferência diagnóstica de Desobstrução ineficaz 

de vias aéreas (DIVA) e Padrão respiratório ineficaz (PRI) em crianças com infecção 

respiratória aguda (IRA). 

A aproximação com a temática de DE, especialmente da taxonomia da NANDA 

Internacional (NANDA-I), iniciou-se na monografia de graduação, na qual o autor objetivou 

avaliar o diagnóstico de enfermagem Comunicação verbal prejudicada em pacientes 

acometidos por acidente vascular encefálico (CHAVES, 2008). 

Já como enfermeiro e membro do Grupo de Pesquisa Cuidado de Enfermagem na 

Saúde da Criança, o autor participou de discussões acerca das dificuldades encontradas no 

processo de raciocínio e inferência de diagnósticos de enfermagem respiratórios em crianças 

com cardiopatias e infecções respiratórias agudas. Estas experiências suscitaram o interesse 

em dar seguimento à pesquisas envolvendo a temática de inferência diagnóstica e tomada de 

decisão de diagnósticos de enfermagem com a população infantil. 

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

enfermagem respiratórios, os estudos tinham como objetivo validar os diagnósticos 

respiratórios em diversas populações, inclusive na pediátrica, ou mesmo, levantar a 

prevalência dos diagnósticos e de suas características definidoras (CD) (CAVALCANTE et 

al., 2010; SILVA et al., 2008; NAPOLEÃO; CARVALHO, 2007). Entre os estudos 

desenvolvidos com crianças com IRA, os diagnósticos Desobstrução ineficaz de vias aéreas e 

Padrão respiratório ineficaz foram frequentemente encontrados (SILVEIRA; LIMA; LOPES, 

2008; MONTEIRO; SILVA; LOPES, 2006). Embora, estas pesquisas tenham esclarecido 
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muitas questões, o processo de inferência e tomada de decisão na prática clínica ainda não 

havia sido contemplado.  

Em uma nova busca na literatura, desta vez sobre as ferramentas tecnológicas para 

o desenvolvimento do processo de inferência e tomada de decisão diagnóstica, encontrou-se 

um artigo que propunha a utilização de AD. Portanto, partindo do estudo realizado por Hur et 

al. (2005) com dois diagnósticos do domínio atividade/repouso em idosos em que se 

desenvolveu uma AD para diferenciação destes, idealizou-se construir AD tanto para auxílio 

no processo de inferência de DIVA e PRI, quanto para diferenciação diagnóstica destes. 

Acredita-se que o uso de ferramentas gráficas, como as AD, pode auxiliar no processo de 

tomada de decisão e, em um contexto clínico, este auxílio pode se configurar em um aumento 

da acurácia das inferências diagnósticas.  

É importante destacar que o processo de inferência é o meio de se chegar a uma 

conclusão por meio de um raciocínio lógico. Este processo, com objetivo diagnóstico, é 

utilizado por vários profissionais quando buscam dados sobre um determinado problema ou 

situação, interpretam estes dados e definem quais possíveis fatores estão envolvidos. A etapa 

final do processo de inferência diagnóstica é a denominação do problema (LÓPEZ, 2001). Já 

a decisão clínica constitui um processo que compreende tanto o diagnóstico quanto a 

avaliação clínica e a deliberação do que será executado. Portanto, o processo de tomada de 

decisão na prática clínica de enfermagem é definido como um conjunto de decisões tomadas 

pelos enfermeiros sempre em interação com o cliente, envolvendo: tipos de observações a 

serem feitas referentes à sua condição, avaliação dos dados observados com determinação dos 

diagnósticos e conjunto de ações de enfermagem que devem ser tomadas com ou em nome do 

cliente (CAMPOS; GRAVETO, 2009). 

Variações próprias do indivíduo e uma diversidade de opções diagnósticas tornam 

o processo de inferência diagnóstica mais complexo e, consequentemente, sujeito a um maior 

grau de incerteza. Mesmo que se consiga controlar ao máximo a maior parte das variáveis 

envolvidas no processo de inferência diagnóstica na enfermagem, ainda assim, dada a sua 

complexidade, o processo será permeado por incertezas (LUNNEY, 2003). As dificuldades no 

processo de inferência diagnóstica comprometem o processo de tomada de decisão.  

É importante destacar que a tomada de decisão é algo cotidiano e está envolvida 

em muitas atividades da prática de enfermagem. Geralmente, esta decisão é influenciada 

demasiadamente por variáveis como a intuição, a experiência baseada em opiniões ou casos 

muito parecidos. As decisões baseadas nestes critérios podem ser pouco eficientes, pois não 
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levam em consideração todos os fatores que podem afetar a decisão e seus resultados 

(SÁNCHEZ-PEDRAZA; GAMBOA; DÍAZ, 2008). 

As decisões, principalmente as clínicas, possuem alto grau de incerteza. Este fato 

aumenta o grau de dificuldade do processo de tomada de decisões clínicas, visto que o 

número de alternativas é muito grande para que se possa determinar a opção mais acertada 

(LÓPEZ, 2001). 

O processo de inferência diagnóstica envolve várias decisões clínicas relevantes 

para todo o processo de cuidado. Como referido, decisões são requeridas desde a seleção de 

quais dados coletar até a conclusão diagnóstica final. O resultado final será diretamente 

influenciado pelos critérios adotados para as diversas decisões intermediárias. Erros neste 

processo de tomada de decisão acarretará numa diminuição da qualidade da assistência 

prestada, num aumento de tempo de internamento e em possíveis riscos para o paciente 

(CRUZ; PIMENTA; LUNNEY, 2009). 

Portanto, a utilização de ferramentas que facilitem o processo de tomada de 

decisão, principalmente as referentes ao processo de inferência diagnóstica, vem recebendo 

posição de destaque na atualidade. Estas ferramentas contribuem para o aumento da acurácia 

do processo de inferência diagnóstica. Com isto, garantem-se maior qualidade da assistência 

prestada e maior segurança ao paciente (LUNNEY, 2003). 

As árvores de decisão podem representar estratégias utilizadas para aumentar a 

acurácia do processo de inferência diagnóstica. Estas árvores são consideradas ferramentas 

gráficas, com as quais se têm uma visão mais clara e precisa dos diferentes rumos que podem 

tomar as múltiplas alternativas de decisão. Portanto, o processo de tomada de decisão pode ser 

facilitado pelo uso de AD, visto que estas permitem diminuir o grau de incerteza das 

inferências (SÁNCHEZ-PEDRAZA; GAMBOA; DÍAZ, 2008). 

As árvores de decisão podem ser geradas a partir de estudos epidemiológicos, 

transversais, a partir de bancos de dados específicos, de revisões sistemáticas da literatura e 

por opinião de especialistas obtidas a partir de painéis de especialistas. Os vínculos entre as 

variáveis podem ser feitos com base na opinião destes especialistas, como ocorre na maior 

parte dos guias de condutas médicas, ou podem ser baseados em probabilidades condicionais 

(PHAN et al., 2010). 

As AD têm como objetivo discriminar, estimar ou predizer a variável desfecho em 

função das variáveis preditoras. Utilizam-se, para tal, divisões sucessivas do conjunto de 

indivíduos. A variável com maior associação com a variável desfecho é utilizada como teste 

em cada ramificação (LEMUS; ZAMORA, 2008). Para Monard e Baranauskas (2003), a 
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árvore de decisão apresenta um conjunto de dados estruturados em que se tem nós-folha (nós 

derivados ou terminais), que correspondem a uma classe, e nós de decisão que contêm um 

teste sobre algum atributo. Para cada resultado do teste, existe uma aresta que leva a uma 

subárvore. Esta por sua vez possui a mesma estrutura da árvore global. 

É importante destacar que existem várias formas de estruturar as árvores de 

decisão com base em conjuntos de atributos. O número de atributos influencia fatorialmente 

no número de árvores de decisão. Ressalta-se que a busca exaustiva por um modelo ótimo de 

árvore de decisão para um dado problema torna-se impraticável devido ao elevado custo 

computacional. Nesse sentido, algoritmos baseados em heurística têm sido desenvolvidos para 

gerar modelos com resultados satisfatórios em tempo factível (BASGALUPP, 2010). Entre os 

algoritmos utilizados para geração de árvores de decisão, destacam-se: o CHi-square 

Automatic Interaction Detection (CHAID), o Classification and Regression Trees (CRT) e o 

Quick, Unbiased, Efficient Statistical Tree (QUEST). 

Entre as vantagens de se utilizar as árvores de decisão, destacam-se a 

possibilidade de obtenção de conhecimento estruturado em forma de regras interpretáveis; a 

não necessidade de se testar os pressupostos de distribuição probabilísticos por ser um 

procedimento de análise não paramétrico; a possibilidade de se trabalhar com todos os tipos 

de variáveis preditoras; e a oportunidade de se encontrar probabilidade de ocorrência de 

variáveis dicotômicas (LEMUS; ZAMORA, 2008; VERA et al., 2008).  

É importante destacar que a geração de árvores de decisão é um dos métodos de 

aprendizado mais utilizados na prática. É rápido para aprendizado de conceitos e fácil de ser 

implementado. Ressalta-se sua utilização em várias áreas de estudo como: nas ciências 

atuariais, administração, medicina (na realização de diagnósticos diferenciais), dentre outras 

(LEMUS; ZAMORA, 2008; VERA et al., 2008; MONARD; BARANAUSKAS, 2003). 

Acredita-se que a geração de árvores de decisão possa contribuir com o processo 

de inferência de diagnósticos de enfermagem respiratórios de populações de crianças com 

infecção respiratória aguda devido à ocorrência de características definidoras comuns. Esta 

proximidade entre os diagnósticos de enfermagem pode ser ponto de dúvida entre avaliadores 

menos experientes ou estudantes de enfermagem. Neste cenário, a detecção diagnóstica 

errônea pode comprometer o restante do processo, levando a um plano de assistência 

inadequado e, consequentemente, a resultados inapropriados para a situação clínica do 

indivíduo avaliado (NÓBREGA; SILVA, 2008/2009). 

Entre os diagnósticos de enfermagem respiratórios comumente encontrados em 

crianças com IRA, destacam-se Desobstrução ineficaz das vias aéreas e Padrão respiratório 
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ineficaz (MONTEIRO; SILVA; LOPES, 2006). A fisiopatologia das IRAs e as propriedades 

inerentes à população infantil podem justificar a alta ocorrência desses diagnósticos de 

enfermagem. 

As IRAs são a primeira causa de internação em menores de cinco anos de idade e 

terceira em mortalidade, ficando atrás das afecções perinatais e septicemias. Cerca de 40% 

das crianças que procuram serviço de saúde estão acometidas por uma IRA, a qual é 

responsável por aproximadamente dois milhões de óbitos por ano (FAÇANHA; PINHEIRO, 

2004). 

Segundo Façanha e Pinheiro (2004), as infecções respiratórias agudas representam 

variada gama de processos mórbidos de diferentes etiologias e gravidades que acometem o 

trato respiratório. A sintomatologia das IRAs engloba desde tosse, febre, dispnéia, dor de 

garganta, dor de ouvido, anorexia, coriza nasal, tiragem sub e intercostal, chiado no peito até 

cianose (GONÇALVES-SILVA et al., 2006; FAÇANHA; PINHEIRO, 2004). 

Os diagnósticos respiratórios apresentados por crianças com IRA representam 

fenômenos de enfermagem prioritários, pois afetam diretamente a oxigenação tissular, sendo 

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

tecidual necessitam de intervenções de enfermagem rápidas e resolutivas. Árvores de decisão, 

para auxiliar os profissionais no processo de inferência e de tomada de decisão diagnóstica, 

podem ser de grande valia na prática clínica. Além de classificar a presença de diagnósticos 

com base em probabilidades condicionais, as árvores de decisão podem permitir a 

diferenciação entre diagnósticos de enfermagem que apresentam características comuns. 

No desenvolvimento de árvores de decisão para diagnósticos de enfermagem, 

alguns questionamentos se fazem pertinentes, tais como: qual a prevalência dos DE DIVA e 

PRI em crianças com IRA? Qual a probabilidade de ocorrência das características definidoras 

com maior associação com os DE em estudo? Que características definidoras apresentam 

maiores valores de probabilidade para predizer DIVA e PRI isoladamente e para 

diferenciação diagnóstica destes em crianças com IRA? Que árvores de decisão podem ser 

geradas com base nas características definidoras que permitam a inferência dos diagnósticos 

PRI e DIVA em crianças com IRA? 

Dessa forma, o estudo ora elaborado visa a geração de árvores de decisão como 

ferramenta tecnológica com a finalidade de facilitar e agilizar o processo de inferência e de 

tomada de decisão de dois diagnósticos de enfermagem respiratórios, auxiliando os 

enfermeiros na prática clínica e servindo de subsídio como um mecanismo de diagnóstico 

diferencial.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

Gerar árvores de decisão para auxílio na determinação diagnóstica dos 

diagnósticos Padrão respiratório ineficaz e Desobstrução ineficaz das vias aéreas em 

crianças com infecção respiratória aguda. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 - Determinar a prevalência dos diagnósticos: Padrão respiratório ineficaz e 

Desobstrução ineficaz das vias aéreas em crianças com infecção respiratória aguda. 

- Identificar a prevalência das características definidoras dos diagnósticos 

Padrão respiratório ineficaz e Desobstrução ineficaz das vias aéreas em crianças com 

infecção respiratória aguda. 

- Mensurar as probabilidades condicionais de ocorrência dos diagnósticos de 

enfermagem em questão com base em suas características definidoras. 

- Descrever as árvores de decisão geradas pelos algoritmos de indução CHAID, 

CRT e QUEST. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 3.1 Delineamento do estudo 

 

Estudo do tipo transversal, descritivo e de natureza quantitativa. Os estudos 

transversais visam a obtenção dos dados em um único momento, onde se realiza um corte no 

tempo. A pesquisa descritiva tem como finalidade observar, descrever e documentar aspectos 

de uma determinada situação e, é classe integrante dos delineamentos não-experimentais 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

As pesquisas de natureza quantitativa proporcionam, por meio de seus 

delineamentos, a exatidão das respostas, a imparcialidade, a capacidade de interpretação 

voltada para a questão da pesquisa e a replicação dos resultados. Utiliza-se de métodos para 

coleta sistemática das informações e análises com ferramentas estatísticas (MORALES; 

ZÁRATE, 2004; POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Optou-se por esse tipo de estudo com o intuito de identificar dados para que estes 

pudessem ser utilizados no desenvolvimento de árvores de decisão com boa aplicabilidade 

clínica. Vale destacar que estes dados foram levantados e organizados em três etapas distintas, 

a saber: Levantamento e compilação de sinais clínicos; Inferência diagnóstica e Geração das 

árvores de decisão. 

 

3.2 Levantamento e compilação de sinais clínicos 

 

3.2.1 Local do estudo 

 

O protocolo de pesquisa foi desenvolvido em dois hospitais públicos 

especializados no atendimento a crianças, um deles da rede municipal e outro da rede estadual 

de saúde. A primeira instituição é de nível secundário e possui serviços de ambulatório 

médico e emergência pediátrica clínica, com área de internamento. Tem a disposição 30 leitos 

de internamento. Apesar da sazonalidade das doenças atendidas, os casos de Infecção 

Respiratória Aguda são frequentes e corresponderam à aproximadamente 24% dos 

internamentos nos dez primeiros meses de 2010. 

A segunda instituição é de nível terciário, sendo referência em pediatria para todo 

o Estado do Ceará. Esta presta atendimento à saúde de alta complexidade. Possui serviço de 

emergência, distribuído em unidades de reanimação cardiopulmonar pediátrica, observação e 
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de terapia intensiva. Quanto à demanda de pacientes com infecção respiratória, no ano de 

2009, foram admitidas para internamento 688 crianças com este diagnóstico médico, na faixa 

etária de 0 a 5 anos. 

 

3.2.2. População e amostra 

 

A população da pesquisa foi constituída por crianças de ambos os sexos com 

comprometimento respiratório, internadas nos serviços de saúde supracitados. Estabeleceram-

se os seguintes critérios de inclusão: ter como diagnóstico médico inicial qualquer doença 

classificada como IRA e ter no máximo cinco anos de idade completos. Adotou-se este ponto 

de corte para idade, visto que as doenças classificadas como IRA são mais prevalentes nesta 

faixa etária. Os critérios de exclusão estabelecidos para o estudo foram: choro intenso com 

surgimento ou piora de cianose, comorbidades cardiovasculares que influenciassem a 

presença de diagnósticos respiratórios ou comorbidades neurológicas que inviabilizassem a 

avaliação respiratória. No entanto, nenhum indivíduo foi excluído do estudo. 

Para determinar o tamanho amostral, utilizaram-se as frequências encontradas no 

estudo de Monteiro (2006) para os diagnósticos de enfermagem Padrão respiratório ineficaz 

(74,4%) e Desobstrução ineficaz de vias aéreas (100%). Portanto, considerou-se como 

parâmetro a média das prevalências dos dois diagnósticos (87,2%). O coeficiente de confiança 

utilizado foi de 95% e o erro amostral relativo adotado foi de 5%. Ao utilizar a fórmula para 

cálculo amostral de população infinita, encontrou-se uma amostra de 230 indivíduos 

(ARANGO, 2005). No entanto, no período do estudo, 249 crianças que atendiam aos critérios 

de inclusão foram internadas para tratamento de IRA nos locais de coleta. Estas foram 

selecionadas de forma consecutiva entre os meses de janeiro a maio de 2011.  

 

3.2.3 Treinamento da equipe para coleta de dados 

 

A coleta foi realizada pelo autor e, por dois enfermeiros e quatro acadêmicos do 

curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, um deles do nono 

semestre e os outros do sétimo semestre. Uma oficina de oito horas foi desenvolvida pelo 

pesquisador para que os métodos propedêuticos inerentes à avaliação respiratória fossem 

revistos, aplicados e padronizados. O intuito desta oficina foi preparar a equipe para a coleta 

de dados. Trabalhou-se com livros textos de semiologia geral e pediátrica, além da reprodução 

de áudios. Realizou-se também a discussão de artigos que contemplavam as características 
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dos diagnósticos em estudos e peculiaridades do instrumento de coleta de dados para que as 

dúvidas fossem esclarecidas, a fim de minimizar os vieses de coleta. Vale ressaltar que um 

grupo de seis crianças com idades variando entre quatro e dez anos foi convidado para 

participar da oficina, dessa forma, possibilitando a simulação da aplicação do instrumento de 

coleta. 

 

 

3.2.4. Procedimento de coleta dos dados 

 

Inicialmente os nomes dos indivíduos que atendiam aos critérios de inclusão 

foram levantados com os profissionais dos serviços em que a coleta foi realizada. 

Posteriormente, o pai ou a mãe foi contatado e esclarecido sobre os objetivos, procedimentos 

de coleta de dados e sobre riscos e benefícios do estudo.  

A avaliação respiratória foi realizada com base em um formulário com o intuito de 

levantar dados acerca do comprometimento do sistema respiratório na criança. O formulário 

proporcionou o levantamento de variáveis relacionadas à identificação da criança (sexo, 

procedência, diagnóstico médico, número de internamentos, data de nascimento, data de 

internamento), à revisão dos sintomas (tosse, expectoração, dispneia e dor) e à avaliação 

respiratória (Apêndice A), incluindo as características definidoras dos diagnósticos em estudo, 

a saber: 

1. Padrão respiratório ineficaz: “Alterações na profundidade respiratória”, 

“Assumir uma posição de três pontos”, “Batimentos de asa do nariz”, “Bradipneia”, 

“Diâmetro ântero-posterior aumentado”, “Dispneia”, “Excursão torácica alterada”, “Fase de 

expiração prolongada”, “Ortopneia”, “Respiração com os lábios franzidos”, “Taquipneia”, 

“Uso da musculatura acessória para respirar”.  

2. Desobstrução ineficaz de vias aéreas: “Agitação”, “Cianose”, “Dispneia”, 

“Expectoração”, “Mudanças na frequência respiratória”, “Mudanças no ritmo respiratório”, 

“Olhos arregalados”, “Ortopneia”, “Ruídos adventícios respiratórios”, “Sons respiratórios 

diminuídos”, “Tosse ausente”, “Tosse ineficaz”, “Vocalização dificultada”. 

O instrumento de coleta de dados foi construído com base na literatura pertinente 

acerca da avaliação pulmonar e submetido à apreciação de dois professores com experiência 

em semiologia e diagnósticos de enfermagem. Estes avaliaram a adequação e a pertinência do 

conteúdo do instrumento, bem como, a identificação de lacunas. Esta avaliação foi realizada 

com intuito de melhorar o instrumento, no entanto, não constituiu uma validação de conteúdo 
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ou aparência. Sugestões quanto à ordem de apresentação dos itens e à representação de 

informações necessária para avaliação de características definidoras ou diferenciação destas 

foram dadas e acatadas. Tem-se como exemplo as características “Agitação”, “Confusão”, 

“Distúrbios visuais” e “Irritabilidade”. Na primeira versão do instrumento, as CD “Confusão”, 

“Distúrbios visuais” e “Irritabilidade” eram utilizadas para avaliar graus de “Agitação”. Os 

professores solicitaram que, mesmo fazendo parte de um diagnóstico não avaliado no presente 

estudo, estas características deveriam ser avaliadas separadamente para se estimar a saúde 

respiratória da criança. 

As informações referentes aos dados objetivos da avaliação respiratória foram 

coletadas diretamente com a criança, ao passo que as informações de identificação e revisão 

dos sintomas foram coletadas com o pai ou a mãe. Encontraram-se outras informações 

referentes ao internamento no prontuário, como: dia de internamento, diagnóstico médico e 

anotações dos profissionais quanto ao estado clínico da criança, histórico de tosse e presença 

de expectoração de secreções. Adotou-se a conduta de verificar dados pertinentes à revisão 

dos sistemas anotados no prontuário para ratificar as informações prestadas pelo pai ou a mãe. 

Vale ressaltar que os diagnósticos de enfermagem respiratórios possuem 

características definidoras que não puderam ser avaliadas neste estudo devido à idade da 

população e a impossibilidade de se realizar testes de função pulmonar como: “Capacidade 

vital diminuída”, “Pressão expiratória diminuída”, “Pressão inspiratória diminuída”, “Tempo 

expiratório prolongado”, “Ventilação-minuto diminuída”. 

Para realização do exame físico respiratório, utilizaram-se os seguintes 

instrumentos: fita métrica milimetrada não distensível com comprimento de 2 metros da 

marca Sanny
®

, paquímetro antropométrico clínico da marca Sanny
®

, estetoscópio 

cardiológico da marca Littman
®
 e oxímetro de pulso infantil da marca Nonyn

®
. Visando 

minimizar os riscos de imprecisão nas medidas realizadas, o paquímetro foi calibrado 

diariamente antes da coleta de dados. Houve a troca das baterias do oxímetro antes do período 

de coleta de dados. 

Um pré-teste foi realizado com 5% (12 indivíduos) do valor da amostra para 

avaliar as estratégias de aplicação do instrumento no grupo amostral. Este ocorreu nos 

períodos da manhã e da tarde da primeira semana do mês de janeiro de 2011. Vale salientar 

que este foi realizado nas mesmas condições em que a coleta propriamente dita foi executada. 

Como não houve modificações no formulário de coleta de dados, estes indivíduos foram 

incluídos no grupo amostral. 
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3.2.5. Organização dos dados 

 

As variáveis contidas no formulário de coleta de dados foram codificadas e 

inseridas em um software de coleta de dados por meio eletrônico. Este permitiu a coleta 

organizada por meio de fluxos estabelecidos entre as variáveis e bloqueios destes para se 

minimizar as perdas por preenchimento inadequado das informações. O software de coleta foi 

executado em um Personal Digital Assistant (PDA) da marca Palm
®
. Os dados provenientes 

do PDA foram diariamente descarregados em um servidor na internet e armazenados neste 

servidor para posterior acesso.  

Os dados coletados foram baixados do servidor de armazenamento e organizados 

em um novo banco de dados do software Excel para envio aos enfermeiros diagnosticadores. 

Nas planilhas deste programa, foram organizadas as informações de cada criança 

separadamente referente à presença ou à ausência das características definidoras dos 

diagnósticos em estudo. Informações complementares foram adicionadas quando pertinentes 

com a finalidade de descrever aspectos de cada característica. Tem-se como exemplo as 

características “Taquipneia” e “Ruídos adventícios respiratórios”. Se “Taquipneia” estivesse 

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

adventícios respiratórios” fosse referido adicionava-se a informação de qual ruído e sua 

localização. Vale salientar que, diante das informações clínicas da criança, aplicou-se um 

protocolo para identificação das características definidoras (APÊNDICE B). Este protocolo 

foi desenvolvido a partir de busca na literatura. Neste apresentava-se a definição operacional 

de cada característica, permitindo sua avaliação e classificação. 

Vale destacar que mesmo após o treinamento da equipe de coleta de dados e a 

utilização de estratégias de coleta automatizadas, ocorreu a perda de dados referentes às 

variáveis como: possui antecedentes familiares para doenças pulmonares (2 perdas), número 

de internamentos nos últimos 12 meses (2 perdas), renda familiar (6 perdas), número de 

membros na família (1 perda), histórico de amamentação (1 perda), “Expectoração” (2 

perdas), “Ortopneia” (2 perdas) e índice torácico (8 perdas). 

 

 

3.3. Inferência diagnóstica  

 

3.3.1 Enfermeiros diagnosticadores 
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Inicialmente, realizou-se um levantamento dos enfermeiros participantes do 

Núcleo de Estudo em Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem (NEDIRE) 

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

prática docente ou clínica de seis meses, no mínimo. Este núcleo pertence ao Departamento 

de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará e é composto por três grupos de pesquisa: 

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). 

Os currículos Lattes foram avaliados para verificação da produção científica e da 

prática clínica ou docente. Os enfermeiros selecionados foram convidados a participar do 

estudo por meio de uma carta convite (APÊNDICE C), que contemplava os objetivos e uma 

síntese da metodologia do estudo, atribuições do enfermeiro diagnosticador na pesquisa, 

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

estudo. Doze enfermeiros aceitaram participar do estudo. Foram treinados e submetidos a 

testes para avaliação de atributos e qualificação das inferências realizadas. 

 

3.3.2 Oficina com os enfermeiros diagnosticadores 

 

Os enfermeiros participaram de uma oficina presencial com carga horária de 8 

horas para discutir o processo de inferência dos diagnósticos de enfermagem respiratórios. 

Nesta oficina, foram realizadas exposições dialogadas dos seguintes temas: elementos que 

compõem os diagnósticos de enfermagem respiratórios, pensamento crítico, raciocínio 

diagnóstico e inferência diagnóstica. Também foram apresentados estudos que tiveram como 

objetivo a validação dos diagnósticos respiratórios.  

 

3.3.3 Processo de avaliação da qualidade das inferências diagnósticas 

 

Ao final da oficina, para que se pudesse mensurar a qualidade dos dados das 

inferências geradas pelos enfermeiros, realizou-se uma avaliação da capacidade ou eficácia do 

diagnosticador em identificar repetidamente a presença ou ausência de um diagnóstico de 

enfermagem e da tendência com que o diagnosticador rejeita um diagnóstico presente ou 

aceita um diagnóstico ausente. Este tipo de avaliação é denominado segundo Hradesky (1988) 

como estudo da capacidade de classificação por atributos. 
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Esta avaliação foi feita solicitando que os enfermeiros examinassem relatórios de 

dados clínicos fictícios e foi baseada em quatro parâmetros: 1) Eficácia - (E): capacidade de 

identificar corretamente um diagnóstico presente ou ausente, calculada de acordo com a 

fórmula E = número de casos corretamente diagnosticados/total de oportunidades de se 

diagnosticar corretamente; 2) Taxa de Falso Negativo - T(FN): representada pela chance de 

um diagnóstico ser classificado como ausente estando realmente presente (falha), expressado 

pela fórmula T(FN) = número de falhas/número de oportunidades para falha; 3) Taxa de 

Falso Positivo - T(FP): representada pela chance de um diagnóstico ser classificado como 

presente quando na realidade está ausente (alarme falso), calculada por T(FP) = número de 

alarmes falsos/número de oportunidades para alarmes falsos; 4) Tendência ou Vício (T): 

representa a predisposição de um diagnosticador em classificar um diagnóstico como ausente 

ou presente, calculada pela fórmula T = T(FN) / T(FP) (HRADESKY, 1988). 

A avaliação da capacidade do diagnosticador foi realizada com base nos valores 

calculados dos parâmetros E, T(FN), T(FP) e T. As inferências dos avaliadores foram 

classificadas em aceitável, marginal e inaceitável. Os pontos de corte para esta classificação 

foram adaptados de Hradesky (1988) e estão explicitados na tabela 1. 

 

Tabela 1- Pontos de corte para avaliação de estudos de capacidade do diagnosticador. 

Parâmetros Aceitável Marginal Inaceitável 

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

T(FP) 0,05 ou menos ≤ 0,10 Mais que 0,10 

T(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); Legenda: (E): Eficácia; T(FN): Taxa de Falso Negativo; T(FP): Taxa de Falso Positivo; 

T: Tendência. 

 

Como o critério tendência está em função de T(FP) e de T(FN) e estes podem 

assumir classificações diferentes, existem casos especiais para se realizar o cálculo da 

tendência na avaliação de sistemas de medição de atributos segundo Hradesky (1988) (Tabela 

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

de avaliação da qualidade das inferências diagnósticas. 
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Tabela 2- Casos especiais para se realizar o cálculo da tendência. 

T(FP) T(FN) T Decisão 

0 Maior que 0 0 Inaceitável 

Maior que 0 0 Nenhum valor Use E, P(AF) e P(CE) 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); Legenda: (E) Eficácia; T(FN) Taxa de Falso Negativo; T(FP) Taxa de Falso Positivo; 

(T) Tendência. 

 

O número de itens (aqui compreendidos como o número de relatórios de dados 

clínicos fictícios) para a avaliação da capacidade de inferência é determinado com base no 

número de diagnosticadores. Segundo Hradesky (1988), para um grupo de três ou mais 

avaliadores, é necessário avaliar um número mínimo de 12 relatórios pelo menos por três 

vezes. Como havia 12 enfermeiros presentes na oficina, cada participante avaliou 36 

relatórios (12 relatórios aplicados em três momentos consecutivos). Em um primeiro 

momento, cada diagnosticador avaliou os relatórios em ordem aleatória, registrando os 

resultados.  

Vale ressaltar que foi entregue um relatório por vez a cada enfermeiro. Em 

seguida, cada um dos enfermeiros repetiu as avaliações em ordem aleatória e distinta da 

primeira avaliação. Uma terceira avaliação foi realizada seguindo uma ordem aleatória e 

diferente da primeira e da segunda avaliação. Os relatórios foram elaborados por um 

enfermeiro doutor com experiência no desenvolvimento de pesquisas com diagnósticos de 

enfermagem. Estes relatórios foram constituídos por uma breve descrição da criança e da sua 

doença de base e pela identificação das características definidoras presentes. Com base nesses 

dados, os enfermeiros indicavam a presença ou a ausência dos diagnósticos de enfermagem. 

Os resultados da avaliação de cada enfermeiro foram comparados com uma tabela de 

respostas. 

Os relatórios de dados clínicos fictícios foram construídos de tal forma que em 

50% dos casos os diagnósticos estavam presentes. Vale destacar que quando a inferência do 

diagnosticador era classificada como inaceitável, as inconsistências de suas inferências eram 

discutidas em um momento posterior à oficina e uma nova bateria de relatórios era aplicada 
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para avaliar seu desempenho. Portanto, buscou-se que os diagnosticadores atingissem, pelo 

menos, o perfil mínimo marginal em todos os critérios avaliados. 

Apesar de terem sido convidados e treinados 12 enfermeiros, somente dois 

diagnosticadores confirmaram sua disponibilidade para realizar as inferências diagnósticas no 

período do estudo. Apresenta-se, na Tabela 3, o produto das avaliações realizadas após o 

treinamento com os dois enfermeiros diagnosticadores. Estes possuíam em média três anos de 

graduação. O primeiro possuía título de mestrado e o outro estava cursando mestrado em 

enfermagem. 

 
Tabela 3- Resultados dos testes realizados após o treinamento com os diagnosticadores, para o diagnóstico de 

enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas (DIVA) e Padrão respiratório ineficaz (PRI). Fortaleza, 2011.  

 Eficácia  T(FN) T(FP) Tendência 

DIVA     

Diagnosticador A     

1ª rodada 1 0 0 1 

Diagnosticador B     

1ª rodada 0,9167 0,0556 0,1111 1,8 

2ª rodada 0,9444 0,0556 0 0 

PRI     

Diagnosticador A     

1ª rodada 0,9444 0,0476 0,0667 0 

Diagnosticador B     

1ª rodada 0,8611 0,2381 0 0,6312 

2ª rodada 1 0 0 1 

T(FN): Taxa de Falso Negativo; T(FP): Taxa de Falso Positivo; DIVA: Desobstrução ineficaz de vias aéreas; 

PRI: Padrão respiratório ineficaz 

 

Observou-se que o diagnosticador A atingiu o perfil mínimo adotado na rodada de 

relatórios realizada ao final da oficina. Já o diagnosticador B, mesmo atingindo o perfil para o 

DE DIVA na primeira rodada, não alcançou o mesmo perfil para o DE PRI. Portanto, este foi 

submetido à nova rodada de relatórios com casos contemplando os dois diagnósticos. Vale 

salientar que as incongruências foram discutidas para realização da nova rodada de testes. Os 

procedimentos adotados foram semelhantes à rodada anterior. No entanto, novos relatórios 

foram desenvolvidos para aplicação. 

 

3.3.4. Processo de inferência diagnóstica 

 

De posse dos dados clínicos de cada criança avaliada, os diagnosticadores 

realizaram a inferência diagnóstica, confirmando ou não a presença dos diagnósticos em 

estudo. Foram enviadas sessenta planilhas em média via e-mail com intervalo de tempo entre 

os envios de cerca de uma semana. O envio dos relatórios ocorreu no mês de julho de 2011. A 
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ocorrência ou não dos diagnósticos foi determinada pela concordância absoluta entre os 

diagnosticadores. Nos casos em que houve divergência de opiniões acerca da presença dos 

diagnósticos, os diagnosticadores foram convidados a discutir até que se chegasse a um 

consenso. 

Realizou-se análise de concordância das inferências diagnósticas, utilizando-se o 

coeficiente de Kappa ajustado pela prevalência do desfecho. Os diagnosticadores 

apresentaram coeficientes Kappa próximos do esperado (80%), para DIVA (77,51%) e PRI 

(75,90%). 

 

3.3.5 Análise dos dados 

 

Criou-se um banco de dados no software Excel contendo dados sobre a 

prevalência dos DE e suas CD, variáveis sociodemográficas e fatores de risco para IRA. 

Processou-se este banco de dados no software IBM SPSS versão 19.0 for Windows (Statistical 

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

Uma análise descritiva foi realizada, explicitando-se as prevalências das variáveis 

sociodemográficas (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). 

Utilizaram-se testes de associação (Qui-quadrado de Pearson ou teste exato de 

Fisher, de acordo com a frequência esperada mínima de cinco casos nas células) entre as 

variáveis clinicamente associadas, casos estas fossem categóricas ou nominais.  

Para se avaliar a normalidade dos dados, fez-se uso do teste de Kolmogorov-

Smirnov. Realizaram-se testes de associação entre as variáveis categóricas e contínuas. 

Utilizou-se o teste de Mann-Whitney para variáveis não normais, e o teste T para associação 

das variáveis com distribuição normal. Calculou-se a odds ratio para medir a magnitude do 

efeito das variáveis independentes sobre a variável dependente. 

Uma análise de regressão logística foi realizada com base nas CD com maior 

associação com seus respectivos DE. Com base no teste de Omnibus, os modelos foram 

testados até se encontrar um bom ajustamento. Foi calculado o coeficiente de determinação do 

modelo com base no R
2
 de Nagelkerke e os valores observados foram comparados com os 

valores esperados por meio do teste de Hosmer-Lemeshow. O nível de significância adotado 

foi de 0,05. 
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3.4. Geração das árvores de decisão 

 

Utilizou-se como base para indução das árvores de decisão o banco de dados 

contendo as prevalências dos diagnósticos e de suas características definidoras. Árvores de 

decisão foram geradas para cada DE separadamente, utilizando-se como variável desfecho 

(dependente) a inferência consensual do respectivo DE e como variáveis independentes as 

características definidoras.  

Para gerar árvores com o objetivo de diferenciação entre os DE DIVA e PRI, 

criou-se uma nova variável. Os indivíduos foram codificados de acordo com seu perfil 

diagnóstico, classificando-os quanto à presença do DE DIVA e do DE PRI isoladamente, à 

presença dos dois DE concomitantemente e à ausência dos dois DE. Esta variável foi utilizada 

como desfecho para o desenvolvimento das árvores com a finalidade de realizar classificação 

diferencial. 

Existem vários algoritmos de indução de árvores de decisão. Logo, a forma como 

uma árvore de decisão se comporta e se apresenta está diretamente relacionado com o 

algoritmo que se utiliza. Assim, optou-se por trabalhar com três algoritmos de indução de 

árvores de decisão CHi-square Automatic Interaction  Detection (CHAID), Classification and 

Regression Trees (CRT) e Quick, Unbiased, Efficient Statistical Tree (QUEST). Estes estão 

presentes no software IBM SPSS versão 19.0 for Windows. 

O algoritmo CHAID é baseado no teste Qui-quadrado para detecção das 

interações entre as variáveis. A variável independente que apresentar maior interação com a 

variável dependente é eleita em cada passo da indução da AD. 

Como parâmetros básicos para geração de AD com este algoritmo, determinou-se: 

nível de significância para divisão dos nós e fusão de categorias de 0,05; razão de 

verossimilhança como método para obter o valor Qui-quadrado; número máximo de 100 

interações e alteração mínima das frequências esperadas das caixas de 0,05 para estimação do 

modelo. Os valores de significância para os métodos, os parâmetros de divisão e fusão foram 

corrigidos pelo método de Bonferroni. 

Já o método de crescimento CRT divide os dados de modo que as partes sejam as 

mais homogêneas possíveis com relação à variável dependente. É um método de aprendizado 

automático de AD com complexidade limitada, proposto por Breiman et al. (1984).  

Para este algoritmo, utilizou-se a medida GINI como parâmetro para reduzir as 

impurezas necessárias na divisão dos nós. Esta toma como base o quadrado das 
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probabilidades de presença dos casos em cada categoria da variável dependente. Estabeleceu-

se 0,001 como valor para redução mínima das impurezas na divisão do nó. 

O algoritmo QUEST é um método rápido e evita vieses que outros métodos 

apresentam, por favorecer os preditores com muitas categorias. Contudo, só se pode utilizar o 

QUEST quando a variável dependente é nominal. Para o algoritmo QUEST, estabeleceu-se 

nível de significância para a divisão dos nós de 0,05.  

Independentemente do método de geração a ser utilizado foram determinados 

limites de crescimento. Estes variaram de acordo com o próprio método de geração, o nível de 

medida de uma variável dependente ou a combinação entre ambos. Os limites de crescimento 

são definidos com base na profundidade máxima da árvore e no número de casos mínimos 

(controla o número de casos mínimos para os nós, os que não cumprirem o valor determinado 

não se dividem). Adotou-se o número máximo de três níveis para o algoritmo CHAID e de 

cinco níveis para CRT e QUEST. Determinou-se como número mínimo de casos 50 para o nó 

parental e de 20 para os nós derivados. Estes parâmetros foram assim estabelecidos para se 

tentar obter o maior número de interações entre as variáveis. 

Para se evitar um super ajustamento do modelo com a utilização dos algoritmos 

CRT e QUEST, utilizou-se como critério a poda da árvore. Esta poda permite que a árvore 

seja recortada de modo a obter uma subárvore menor baseada na especificação da máxima 

diferença do risco. Este risco é expresso em erros típicos. O valor do risco determinado foi de 

zero. 

Para que as árvores de decisão desenvolvidas possam ser utilizadas de forma 

generalizada, em populações maiores, estas devem ser submetidas a uma avaliação da 

qualidade de sua estrutura. Este processo é chamado de validação e pode ser realizado de 

forma cruzada ou por divisão amostral. Neste estudo para que as árvores geradas pudessem 

ser validadas, foi adotada a validação cruzada. 

Esta validação divide a amostra em um número de subamostras (máximo de 25 

subamostras). Por conseguinte, são geradas várias árvores sempre se excetuando um subgrupo 

de dados gerais. Para cada árvore, calcula-se o risco de erro de classificação aplicando-se a 

árvore à subamostra que foi excluída antes desta ser gerada. Como resultado final tem-se uma 

única árvore cuja estimação do risco desta é calculada pela média dos riscos de todas as 

árvores. 
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3.5. Aspectos éticos e administrativos 

 

Em observação aos aspectos éticos e administrativos da pesquisa, foram 

encaminhados ofícios para a direção das instituições. Estes continham os objetivos do estudo 

e período no qual seria realizada a coleta das informações, bem como a metodologia adotada. 

O projeto foi submetido à apreciação do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) da instituição 

proponente, recebendo parecer favorável (parecer n
o
. 309/10) (ANEXO A). Buscou-se 

também anuência da instituição hospitalar referência estadual em pediatria em cumprimento à 

resolução 196/96 (BRASIL, 1996). 

A coleta dos dados somente foi iniciada após a aprovação dos Comitês de Ética 

em Pesquisa. Antes da obtenção dos dados, o pai ou a mãe das crianças foi contatado, 

informado do estudo (objetivos, material e métodos) e convidado a permitir a participação de 

seus filhos. Os pais autorizaram a participação de seus filhos por meio da assinatura do temo 

de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE D). 

Os enfermeiros diagnosticadores foram esclarecidos sobre todas as etapas do estudo e 

quanto às suas atribuições na pesquisa. Vale destacar, que após a concordância em participar 

do estudo foram enviados aos enfermeiros diagnosticadores os seguintes documentos: termo 

de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE E), planilha contendo as características 

definidoras avaliadas em cada criança e informações adicionais, caso estas fossem pertinentes, 

e o protocolo com as definições operacionais das características definidoras que embasou o 

julgamento sobre a presença de cada característica.  
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo, será apresentada a caracterização das crianças com IRA quanto às 

informações sociodemográficas, aos dados clínicos sobre as principais doenças associadas aos 

casos de IRA e às prevalências dos DE e de suas CD. Posteriormente, será exposta a análise 

da associação entre todas estas variáveis, bem como, serão apresentadas as análises de chance 

dos indivíduos desenvolverem os DE em estudo. Em seguida, será mostrada uma análise de 

regressão logística para identificar qual conjunto de dados melhor prediz a ocorrência de 

DIVA ou PRI. Finaliza-secom a apresentação das AD para inferência de DIVA e PRI.  

Encontrou-se no presente estudo uma porcentagem de 55,8% de indivíduos do 

sexo masculino. Das pneumopatias investigadas nos familiares até segundo grau a Asma foi a 

mais prevalente (46,2%). A grande maioria das crianças não frequentava creche (86,7%) 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Distribuição das crianças por sexo, história familiar de pneumopatia, frequência à creche, idade, 

histórico de internamento, renda familiar e histórico de amamentação. Fortaleza, 2011. 

   N   %  

Sexo        

Masculino   139   55,8  

Feminino   110   44,2  

Total   249   100,0  

Doenças respiratórias na 

Família 
       

Asma   114   46,2  

DPOC   1   0,4  

Outros   4   1,6  

Não   128   51,8  

Total   247   99,2  

Frequenta Creche        

Sim   33   13,3  

Não   216   86,7  

Total   249   100,0  

 N Média DP P25 P50 P75 Valor p* 

Idade (meses) 249 19,58 16,41 7,08 13,76 29,36 <0,001 

Dias de Internamento 249 1,31 1,538 1,00 1,00 2,00 <0,001 

Número de internamento 

no último ano 
247 0,46 0,970 0,00 0,00 1,00 <0,001 

Renda Familiar 243 769,90 984,25 510,00 545,00 1000,00 <0,001 

Número de membros na 

Família 
248 5,00 2,10 4,00 5,00 6,00 <0,001 

Meses de amamentação 248 3,31 2,77 1,00 3,00 6,00 0,002 

Há quanto tempo 

frequenta creche (meses) 
33 9,23 9,76 1,00 4,00 12,00 0,075 

Legenda: N - número de indivíduos; % - percentual; DP - desvio padrão; P25 - percentil 25; P50 - percentil 50; 

P75 - percentil 75; *Teste de Kolmogorov-Smirnov. 
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Ainda com relação à Tabela 4, observa-se que muitas das variáveis quantitativas 

apresentaram distribuição não normal dos dados (p<0,05). A idade mediana foi de 13,76 

meses. Em mediana, as crianças avaliadas estavam em seu primeiro dia de internamento e não 

registraram internamento no último ano. A renda familiar mediana foi de R$ 545,00. Em 

mediana, havia cinco pessoas coabitando com a criança. Em média, os indivíduos foram 

amamentados exclusivamente por 3,31 meses. Cerca de 13% das crianças frequentavam 

creche há 9,23 meses em média. 

 

Tabela 5 - Distribuição das prevalências dos diagnósticos médicos. Fortaleza, 2011. 

Diagnóstico Médico N % 

IRA 249 100,0 

  Pneumonia  199 79,9 

  Bronquiolite  30 12,0 

  IRA não especificada 16 6,5 

  Laringite 2 0,8 

  Laringotraqueíte 1 0,4 

  Amigdalite 1 0,4 

Asma 44 17,7 

Derrame pleural 31 12,4 

Legenda: N - número de indivíduos; % - percentual 

 

Na tabela 5, são apresentas as prevalências dos diagnósticos médicos encontrados 

nas crianças avaliadas. Todas as crianças possuíam IRA, pois este é um dos critérios de 

inclusão no estudo. Entre as doenças classificadas como IRA, a Pneumonia foi a mais 

presente (79,9%). Outros diagnósticos que apresentaram destaque foram Asma (17,7%) e 

Derrame Pleural (12,4%). Várias crianças apresentaram dois ou, mesmo, três destes 

diagnósticos.  

Na Tabela 6, são descritos os dados referentes à prevalência dos DE DIVA e PRI 

e de suas características definidoras. 
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Tabela 6 - Prevalência dos diagnósticos de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas e Padrão 

respiratório ineficaz e de suas características definidoras em crianças com Infecção Respiratória Aguda. N= 249. 

Fortaleza, 2011. 

Característica definidora 
Presente Ausente 

N % N % 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas 222 89,2 27 10,8 

Tosse ineficaz 221 91,3 21 8,7 

Ruídos adventícios respiratórios 192 77,1 57 22,9 

Dispneia 170 68,3 79 31,7 

Mudança na frequência respiratória 144 57,8 105 42,2 

Ortopneia 135 54,2 113 45,4 

Expectoração 80 32,1 168 67,5 

Agitação 45 18,1 204 81,9 

Sons respiratórios diminuídos 42 16,9 207 83,1 

Mudança no ritmo respiratório 15 6,0 234 94,0 

Vocalização dificultada 14 5,6 235 94,4 

Cianose 11 4,4 238 95,6 

Tosse ausente 7 2,8 242 97,2 

Olhos arregalados 1 0,4 248 99,6 

Padrão respiratório ineficaz 163 65,5 86 34,5 

Alteração na profundidade respiratória 184 73,9 65 26,1 

Dispneia 170 68,3 79 31,7 

Taquipneia 142 57,0 107 4,0 

Ortopneia 135 54,2 113 45,4 

Uso da musculatura acessória para respirar 129 51,8 120 48,2 

Diâmetro ântero-posterior aumentado 61 25,3 180 74,7 

Batimentos de asa do nariz 21 8,4 228 91,6 

Bradipneia 5 2,0 244 98,0 

Excursão torácica alterada 4 1,6 245 98,4 

Respiração com lábios franzidos 3 1,2 246 98,8 

Assumir uma posição de três pontos - - 72 100,0 

Legenda: N - número de indivíduos; % - percentual;  

 

Observa-se que estes diagnósticos apresentaram alta prevalência. Dos indivíduos 

estudados, 89,2% apresentaram DIVA e 65,5 % manifestaram PRI. As características 

definidoras do DE DIVA manifestadas com maior prevalência foram: “Tosse ineficaz” 

(91,3%), “Ruídos adventícios respiratórios” (77,1%), “Dispneia” (69,3%), “Mudança na 

frequência respiratória” (56,6%), “Ortopneia” (54,2%) e “Expectoração” (32,1%). Já para o 

DE PRI as que se apresentaram mais prevalentes foram: “Alterações na profundidade 

respiratória” (73,9%), “Dispneia” (68,3%), “Taquipneia” (57,0%), “Ortopneia” (54,2%)  e 

“Uso da musculatura acessória para respirar” (51,8%). Destaca-se que três crianças 

apresentaram padrão respiratório de cheyne-stokes e, portanto foram classificadas como 

possuindo “Bradipneia” e “Taquipneia”.  
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Na tabela 7, são mostradas as associação entre as variáveis sociodemográficas 

categóricas e a presença dos diagnósticos em estudo. 

Tabela 7 - Associação entre variáveis sociodemográficas e a presença dos diagnósticos de enfermagem 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas e Padrão respiratório ineficaz. Fortaleza, 2011. 

 Desobstrução ineficaz de vias aéreas Padrão respiratório ineficaz 

P A Estatísticas P  A Estatísticas 

Sexo       

Masculino 124 15 p = 0,976* 

OR = 0,988 

IC 95%%: 0,44 -2,20 

93 46 p = 0,590* 

OR = 0,866 

IC 95%: 0,51-1,46 

Feminino 
98 12 70 40 

Frequência à creche       

Sim 26 7 p = 0,047** 

OR = 0,868 

IC 95%: 0,72-1,04 

22 11 p = 0,876* 

OR = 1,021 

IC 95%: 0,78-1,32 
Não  196 20 141 75 

Possui antecedentes 

familiares para Asma 
      

Sim 108 6 p = 0,006* 

OR = 1,133 

IC 95%: 1,03-1,23 

72 42 p = 0,597* 

OR = 0,951 

IC 95%: 0,78-1,14 
Não  107 21 85 43 

 
Média dos Postos 

Valor p
†
 

Média dos Postos 
Valor p

†
 

A P A P 

Idade em meses 144,00 122,69 0,147 127,64 123,61 0,674 

Dias de internamento 157,96 120,99 0,006 139,47 117,37 0,012 

Renda familiar 120,75 122,15 0,923 128,13 118,76 0,322 

N de membros na família 138,00 122,85 0,291 122,12 125,76 0,689 

N de internamentos no 

último ano 
124,94 123,88 0,929 121,98 125,06 0,692 

Meses de amamentação 124,94 123,88 0,631 124,96 124,26 0,941 

Tempo que frequenta creche 21,57 15,77 0,169 6,41
‡
 10,64

‡
 0,247

‡
 

Legenda: A - ausente; P - presente;*Teste de χ
2
 de Pearson; ** Teste exato de Fisher; 

†
 Teste de Man-Whitney; 

‡
 

Valor da média dos postos e valor p para Teste T. 
 

Encontrou-se associação entre crianças que não frequentavam creche e o DE 

DIVA (p = 0,047). As que não frequentavam creche apresentaram chance 14% menor de 

desenvolver o diagnóstico. Outra associação estatisticamente significante foi encontrada entre 

a presença de antecedentes familiares para Asma e o DE DIVA (p = 0,006). Indivíduos com 

esta variável apresentaram chance 13% maior de desenvolver o diagnóstico. 

A variável “Dias de internamento” apresentou associação com o DE DIVA (p = 

0,006). Crianças com a presença de DIVA apresentaram média dos postos menor, ou seja, 

menor tempo de internamento. Associação similar foi encontrada com esta mesma variável e 

o DE PRI (p = 0,012). 

Na tabela 8, são apresentados os resultados dos testes de associação entre as CD e 

o DE DIVA, bem como, a análise de chance com base nos valores de odds ratio.   
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Tabela 8 - Associação entre o diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas e suas 

características definidoras. Fortaleza, 2011. 

Características Definidoras 
Desobstrução ineficaz de vias aéreas 

Ausente Presente Total Estatísticas 

Agitação  

Ausente 24 180 204 p = 0,240** 

OR =1,867 

IC 95%: 0,53 – 6,49 

Presente 3 42 45 

Total 27 222 249 

Cianose  

Ausente 26 212 238 p = 0,661** 

OR = 1,226 

IC 95%: 0,15 – 9,97 

Presente 1 10 11 

Total 27 222 249 

Dispneia  

Ausente 14 66 80 p = 0,020* 

OR = 2,545 

IC 95%: 1,13 – 5,71 

Presente 13 156 169 

Total 27 222 249 

Expectoração  

Ausente 23 145 168 p = 0,017* 

OR = 4,071 

IC 95%%: 1,18 -13,99 

Presente 3 77 80 

Total 26 222 248 

Mudança na frequência respiratória  

Ausente 14 94 108 p = 0,346* 

OR =1,466 

IC 95%%: 0,65- 3,26 

Presente 13 128 141 

Total 27 222 249 

Mudança no ritmo respiratório  

Ausente 26 208 234 p = 0,499** 

OR =1,750 

IC 95%%: 0,22-13,85 

Presente 1 14 15 

Total 27 222 249 

Olhos arregalados  

Ausente 27 221 148 p = 0,892** 

OR = 0,891 

IC 95%%: 0,85-0,93 

Presente 0 1 1 

Total 27 222 249 

Ortopneia  

Ausente 19 94 113 p = 0,006* 

OR = 3,209 

IC 95%: 1,34-7,64 

Presente 8 127 135 

Total 27 221 248 

Ruídos adventícios respiratórios  

Ausente 25 32 57 p = < 0,001* 

OR = 74,219 

IC 95%: 16,75-328,71 

Presente 2 190 192 

Total 27 222 249 

Sons respiratórios diminuídos  

Ausente 13 194 207 p = < 0,001** 

OR = 0,134 

IC 95%: 0,05-0,31 

Presente 14 28 42 

Total 27 222 249 

Tosse ausente  

Ausente 25 217 242 p = 0,169** 

OR = 0,288 

IC 95%: 0,05-1,56 

Presente 2 5 7 

Total 27 222 249 

Tosse ineficaz  

Ausente 16 5 21 p = < 0,001** 

OR = 85,200 

IC 95%: 24,96-290,74 

Presente 8 213 221 

Total 24 218 242 

Vocalização dificultada  

Ausente 27 208 235 p = 0,191** 

OR = 0,885 

IC 95%: 0,84-0,92 

Presente 0 14 14 

Total 27 222 249 

Legenda:*Teste de X
2
 Pearson; ** Teste exato de Fisher; OR – odds ratio; IC - intervalo de confiança. 



40 

 

 

Encontraram-se as seguintes CD com associação estatisticamente significante: 

“Dispneia” (p = 0,020), “Expectoração” (p = 0,017), “Ortopneia” (0,006), “Ruídos 

adventícios respiratórios” (p < 0,001), “Sons respiratórios diminuídos” (p < 0,001) e “Tosse 

ineficaz” (p < 0,001). Para as CD “Expectoração”, “Ortopneia”, “Dispneia” e “Tosse 

ineficaz”, as crianças apresentaram respectivamente chance de 4, 3, 2 e 85 vezes maior para 

desenvolver DIVA. Crianças com “Sons respiratórios diminuídos” manifestaram chance de 

13% de manifestar DIVA. 

 

Tabela 9 - Associação entre o diagnóstico de enfermagem Padrão respiratório ineficaz e suas características 

definidoras. N=149. Fortaleza, 2011.  

Características Definidoras 
Padrão respiratório ineficaz  

Ausente Presente Total Estatísticas 

Alteração na profundidade respiratória 
Ausente 52 13 65 p = < 0,001* 

OR = 17,647 

IC 95%: 8,65-35,99 

Presente 34 150 184 

Total 86 163 249 

Batimentos de asa do nariz  

Ausente 85 143 228 p = 0,003* 

OR = 11,888 

IC 95%: 1,56-90,17 

Presente 1 20 21 

Total 86 163 249 

Bradipneia  

Ausente 86 158 244 p = 0,118** 

OR = 0,648 

IC 95%: 0,59-0,71 

Presente 0 5 5 

Total 86 163 249 

Diâmetro ântero-posterior aumentado  

Ausente 69 111 180 p = 0,008* 

OR = 2,538 

IC 95%: 1,26-5,10 

Presente 12 49 61 

Total 81 160 241 

Dispneia  

Ausente 73 6 79 p = < 0,001* 

OR = 146,936 

IC 95%: 53,71-401,97 

Presente 13 157 170 

Total 86 163 249 

Excursão torácica alterada  

Ausente 86 159 245 p = 0,181** 

OR = 0,649 

IC 95%: 0,59-0,71 

Presente 0 4 4 

Total 86 163 249 

Ortopneia  

Ausente 78 39 117 p = < 0,001* 

OR =30,75 

IC 95%: 13,65-69,25 

Presente 8 123 131 

Total 86 162 248 

Respiração com lábios franzidos  

Ausente 86 160 246 p = 0,279** 

OR = 0,650 

IC 95%: 0,59-0,71 

Presente 0 3 3 

Total 86 163 249 

Taquipneia  

Ausente 52 55 107 p = < 0,001* 

OR = 3,003 

IC 95%: 1,74-5,15 

Presente 34 108 142 

Total 86 163 249 

Uso de musculatura acessória para respirar  

Ausente 86 34 120 p = < 0,001* 

OR = 0,283 

IC 95%: 0,21-0,37 

Presente 0 129 129 

Total 86 163 249 

Legenda:*Teste de X
2
 Pearson; ** Teste exato de Fisher; OR – odds ratio; IC - intervalo de confiança. 
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Para o DE PRI, as CD que apresentaram associação estatisticamente significante 

foram: “Alterações na profundidade respiratória” (p < 0,001), “Batimentos de asa do nariz” (p 

= 0,003), “Diâmetro ântero-posterior aumentado” (p = 0,008), “Dispneia” (p < 0,001), 

“Ortopneia” (p < 0,001), “Taquipneia” (p < 0,001) e “Uso de musculatura acessória para 

respirar” (p < 0,001). As crianças com as CD “Alterações na profundidade respiratória”, 

“Batimentos de asa do nariz”, “Diâmetro ântero-posterior aumentado”, “Dispneia”, 

“Ortopneia” e “Taquipneia” apresentaram respectivamente 17, 11, 2, 146, 30 e 3 vezes mais 

chance de manifestar PRI. Já crianças com a CD “Uso de musculatura acessória para respirar” 

apresentaram 72% menor chance de apresentar PRI. 

Realizou-se análise de regressão logística com o objetivo de encontrar modelos 

com boa capacidade de predição do DE DIVA, e o modelo que melhor se adequou a este 

objetivo foi o exposto na tabela 10.  

 

Tabela 10 - Regressão logística para o diagnóstico Desobstrução ineficaz de vias aéreas em crianças com 

Infecção Respiratória Aguda. Fortaleza, 2011. 

 Coef E.P 
2 Valor p OR 

IC 95% 

Mínimo Máximo 

Sons respiratórios 

diminuídos 
-2,299 0,712 10,416 < 0,001 0,100 0,025 0,405 

Tosse ineficaz 1,912 0,453 17,826 < 0,001 6,764 2,785 16,430 

Ruídos adventícios 

respiratórios 
3,818 0,897 18,125 < 0,001 45,513 7,848 263,934 

Teste Hosmer-Lemeshow Sig Teste de Omnibus Sig R
2 
de Nagelkerke 

3,253 0,197 272,586 < 0,001 0,901 

Legenda: 
2
- qui-quadrado; OR – odds ratio; IC - intervalo de confiança; Coef - coeficiente da variável; E.P - 

erro padrão; Sig - valor p; R
2
 – coeficiente de determinação. 

 

As CD “Sons respiratórios diminuídos”, “Tosse ineficaz” e “Ruídos adventícios 

respiratórios” associadas possuem poder de predição do DE DIVA de 90% (R
2
 de 

Nagelkerke). Este modelo apresentou bom ajuste geral (teste de Omnibus, p < 0,001), com 

valores esperados similares aos observados (teste de Hosmer-Lemeshow, p = 0,197). 

 

Tabela 11 - Regressão logística para o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz em crianças com Infecção 

Respiratória Aguda. Fortaleza, 2011. 

 
Coef E.P 

2 Sig. OR 
IC 95% 

Mínimo Máximo 

Sexo (masculino) -0,853 0,325 6,892 0,009 0,426 0,225 0,806 

Idade em meses -0,023 0,010 5,083 0,024 0,977 0,958 0,997 

Ortopneia 3,146 0,422 55,521 0,000 23,245 10,161 53,179 

Taquipneia 0,837 0,362 5,346 0,021 2,310 1,136 4,697 

Teste Hosmer-Lemeshow Sig Teste de Omnibus Sig R
2 
de Nagelkerke 

9,999 0,265 138,321 < 0,001 0,570 

Legenda: 
2
- qui-quadrado; OR – odds ratio; IC - intervalo de confiança; Coef- coeficiente da variável; E.P- erro 

padrão; Sig- valor p; R
2
– coeficiente de determinação. 
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Para o diagnóstico PRI, o modelo de regressão logística que melhor se adequou 

foi a associação entre as variáveis ser do sexo masculino, ser mais jovens, apresentar 

“Ortopneia” e “Taquipneia”.  O modelo teve bom ajuste geral (teste de Omnibus, p = 0,001), 

com valores esperados similares aos observados (teste de Hosmer-Lemeshow, p = 0,265) e 

coeficiente de determinação moderado (R
2
 de Nagelkerke de 0,570). 

Dando seguimento à análise multivariada dos dados, construíram-se nove árvores 

de decisão. Estas, diferentemente da análise de regressão logística, apresentam probabilidades 

condicionais à ocorrência associada das CD. Desta forma, pode-se estimar a probabilidade de 

predição de cada conjunto de dados para o DE. 

Seguem as AD geradas para os DE isoladamente e, posteriormente, AD geradas 

com o objetivo de diferenciação diagnóstica. Para cada conjunto de dados, será exposta, 

inicialmente a árvore gerada pelo algoritmo CHAID, em seguida a árvore desenvolvida com o 

algoritmo CRT e, finalmente, a desenvolvida pelo método QUEST.  

A primeira árvore de decisão foi gerada com as CD do DE DIVA com base no 

método CHAID. Esta árvore possui cinco nós no total, sendo três nós terminais (nó sem 

ramificação). A árvore apresenta dois níveis de profundidade. Foi considerada relevante para 

construção deste modelo, duas CD do DE DIVA: “Tosse ineficaz” e “Ruídos adventícios 

respiratórios”. 
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Figura 1 - Árvore de decisão gerada com as características definidoras do diagnóstico de enfermagem 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas, utilizando-se o método de crescimento CHAID. 

  

 

 

A CD mais fortemente associada ao DE DIVA foi “Tosse ineficaz”. Diante desta 

característica, a probabilidade de ocorrência do diagnóstico foi de 0,964 (96,4%). Ao associar 

a CD “Ruídos adventícios respiratórios” à CD “Tosse ineficaz”, previamente presente, 

obteve-se probabilidade1 (100%) de ocorrência de DIVA. 

O poder de predição global desta Árvore de decisão, utilizando-se o método de 

validação cruzada foi de 0,932, ou seja, a árvore predisse corretamente em 93,2% das vezes. 

Na Figura 2, está exposta a Árvore de decisão gerada para o DE DIVA utilizando-

se o método de crescimento CRT. Esta guarda certo grau de similaridade com a árvore gerada 

pelo método CHAID. A árvore possui cinco nós, sendo três nós terminais e também apresenta 

dois níveis de profundidade. As CD relevantes são: “Tosse ineficaz” e “Ruídos adventícios 

respiratórios”. 
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Figura 2 - Árvore de decisão gerada com as características definidoras do diagnóstico de enfermagem 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas, utilizando-se o método de crescimento CRT. 

 

 

 

A CD “Tosse ineficaz” também foi a mais fortemente associada ao DE DIVA 

nesta árvore. Os indivíduos com manifestação desta CD isoladamente obtiveram 

probabilidade de 0,959 (95,9%) de apresentar o DE DIVA. Esta probabilidade foi máxima 

(100%) quando se associou a CD “Ruídos adventícios respiratórios” à CD “Tosse ineficaz”. A 

Árvore de decisão desenvolvida pelo método CRT predisse corretamente em 92,8 % das 

vezes.  

Utilizou-se o método de crescimento QUEST para gerar a Árvore de decisão para 

o DE DIVA exposta na Figura 3. Esta árvore, a exemplo das geradas pelos métodos CHAID e 

CRT, possui cinco nós, sendo três nós terminais. As relações entre as CD são expressas em 

dois níveis de profundidade. As CD consideradas para geração também foram “Tosse 

ineficaz” e “Ruídos adventícios respiratórios” (Figura 3). 
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Figura 3 - Árvore de decisão gerada com as características definidoras do diagnóstico de enfermagem 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas, utilizando-se o método de crescimento QUEST. 

 

 

 

A CD “Tosse ineficaz” foi, novamente, a que apresentou maior associação com o 

DE DIVA. Diante desta característica, a probabilidade de ocorrência do diagnóstico foi de 

0,959 (95,5%). Vale destacar que a probabilidade de predição do DE DIVA foi (100%) 

quando crianças apresentaram concomitantemente as CD “Tosse ineficaz” e “Ruídos 

adventícios respiratórios”. A Árvore de decisão desenvolvida pelo método de crescimento 

QUEST teve poder de predição de 0,928, ou seja, prenunciou corretamente em 92,8% dos 

casos. 

Apresentam-se a seguir as três árvores de classificação geradas para o DE PRI. 

Para geração da primeira árvore, utilizou-se o método de crescimento CHAID. Esta árvore 

apresenta sete nós, sendo quatro nós terminais. As relações entre as variáveis foram expressas 

em dois níveis de profundidade e duas CD foram consideradas relevantes para a construção 

desta árvore: “Dispneia” e “Alterações na profundidade respiratória” (Figura 4). 
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Figura 4 - Árvore de decisão gerada com as características definidoras do diagnóstico de enfermagem Padrão 

respiratório ineficaz, utilizando-se o método de crescimento CHAID. 

 

 

 

“Dispneia” foi a CD mais fortemente associada ao DE PRI. Diante desta 

característica, a probabilidade de ocorrência do diagnóstico foi de 0,924 (92,4%) para PRI. 

Para as crianças que manifestaram “Dispneia” e “Alterações na profundidade respiratória”, a 

probabilidade de ocorrência de PRI foi 1 (100%). 

Ao se observar-se o lado esquerdo da árvore referente às crianças sem a CD 

“Dispneia”, percebeu-se que a ausência desta CD determinou a baixa probabilidade de 

manifestação de PRI (7,6%). Crianças sem “Dispneia” que manifestaram a CD “Alterações na 

profundidade respiratória” apresentaram probabilidade de 0,15 de desenvolver PRI (15%). 

Notou-se, ainda, que a regra dedutível ausência das CD “Dispneia” e “Alterações na 

profundidade respiratória” apresentou probabilidade nula de ocorrência do DE PRI. Esta 

Árvore de decisão mostrou um poder de predição de 0,924 (92,4%).  

Na segunda árvore gerada para o DE PRI, foi aplicado o método CRT. Esta possui 

cinco nós, sendo três terminais. A árvore apresenta as relações entre as CD em dois níveis de 



47 

 

 

profundidade, utilizando como mais relevantes para o DE PRI as CD “Dispneia” e 

“Alterações na profundidade respiratória” (Figura 5). 

 

Figura 5 - Árvore de decisão gerada com as características definidoras do diagnóstico de enfermagem Padrão 

respiratório ineficaz, utilizando-se o método de crescimento CRT. 

 

 

A CD “Dispneia” também foi a mais fortemente associada. Diante desta 

característica, a probabilidade de ocorrência do diagnóstico PRI foi de 0,924 (92,4%). Esta 

probabilidade apresentou valor máximo (100%) quando crianças com “Dispneia” também 

manifestaram a CD “Alterações na profundidade respiratória”. Observando-se o lado 

esquerdo da árvore, percebeu-se que as crianças que não possuíam a CD “Dispneia” tinham 

baixa probabilidade de apresentar o DE PRI (7,6%). Esta Árvore de decisão predisse 

corretamente em 92,4% das vezes. 

A Árvore de decisão gerada para o DE PRI com o método de crescimento QUEST 

apresenta similaridade com as outras duas induzidas para PRI. Esta árvore possui cinco nós no 

total, sendo três terminais, bem como, apresenta dois níveis de profundidade. As CD 
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utilizadas para construção da árvore são as mesmas utilizadas nas árvores anteriores: 

“Dispneia” e “Alterações na profundidade respiratória” (Figura 6). 

 

Figura 6 - Árvore de decisão gerada com as características definidoras do diagnóstico de enfermagem Padrão 

respiratório ineficaz, utilizando-se o método de crescimento QUEST. 

 

 

A CD mais fortemente associada também foi “Dispneia”. Diante desta 

característica, a probabilidade de ocorrência do diagnóstico foi de 0,924 (92,4%). A regra 

dedutível presença de “Dispneia” e de “Alterações na profundidade respiratória” determinou 

probabilidade 1 (100%) para ocorrência do DE PRI. O poder de predição global, calculado 

pelo método de validação cruzada, desta árvore foi de 92,4%. 

Observa-se, na figura 7, a árvore de decisão gerada pelo método CHAID com as 

CD dos dois DE em estudo. Esta árvore apresenta 11 nós, sendo seis nós terminais, e três 

níveis de profundidade. Vale destacar que quatro CD foram consideradas relevantes para a 

construção da árvore, a saber: “Dispneia”, “Tosse ineficaz”, “Ruídos adventícios 

respiratórios” e “Alterações na profundidade respiratória”. 
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Figura 7 - Árvore de decisão para diferenciação diagnóstica entre os diagnósticos de enfermagem Desobstrução 

ineficaz de vias aéreas e Padrão respiratório ineficaz, gerada pelo método de crescimento CHAID.  

 

 

 

A CD mais fortemente associada à presença dos DE em estudo foi “Dispneia”, 

com probabilidade de ocorrência concomitante de PRI e DIVA de 0,847 (84,7%). Para 

aqueles indivíduos que manifestaram conjuntamente “Dispneia” e “Tosse ineficaz”, a 

probabilidade de ocorrência diagnóstica foi aumentada para 0,889 (88,9%). Para manifestação 

associada das CD “Dispneia”, “Tosse ineficaz” e “Alterações na profundidade respiratória”, a 
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probabilidade de ocorrência conjunta de ambos os diagnósticos foi 1 (100%). Observou-se 

também, na ramificação da direita, que a presença de “Dispneia” associada à ausência de 

“Tosse ineficaz” estabeleceu probabilidade de predição de 0,4 (40%) para o DE PRI. Ainda 

para este ramo da árvore, destaca-se que nas condições clínicas em que houve a presença das 

CD “Dispneia” e “Tosse ineficaz” e ausência de “Alterações na profundidade respiratória”, a 

probabilidade de ocorrência de DIVA foi de 0,462 (46,2%). 

Ao se analisar o lado esquerdo desta árvore, em que há a presença de indivíduos 

sem “Dispneia”, percebeu-se que a ausência desta CD isoladamente determinou probabilidade 

de ocorrência do DE DIVA de 0,741 (74,1%). Em indivíduos sem a CD “Dispneia”, a 

manifestação da CD “Tosse ineficaz” elevou a probabilidade de ocorrência do DE DIVA para 

0,896 (89,6%). Esta probabilidade foi aumentada para 0,971 (97,1%) quando estes indivíduos 

também manifestaram a CD “Ruídos adventícios respiratórios” (Figura 7). 

Outro conjunto de dados pode predizer de modo significante o DE DIVA com 

probabilidade de 0,692 (69,2%). Este valor foi encontrado ao se combinar o seguinte conjunto 

de dados: ausência da CD “Dispneia, presença da CD “Tosse ineficaz” e ausência da CD 

“Ruídos adventícios respiratórios”. Outra regra dedutível do ramo esquerdo da Árvore de 

decisão foi ausência de “Dispneia” e de “Tosse ineficaz”. Diante da ausência destas duas CD, 

os indivíduos possuíram probabilidade de 0,8 (80%) de não apresentarem nenhum dos dois 

DE conjuntamente (Figura 7). 

Realizou-se a validação cruzada como método de testagem desta árvore e a 

relação entre o que foi observado e o que se esperava encontrar (predito) foi igual a 1 em 

86,3% das vezes.  

Na Figura 8, apresenta-se a Árvore de decisão gerada pelo método CRT. Esta 

possui 11 nós, sendo seis nós terminais. Destaca-se que três níveis de profundidade são 

utilizados para expressar as interações entre as CD. As CD relevantes são em número de 

quatro: “Dispneia”, “Tosse ineficaz”, “Alterações na profundidade respiratória” e “Ruídos 

adventícios respiratórios” (Figura 8). 
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Figura 8 - Árvore de decisão para diferenciação diagnóstica entre os diagnósticos de enfermagem Desobstrução 

ineficaz de vias aéreas e Padrão respiratório ineficaz, gerada pelo método de crescimento CRT. 

 

 

 

A CD mais fortemente associada à presença dos DE em estudo foi “Dispneia”. 

Isoladamente, esta CD apresentou probabilidade de 0,847 (84,7%) para ocorrência dos dois 

DE conjuntamente. Esta probabilidade foi de 0,956 (95,6%) quando crianças manifestaram as 

CD “Dispneia” e “Alterações na profundidade respiratória” e chegou à 1 (100%) ao se 

associar a este conjunto de dados a CD “Tosse ineficaz”. 



52 

 

 

Destaca-se, ainda no lado direito da árvore, que a regra dedutível presença de 

“Dispneia” e ausência de “Alterações na profundidade respiratória” determinou probabilidade 

de ocorrência do DE DIVA de 0,429 (42,9% das vezes). Crianças que manifestaram a 

sequência de dados: presença da CD “Dispneia” e da CD “Alterações na profundidade 

respiratória” e ausência da CD “Tosse ineficaz” apresentaram probabilidade de 0,286 de 

desenvolver PRI (28,6%). 

Ao se observar o lado esquerdo da árvore, referente aos indivíduos sem 

“Dispneia”, identificou-se que a ausência isolada desta CD determinou probabilidade de 0,741 

(74,1%) para ocorrência de DIVA. Esta probabilidade aumentou para 0,843 (84,3%) para 

aquelas crianças sem “Dispneia” que manifestaram a CD “Tosse ineficaz” e chegou a 0,971 

(97,1%) quando estas mesmas crianças apresentaram também a CD “Ruídos adventícios 

respiratórios”. 

Vale destacar, ainda no lado esquerdo, que nas crianças em que as CD “Dispneia” 

e “Tosse ineficaz” estiveram ausentes, a probabilidade de não ocorrência de ambos os 

diagnósticos foi de 0,857 (85,7%). Esta Árvore de decisão teve poder de predição global de 

0,846. 

Na figura 9, a árvore desenvolvida com o método de crescimento QUEST está 

representada. Esta possui nove nós, sendo cindo terminais. A árvore expõe a relação entre as 

CD em três níveis de profundidade, utilizando como relevantes as CD a seguir: “Dispneia”, 

“Tosse ineficaz” e “Alterações na profundidade respiratória”. 
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Figura 9 - Árvore de decisão para diferenciação diagnóstica entre os diagnósticos de enfermagem Desobstrução 

ineficaz de vias aéreas e Padrão respiratório ineficaz, gerada pelo método de crescimento QUEST. 

 

 

 

 

A CD mais fortemente associada foi “Dispneia”. Diante desta característica, a 

probabilidade de ocorrência dos diagnósticos DIVA e PRI foi de 0,847 (84,7%). Esta 

probabilidade foi aumentada para 0,882 (88,2%) quando a CD “Tosse ineficaz” também foi 

manifestada e chegou ao valor máximo (100%) diante da ocorrência da CD “Alterações na 

profundidade respiratória” associada às duas características anteriormente descritas. 
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Vale ressaltar que a regra dedutível presença de “Dispneia” e de “Tosse ineficaz” 

apresentou probabilidade de 0,118 (11,8%) de ocorrência do DE DIVA. Esta probabilidade 

passou a ser 0,462 (46,2%) para aquelas crianças com as CD “Dispneia” e “Tosse ineficaz” 

que não manifestaram a CD “Alterações na profundidade respiratória”. Outra regra dedutível 

para a predição do DE PRI foi a presença de “Dispneia” e a ausência de “Tosse ineficaz”, 

com probabilidade de ocorrência de 0,25 (25%). 

Ao se analisar o lado direito da árvore, observou-se que a ausência de “Dispneia” 

isoladamente tem poder de predição de 0,741(74,1%) para DIVA. Esta probabilidade passou a 

ser 0,843 (84,3%) para as crianças sem a CD “Dispneia” que apresentaram a CD “Tosse 

ineficaz”. Vale ainda ressaltar que a ausência das CD “Dispneia” e “Tosse ineficaz” 

expressou probabilidade de 0,857 (85,7%) de ausência dos DE DIVA e PRI. O poder de 

predição global da Árvore de decisão gerada pelo método QUEST foi de 84,6%. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A IRA é uma das principais causas de morbidade em crianças menores de cinco 

anos de idade, principalmente naqueles indivíduos com menos de dois anos. A presença de 

qualquer infecção respiratória em crianças menores de dois anos de idade é preditor de 

gravidade e esta deve ser submetida à internação hospitalar.  

Encontrou-se, no presente estudo, idade mediana de 13,76 meses. Esta é a faixa 

etária em que se encontra o maior número de casos de IRA em crianças. Outra justificativa 

para este dado é que, nesta faixa etária, opta-se por tratamento hospitalar em detrimento do 

ambulatorial. E como o estudo se concentrou no ambiente hospitalar, estas crianças eram mais 

frequentemente encontradas e avaliadas, especialmente no sexo masculino (GONÇALVES-

SILVA et al., 2006; MONTEIRO et al., 2006; LOZANO et al., 2008). 

Além das IRAs observou-se que a Asma foi a segunda doença mais 

frequentemente encontrada. Vale destacar que a IRA é uma das principais causas de 

complicação de um quadro asmático de base e este, por sua vez, é fator de agravamento dos 

casos de IRA. O broncoespasmo, característico das crises asmáticas, diminui a luz das vias 

aéreas menores, dificultando, dessa forma, a expectoração. Inicia-se, assim, um processo de 

retenção das secreções (WEST, 2010a).  

A presença de secreção na via aérea promove uma estimulação brônquica, 

exacerbando o quadro asmático preexistente. Esta condição clínica é preditora de complicação 

do estado de saúde da criança, podendo levar a hipoxemia severa e, até mesmo, a 

insuficiência respiratória grave. 

A grande maioria dos indivíduos encontrava-se em sua primeira internação. 

Apesar de internamentos anteriores por queixas respiratórias serem fator de risco para IRA, a 

mediana de idade das crianças foi relativamente baixa, possivelmente limitando a influência 

desta variável na amostra do estudo. 

Vale mencionar que a população do estudo foi composta por indivíduos com 

baixo nível socioeconômico, visto que a mediana de renda familiar foi de R$ 545,00 para uma 

quantidade mediana de cinco pessoas. Sabe-se que esta condição acarreta outros fatores de 

risco para agravamentos da saúde de uma maneira geral, como desnutrição e condições 

insalubres de moradia. 

Outra variável que pode corroborar com esta situação de risco à saúde é o baixo 

tempo de amamentação exclusivo (mediana de 3 meses). É claramente descrito na literatura 
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que quanto maior o tempo de amamentação exclusiva menores são as taxas de infecção 

respiratória e diarreias na infância (WHO, 2008). 

A minoria das crianças frequentava creche (13,2%). Este dado pode ser justificado 

tanto pela baixa idade das crianças, quanto pelo nível sociodemográfico das famílias. A 

frequência à creche é importante fator de risco para IRA na faixa etária pré-escolar. Das 

crianças que frequentavam creche no presente estudo, estas o faziam há 9,23 meses em média, 

tempo relativamente grande. A não frequência à creche apresentou-se como fator protetor 

para o DE DIVA, chance 14% menor.  

Entre as doenças classificadas como IRA nas crianças avaliadas, encontrou-se a 

Pneumonia (79,9%) como o principal diagnóstico. Estes dados são compatíveis com achados 

na literatura em que a pneumonia também se apresenta como principal doença dentre os casos 

de IRA que levam à hospitalização (SOCIEDADE BRASILEIRA de PNEUMOLOGIA e 

TISOLOGIA, 2007). 

Como a IRA é uma afecção aguda e o quadro clínico das crianças pode mudar 

rapidamente, optou-se por avaliar as crianças nos primeiros dias de internamento. Obteve-se 

mediana de tempo de internamento de um dia. Observou-se que na proporção que o tempo de 

internamento aumentava a presença dos DE DIVA (0,006) e PRI (0,012) diminuía. Por a IRA 

se tratar de uma morbidade aguda, muitas vezes as primeiras medidas de tratamento são 

instituídas rapidamente e o quadro clínico das crianças melhoram nos primeiros dias, na 

maioria das vezes (WHO, 2008; SOCIEDADE BRASILEIRA de PNEUMOLOGIA e 

TISOLOGIA, 2007). 

Por este aspecto de gravidade e deterioração rápida do estado geral de saúde que 

as afecções respiratórias possuem, os diagnósticos de enfermagem respiratórios vêm sendo 

objeto de estudo frequente na atualidade. Diversos estudos destacam o comportamento destes 

diagnósticos em populações diversas. A população infantil vem sendo explorada, porém como 

as afecções respiratórias podem gerar graus variados de comprometimento da função 

pulmonar, muitas vezes, crianças com doenças respiratórias diferenciadas têm 

comportamentos totalmente distintos com relação aos diagnósticos de enfermagem. 

Os DE DIVA e PRI apresentaram alta prevalência nos indivíduos avaliados (89,2 

e 65,5%, respectivamente). Esta porcentagem é similar a encontrada no estudo de Monteiro, 

Silva e Lopes (2006), que realizou estudo de perfil diagnóstico em crianças com IRA.  

As CD do DE DIVA de maior destaque no estudo foram “Tosse ineficaz”, 

“Ruídos adventícios respiratórios”, “Dispneia”, “Mudança na frequência respiratória”, 
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“Ortopneia” e “Expectoração”. Estas CD também apresentaram destaque em estudo de perfil 

diagnóstico de crianças com IRA (MONTEIRO; SILVA; LOPES, 2006). 

A CD “Tosse ineficaz” apresentou alta prevalência no presente estudo. Apesar de 

não se apresentar em outros estudos como a mais prevalente, sempre recebe posição de 

destaque. Vale destacar que o sistema respiratório, bem como outros sistemas, na criança 

encontra-se com certo grau de imaturidade (WEST, 2010b). Portanto, a resposta do sistema 

respiratório da criança à presença de secreção na via aérea pode ser deficiente, dificultando 

sua mobilização por meio da tosse.  A presença desta CD conferiu a criança chance de 

manifestação de DIVA de 85 vezes mais. 

No estudo de Silveira, Lima e Lopes (2008), “Tosse ausente” esteve presente em 

57,1% das crianças com asma. A CD “Tosse ineficaz” apresentou chance aumentada em 54% 

para a ocorrência do DE DIVA, muito menor do que o encontrado no presente estudo. Nessa 

mesma investigação, “Tosse ineficaz” apresentou sensibilidade e especificidade 

intermediárias para DIVA (60,71% e 50,0% respectivamente). 

Em um estudo com adultos no pós-operatório de cirurgia cardíaca, Sousa (2010) 

encontrou uma prevalência menor do DE DIVA e da CD “Tosse ineficaz”. Esta apresentou 

alta especificidade (98,46%) para DIVA. 

Outra CD que apresentou alta prevalência no presente estudo e em diversos outros 

encontrados na literatura foi “Ruídos adventícios respiratórios”. A presença desta CD é 

indicativa da existência de secreção na via aérea e pode, de acordo com a característica e 

localização da secreção na árvore brônquica, gerar ruídos como crepitações, roncos, e/ou 

sibilos. 

A presença de secreção na árvore brônquica pode ter consequências das mais 

variadas. Por exemplo: em alguns casos menos graves se têm crepitações finas em um lobo 

pulmonar. A criança pode apresentar aumento na frequência respiratória e “Dispneia” leve. Já 

em outros casos, em que roncos difusos encontram-se por toda a área pulmonar, a criança 

pode apresentar grande aumento da frequência respiratória e “Dispneia” intensa. Portanto, a 

presença da mesma CD pode representar graus variados de gravidade da criança. 

A CD “Ruídos adventícios respiratórios” apresentou chance 74 vezes maior para a 

ocorrência do DE DIVA. Outro estudo encontrou alta prevalência desta CD e chance também 

aumentada de 48 vezes (SILVEIRA; LIMA; LOPES, 2008). Já o estudo de Monteiro, Silva e 

Lopes (2006) ratifica a importância da CD “Ruídos adventícios respiratórios” para o DE 

DIVA. Esta foi a característica mais prevalente encontrada em 96,2 % das crianças avaliadas. 
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A CD “Dispneia” foi encontrada em aproximadamente dois terços das crianças 

avaliadas, configurando-se como importante indicador clínico para DIVA. Esta CD é 

conceituada como dificuldade respiratória e é indicativa de vários problemas respiratórios. 

Com a presença de secreção na membrana alvéolo-capilar, para suprir a deficiência na difusão 

dos gases, o organismo aumenta a ventilação pulmonar. Este aumento na ventilação ocorre 

mediante elevação da frequência e profundidade respiratória, com acionamento da 

musculatura acessória da respiração.  

Assim, após o disparo destes mecanismos de compensação da função respiratória, 

o indivíduo apresenta sensação de desconforto respiratório e estes sinais são representativos 

de “Dispneia”. Muitas vezes, em crianças, a “Dispneia” percebida é de difícil avaliação. 

Nestas situações, o aspecto observado da “Dispneia” tem maior importância. 

No estudo de Monteiro, Silva e Lopes (2006), a CD “Dispneia” foi a segunda 

mais prevalente (74,4%), percentual similar ao encontrado no presente estudo. Já em Silveira; 

Lima e Lopes (2008), esta CD apresentou percentual menor (50%). Porém, as crianças 

apresentaram chance quatro vezes maior comparado ao do presente estudo em que se obteve 

chance de 2,5 vezes. Ainda neste estudo, encontrou-se valor moderado de sensibilidade e 

especificidade para o DE DIVA. Este dado corrobora com o raciocínio de que esta CD é 

secundária a diversas alterações respiratórias, não guardando relação específica com doenças 

obstrutivas ou de comprometimento do processo de difusão dos gases. 

Outra CD prevalente no presente estudo, que frequentemente é encontrada como 

uma das mais prevalentes para DIVA na literatura foi “Mudança na frequência respiratória”. 

Alterações na frequência respiratória geralmente são um dos primeiros sinais de 

anormalidades no processo de respiração (SOCIEDADE BRASILEIRA de PNEUMOLOGIA 

e TISOLOGIA, 2007). 

No caso da IRA, em que se tem acúmulo de secreção na membrana alvéolo-

capilar, o processo de difusão dos gazes fica comprometido. O organismo utiliza como 

estratégia para tentar compensar esse problema o aumento do aporte ventilatório por meio da 

elevação da frequência respiratória.  

Outra alteração pode ser a diminuição da frequência respiratória. Esta pode 

ocorrer nos casos mais graves em que há fadiga da musculatura ventilatória, no entanto apesar 

da presença da CD bradipneia esta condição clínica não foi detectada em nenhuma criança do 

estudo. 

A CD “Mudança na Frequência respiratória” apresentou chance aumentada para a 

ocorrência do DE DIVA em 46%, porém esta associação não foi estatisticamente significativa 
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(p = 0,346). No estudo de Silveira, Lima e Lopes (2008), esta CD apresentou alta prevalência 

(61,9%) e chance três vezes maior para DIVA. A CD apresentou valores moderado de 

sensibilidade e especificidade para ocorrência de DIVA (71,43 e 57,14 respectivamente). 

“Ortopneia” apresentou-se prevalente no presente estudo e em diversos outros. 

Esta constitui um tipo de “Dispneia” em que a criança evolui com melhora do desconforto 

respiratório ao assumir posição de elevação do tórax. Quando a criança eleva o tórax diminui 

a carga gerada pelo peso da própria parede torácica, facilitando assim o aumento da 

expansibilidade pulmonar (WEST, 2010b). 

A literatura apresenta dados similares aos encontrados na presente pesquisa, com 

prevalências aproximadas. No estudo de Silveira, Lima e Lopes (2008), encontrou-se 

prevalência de 40% e chance aumentado em quatro vezes para a ocorrência de DIVA. Esta 

chance é similar à encontrada no presente estudo para as crianças com IRA. Neste estudo, a 

CD “Ortopneia”, a exemplo de “Dispneia”, também apresentou sensibilidade e especificidade 

moderadas para a ocorrência de DIVA. 

A CD “Expectoração” é frequentemente encontrada em crianças que manifestam 

DIVA (SILVEIRA; LIMA; LOPES, 2008; MONTEIRO; SILVA; LOPES, 2006). Neste 

estudo, esta característica foi considerada como presente nas situações em que a 

“Expectoração” encontrava-se presente espontaneamente ou mediante intervenções para 

fluidificação e atividades fisioterápicas. Vale destacar que a minoria das crianças apresentava 

“Expectoração” espontânea. 

Na população pediátrica, o processo de “Expectoração” é dificultado pelo 

estreitamento da via aérea e pela incapacidade da criança de expelir pela boca a secreção 

proveniente do trato respiratório. Muitas vezes, as crianças engolem a secreção que alcança a 

porção inferior da faringe, acarretando quadro diarreico associado. Portanto, problemas na 

“Expectoração” são importantes preditores de gravidade, podendo indicar retenção de 

secreções, sobremaneira nas crianças menores de dois anos (SOCIEDADE BRASILEIRA de 

PNEUMOLOGIA e TISOLOGIA, 2007). 

A presença desta CD aumenta a chance da criança desenvolver o DE DIVA em 

quatro vezes. Achado semelhante também é encontrado no estudo de Monteiro, Silva e Lopes 

(2006) em que um terço dos indivíduos avaliados apresentou esta CD. Já num estudo 

realizado com crianças asmáticas, a “Expectoração” estava presente em 50% dos casos e 

apresentou chance seis vezes maior para o DE DIVA (SILVEIRA; LIMA; LOPES, 2008).  
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Com relação ao DE PRI, as CD mais prevalentes foram “Alterações na 

profundidade respiratória” (73,9%), “Dispneia” (68,3%), “Taquipneia” (57,0%), “Ortopneia” 

(54,2%) e “Uso da musculatura acessória para respirar” (51,8%). 

A CD “Alterações na profundidade respiratória” é um sinal que representa 

sobremaneira o DE PRI, pois esta característica é influenciada por outros sinais e sintomas 

que certamente estarão presentes na grande maioria das alterações respiratórias. Como 

exemplo, cita-se frequência respiratória e “Dispneia” que determinam ou são determinadas 

por “Alterações na profundidade respiratória”.  

Não foram encontrados na literatura, estudos que disponibilizassem dados sobre 

esta CD em crianças, talvez por ser um dado de difícil mensuração. Literatura específica 

aponta que uma medida correlata da profundidade do ciclo respiratório é a expansibilidade 

torácica (DeTURK; CAHALIN, 2007). Esta é medida por cirtometria durante o ciclo 

respiratório. Porém não se encontrou parâmetros padronizados para avaliação na faixa etária 

estudada. 

Já a CD “Dispneia” foi uma das mais prevalentes em vários estudos. Destacam-se 

aqui as pesquisas de Cavalcante et al. (2010) que encontrou prevalência de 56,4%, de Silveira, 

Lima e Lopes (2008) com 50% e de Monteiro, Silva e Lopes (2006) com 74,4%. Todos estes 

estudos trabalharam com a mesma faixa etária da presente investigação. Como referido, 

“Dispneia” consiste em dificuldade para respirar, podendo ser percebida pelo paciente ou 

observada pelo avaliador (SEIDEL, 2007). Na população infantil, como a “Dispneia”, 

enquanto percepção sensorial, pode ser de difícil avaliação, finda-se em considerar somente a 

observada. 

“Dispneia” é outra característica claramente representativa do DE PRI. Como 

discutido anteriormente, é indicativa de vários problemas respiratórios, assumindo-se como 

indicador altamente sensível (CAVALCANTE et al., 2010). Esta característica pode 

representar vários graus de desconforto respiratório. No entanto, no presente estudo, esta 

avaliação qualitativa não foi realizada, considerando-se a “Dispneia” como variável 

dicotômica.  

Vale ressaltar que esta CD foi uma das mais prevalentes em um estudo realizado 

com crianças asmáticas, com chance aumentada de ocorrência diagnóstica em 15 vezes e altos 

níveis de sensibilidade para PRI (SILVEIRA; LIMA; LOPES, 2008). Cavalcante et al. (2010), 

numa pesquisa também com crianças asmáticas, encontrou prevalência similar desta CD, 

porém com razão de prevalência 2,6 vezes maior para o DE PRI. No presente estudo, obteve-

se chance aumentada em 146 vezes. Este achado discrepante pode ser devido à utilização da 
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odds ratio que sofre influência da prevalência da variável. A razão de prevalência, por não 

sofrer esta influência, torna-se uma medida mais conservadora. 

Outra CD que é encontrada na literatura com prevalências variando de 50,3% a 

61,9% e que normalmente representa comprometimento de alguma ordem no sistema 

respiratório é “Taquipneia” (CAVALCANTE et al., 2010; SILVEIRA; LIMA; LOPES, 

2008). A presença de secreção na via aérea, por dificultar a passagem do ar ou a troca de 

gases, desencadeia aumento da frequência respiratória como resposta primária. Esta resposta 

do organismo é uma tentativa compensatória de aumentar a quantidade de ar que entra e sai 

dos pulmões (WEST, 2010a). 

Com relação à análise de chance, encontrou-se, na presente investigação, que os 

indivíduos que apresentaram esta característica possuíram chance três vezes maior de 

desenvolver o DE PRI. No estudo de Cavalcante (2010), a CD “Taquipneia” apresentou 

chance de 2,5 vezes para o desenvolvimento de PRI. Já no estudo de Silveira, Lima e Lopes 

(2008), esta CD não foi significante, mas expressou razão de prevalência similar aos dois 

primeiros (3,11 vezes maior). 

A CD “Ortopneia” apresentou prevalência de 54,2 %. Numa investigação 

desenvolvida por Silveira, Lima e Lopes (2008), 40,5% das crianças asmáticas avaliadas 

possuíam “Ortopneia”. Ressalta-se que muitas destas crianças também apresentavam IRA 

associadas ao quadro sibilante.  

Acredita-se que a presença da CD “Ortopneia” na criança com IRA está associada 

à presença de secreção. Destaca-se que nestas crianças, a presença de secreção é secundária à 

instalação de um processo infeccioso, na maioria das vezes nos pulmões. Este processo 

infeccioso gera uma resposta inflamatória e a função pulmonar fica comprometida. Neste 

contexto, é imprescindível a busca por posição corporal que facilite a expansibilidade 

pulmonar. Esta geralmente é o decúbito dorsal elevado (acima de 45°). As crianças com 

afecções pulmonares mais graves não toleram o decúbito dorsal horizontal, exatamente por 

aumentar a carga para a musculatura respiratória. Na situação do indivíduo encontrar-se em 

decúbito dorsal horizontal, a musculatura respiratória necessita realizar esforço extra para 

expandir o tórax, pois o peso do tórax recai sobre a musculatura respiratória dificultando a 

inspiração (WEST, 2010a). 

É possível que a presença desta CD represente um quadro clínico de maior 

gravidade. Encontrou-se, no presente estudo, uma chance 30,75 vezes para o desenvolvimento 

do DE PRI. Este dado é similar ao encontrado por Silveira, Lima e Lopes (2008), em que a 

presença desta CD determinou chance 27 vezes maior para PRI. Já no estudo de Cavalcante et 
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al.  (2010), foi encontrada uma razão de prevalência 3,88 vezes maior para o desenvolvimento 

de PRI.  

Quanto aos valores de sensibilidade e especificidade, há discrepâncias nos dados 

dos estudos consultados. Na pesquisa de Cavalcante et al. (2010), a CD “Ortopneia” 

apresentou-se com maior valor de especificidade (88,3%). Já no estudo de Silveira, Lima e 

Lopes (2008), esta CD apresentou-se com maior valor de sensibilidade (90%). Ressalta-se que 

um indicador clínico é considerado como bom na medida em que consegue ser 

simultaneamente sensível e específico. Talvez algumas modificações metodológicas nos dois 

estudos podem ter influenciado nos resultados. 

Outra CD com prevalência acima de 50% foi “Uso da musculatura acessória para 

respirar”. Este sinal é representativo dos problemas respiratórios de modo geral. É importante 

lembrar que estas musculaturas são chamadas de acessórias por não serem utilizadas, de 

forma efetiva, na respiração normal. O recrutamento destas musculaturas é desencadeado pela 

necessidade do organismo de um maior aporte de oxigênio para os tecidos (como atividade 

física ou estado hipermetabólico) ou em decorrência de algum problema no processo de 

ventilação (WEST, 2010a). 

A utilização da musculatura acessória na inspiração aumenta o volume da caixa 

torácica, pois o acionamento dos músculos esternocleidomastóideo, trapézio e escaleno, bem 

como, o recrutamento aumentado das fibras do diafragma aumentam o diâmetro longitudinal 

do tórax. Já o acionamento adicional dos intercostais externos aumenta o diâmetro transversal 

do tórax. Estas alterações na mecânica da respiração favorecem a maior entrada de ar nos 

pulmões, pois o gradiente pressórico entre a atmosfera e o interior do tórax torna-se maior 

(WEST, 2010b). 

A musculatura expiratória também é acionada para auxiliar neste processo de 

aumento da mecânica respiratória. O processo de expiração normal ocorre muitas vezes pela 

elasticidade do próprio tórax. No entanto, nas condições em que há necessidade de 

hiperventilação, o tempo expiratório tem que ser diminuído, tornando o processo totalmente 

ativo. Recruta-se a musculatura abdominal e os intercostais internos. Estes diminuem 

rapidamente o volume do tórax, aumentando a pressão interna e favorecendo a expulsão 

(WEST, 2010b). 

No estudo de Silveira (2008), a CD “Uso de musculatura acessória para respirar” 

foi uma das mais prevalentes, estando presente em 35,7% das crianças asmáticas. Já no estudo 

de Monteiro, Silva e Lopes (2006), esta prevalência foi de 25,6%. Na pesquisa de Cavalcante 

et al. (2010), “Uso de musculatura acessória para respirar” apresentou frequência de 
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ocorrência de 35,7%. É possível que diferenças percentuais tenham ocorridos entre este e os 

demais estudos devido às variabilidades das alterações respiratórias apresentadas por parte 

dos indivíduos. 

Na atual investigação, encontrou-se um valor de OR de 0,28 para esta CD em 

relação ao desenvolvimento do DE PRI. Crianças com “Ortopneia” tiveram chance 72% 

menor de apresentar PRI. Estudos encontrados na literatura não confirmam este dado. Na 

pesquisa de Cavalcante et al. (2010), a característica em questão apresentou razão de 

prevalência de 4,5 vezes maior. Já na investigação de Silveira, Lima e Lopes (2008), 

apresentou OR sete vezes maior.  

Ao se analisar os modelos de regressão logística das CD de cada DE em estudo, 

encontrou-se que para DIVA o conjunto de CD com melhor poder de predição (90%) foi 

“Sons respiratórios diminuídos”, “Tosse ineficaz” e “Ruídos adventícios respiratórios”. 

Percebe-se que as duas últimas CD foram altamente prevalentes no presente estudo.  

A CD “Tosse ineficaz”, principalmente em crianças com IRA, é sinal de 

gravidade do quadro clínico, pois uma vez que existe secreção nas vias aéreas e esta não é 

excretada eficientemente, o estado de saúde tende a piorar progressivamente. Esta 

característica pode apresentar surgimento concomitante a outras CD ou pode desencadear o 

aparecimento destas. Um exemplo pode ser a CD “Ruídos adventícios respiratórios”. 

Como referido, um processo infeccioso leva ao acúmulo de secreção na via aérea, 

alterando a ausculta respiratória. Entre os ruídos adventícios presentes em crianças com IRA, 

destacam-se roncos, estertores crepitantes (característicos de acumulo de secreção na luz da 

árvore brônquica) e sibilos (secundários à resposta espasmódica brônquica) (SEIDEL, 2007). 

A CD “Sons respiratórios diminuídos”, apesar de não possuir alta prevalência no 

presente estudo, é geralmente encontrada em situações clínicas mais graves. Nestas situações, 

o processo de ventilação pulmonar encontra-se severamente prejudicado, muitas vezes, 

associados ao acúmulo de ar ou líquidos no espaço pleural (WEST, 2010a). Os casos clínicos 

em que esta CD foi identificada eram, em sua maioria, derrames pleurais infecciosos. 

Vale destacar que este conjunto de CD é altamente representativo do diagnostico 

Desobstrução Ineficaz das Vias Aéreas, por sua relevância individual para com a ocorrência 

do DE e por suas inter-relações. 

Com relação ao DE PRI, encontrou-se que o conjunto de variáveis com melhor 

poder de predição (57%) foi: ser do sexo masculino, ser mais jovens e, apresentar as CD 

“Ortopneia” e “Taquipneia”. Uma maior proporção de indivíduos do sexo masculino também 

é encontrada em outros estudos, o que contribui para a tese de uma susceptibilidade natural de 
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meninos à IRA. Esta proporção aumenta ao passo que a idade diminui. A relação com a idade 

pode ser justificada pela imaturidade do sistema respiratório em crianças mais jovens 

(MONTEIRO; SILVA; LOPES, 2006; GONÇALVES-SILVA et al., 2006; LOZANO et al., 

2008). 

Assim, as CD “Ortopneia” e “Taquipneia” apresentam elevada prevalência no 

presente estudo provavelmente devido à inflamação das vias aéreas e presença de secreção 

que determinam dificuldade respiratória, principalmente na posição de decúbito horizontal 

dorsal. Ressalta-se que “Taquipneia” é uma das primeiras respostas compensatórias do 

sistema respiratório e encontra-se presente na grande maioria das alterações relativas ao 

processo de difusão e perfusão pulmonar, bem como em alguns casos de hipoventilação 

(WEST, 2010a; WEST, 2010b). 

Apesar das variáveis ser do sexo masculino e possuir menor idade não 

apresentarem associação estatisticamente significativa com a presença do DE PRI, ao 

agruparem-se as variáveis “Ortopneia” e “Taquipneia”, obteve-se um bom ajuste geral do 

modelo (p<0,001) e um poder de predição moderado. A análise de regressão logística não 

leva em consideração a ordem com que as variáveis se manifestaram na criança avaliada. Já 

na construção das árvores de decisão, a ordem é importante e a probabilidade é condicionada 

ao surgimento sequencial das CD. 

Dentre as árvores de decisão para auxílio da inferência do DE DIVA, encontrou-

se um padrão nas ferramentas gráficas geradas pelos algoritmos CRT, CHAID e QUEST 

quanto à presença das CD “Tosse ineficaz” e “Ruídos adventícios respiratórios”.  Juntas estas 

características apresentaram probabilidade máxima para ocorrência do DE DIVA. A AD que 

obteve maior poder de predição global foi a gerada pelo método de crescimento QUEST com 

95,5% dos casos sendo corretamente inferidos. 

As AD geradas para o auxílio na inferência do DE PRI também mantiveram uma 

estrutura padronizada composta pelas CD “Dispneia” e “Alterações na profundidade 

respiratória”. Em todas as árvores geradas, a regra geral aplicável presença de “Dispneia” e de 

“Alterações na profundidade respiratória” apresentou probabilidade de 100% de ocorrência do 

DE PRI. Outra semelhança entre as AD é o poder de predição global. Estas predisseram 

corretamente o DE PRI em 92,4% dos casos. 

Na AD obtida pelo método de crescimento CHAID, encontrou-se uma 

ramificação adicional comparada às outras AD. A regra expressa pela ausência das CD 

“Dispneia” e “Alterações na profundidade respiratória” apresentou probabilidade nula de 

ocorrência de PRI, o que parece clinicamente coerente, visto que a “Alterações na 
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profundidade respiratória” representa um mecanismo de compensação do organismo para 

melhorar o padrão respiratório e a “Dispneia” denota uma consequência aguda da instalação 

de complicações ou falha nos mecanismos de defesa (WEST, 2010a). 

Esta regra reforça a importância destas CD para PRI, o que é reforçado pelas 

medidas de acurácia das pesquisas de Silveira, Lima e Lopes (2008) e Cavalcante et al. 

(2010). No estudo desenvolvido por Silveira, Lima e Lopes (2008), encontraram-se valores 

moderados de sensibilidade e especificidade para a CD “Dispneia”. Já no estudo de 

Cavalcante et al. (2010), altos valores de sensibilidade para esta CD foram evidenciados. 

As AD geradas com o intuito de diferenciação diagnóstica apresentaram 

diferenças mais acentuadas de acordo com o método que foi utilizado para seu 

desenvolvimento. 

Ao se utilizar o método CHAID, a CD mais fortemente associada aos dois 

diagnósticos foi “Dispneia”. A criança que isoladamente apresentou este indicador possuiu as 

seguintes probabilidades de ocorrência diagnóstica: 84,7% de desenvolver PRI e DIVA, 

10,2% para manifestar somente DIVA, 3,4% para desenvolver somente PRI e 1,7% para 

nenhum dos dois diagnósticos. Este achado ratifica a importância deste indicador clínico para 

os dois DE e, como discutido anteriormente, dá suporte à teoria de que a CD “Dispneia” é um 

bom indicador por apresentar valores altos de sensibilidade e especificidade. 

Ao se analisar as crianças com “Dispneia” e “Tosse ineficaz”, observou-se um 

incremento nas probabilidades de ocorrência de DIVA isoladamente (11,1%) e dos dois DE 

conjuntamente (88,9%). A CD “Tosse ineficaz” é própria do DE DIVA e possui, como 

discutido anteriormente, alta prevalência e níveis de sensibilidade e especificidade elevados 

para a ocorrência de DIVA. Apesar de se apresentar específica para DIVA, esta CD não foi 

capaz de direcionar a tomada de decisão somente para DIVA. No entanto, esta apresentou alta 

probabilidade para ocorrência dos dois diagnósticos. É importante ressaltar que, ao se 

observar os resultados das crianças sem esta CD, percebeu-se probabilidade nula de 

ocorrência de DIVA isoladamente e probabilidade de 40% para desenvolver PRI. Este dado 

apoia os achados na literatura que aponta esta CD como moderadamente sensível e específica 

para ocorrência de DIVA (SILVEIRA; LIMA; LOPES, 2008). 

Destaca-se os resultados obtidos ao se analisar os indivíduos que possuíam 

“Dispneia”, “Tosse ineficaz” e “Alterações na profundidade respiratória”. Estespossuem 

probabilidade máxima de ocorrência de PRI e DIVA conjuntamente. Este achado pode ser 

justificado por combinar-se uma CD própria dos dois DE e uma própria de cada DE em 

estudo. A CD “Tosse ineficaz” possui bons indicadores de acurácia para DIVA comprovados 
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na literatura e a CD “Alterações na profundidade respiratória”, apesar de não possuir estudos 

com esta CD é importante para a ocorrência de PRI e sustenta sua relevância, principalmente, 

nos mecanismos fisiopatológicos das morbidades respiratórias (SILVEIRA; LIMA; LOPES, 

2008). 

Já ao se analisar as crianças sem “Alterações na profundidade respiratória”, a 

probabilidade de ocorrência de DIVA sobe para 46,2% e de ocorrência dos dois DE 

conjuntamente cai para 53,8%. Acredita-se que este achado dá-se pelo simples fato da CD 

“Alterações na profundidade respiratória” ser própria de PRI e não guardar relação direta com 

a ocorrência de DIVA. 

A ramificação da direita desta AD expressa os achados das crianças sem 

“Dispneia”. Esta condição apresentou 74,1% de probabilidade de ocorrência de DIVA. Esta 

probabilidade aumentou à medida que as crianças manifestaram outros indicadores próprios 

de DIVA como “Tosse ineficaz” e “Ruídos adventícios respiratórios”. Vale ressaltar que as 

probabilidades de ocorrência de PRI e dos dois DE concomitante não atingiram 6%. Como as 

probabilidades das ramificações inferiores são condicionadas às superiores, ao se adicionar 

características próprias de DIVA, as probabilidades de ocorrência de PRI tenderam a diminuir 

gradativamente.  

Outra justificativa para as baixas probabilidades de ocorrência de PRI e dos dois 

DE conjuntamente é a própria peculiaridade das crianças desta ramificação. Por não possuir 

“Dispneia”, acredita-se que estas apresentavam quadro clinico menos comprometido ou 

menos grave, pois esta característica está associada a quadros de descompensação respiratória 

ou esforço maior do organismo para manter o volume ventilatório adequado. 

Portanto, o perfil da criança influenciou a relação entre os DE em estudo. Nas 

crianças com quadro clinico menos grave, com menor manifestação de características 

consideradas sensíveis e específicas pela literatura consultada, observou-se uma fraca relação 

entre DIVA e PRI. Já em crianças com quadro clinico mais comprometido, a relação entre 

DIVA e PRI tornou-se mais forte.  

Quanto à AD gerada pelo método CRT, observou-se que “Dispneia” foi a 

característica mais fortemente associada, contribuindo com probabilidade de ocorrência de 

ambos os diagnósticos de enfermagem semelhante à árvore gerada pelo método CHAID. Este 

resultado ratifica assim a importância desta CD para a ocorrência dos dois diagnósticos em 

estudo. 

No segundo nível de profundidade da ramificação da direita, encontrou-se que 

crianças com as CD “Dispneia” e “Alterações na profundidade respiratória” apresentaram 
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95,6% de probabilidade de manifestar PRI e DIVA e 4,4% de probabilidade de desenvolver 

PRI.  Já a ausência da CD “Alterações na profundidade respiratória” associada à presença de 

“Dispneia” mostrou probabilidade nula de ocorrência de PRI e aumentou para 42,9% a 

probabilidade de ocorrência de DIVA isoladamente. É possível que este achado tenha 

conexão com à relação de especificidade entre a característica “Dispneia” e o diagnóstico 

PRI, no entanto, não se encontrou na literatura estudos que apresentassem dados de 

especificidade. 

Ao se observar ainda o ramo direito da AD, a regra interpretável presença de 

“Dispneia”, “Alterações na profundidade respiratória” e de “Tosse ineficaz”, encontrou-se 

probabilidade máxima para ocorrência de PRI e DIVA. Já na regra presença de “Dispneia” e 

de “Alterações na profundidade respiratória” e ausência de “Tosse ineficaz”, observou-se 

probabilidade de 28,6% para a ocorrência isolada de PRI e de 71,4% para PRI e DIVA 

conjuntamente. A probabilidade máxima de ocorrência de PRI e DIVA pode ser justificada 

por unirem-se nesta regra interpretável características próprias dos dois DE, bem como 

características específicas de ambos segundo literatura consultada (SILVEIRA; LIMA; 

LOPES, 2008). 

Na ramificação da esquerda, caracterizada por crianças sem a CD “Dispneia”, o 

padrão encontrado é similar à árvore gerada pelo método CHAID. Nesta ramificação, 

concentraram-se características próprias de DIVA (“Tosse ineficaz” e “Ruídos adventícios 

respiratórios”). Quando presentes, estas CD apresentaram alta probabilidade de ocorrência 

isolada de DIVA. Porém, o mesmo comportamento destacado na AD anterior com relação à 

probabilidade de PRI e DIVA conjuntamente, foi observado. Como anteriormente descrito, 

acredita-se  que este achado tenha sido influenciado pelo perfil de crianças que 

compuseram esta ramificação. Por não apresentarem a característica “Dispneia” ou outra CD 

que sustentasse a presença de PRI, a probabilidade de ocorrência deste diagnóstico foi baixa, 

bem como, a dos dois DE conjuntamente. 

É importante destacar que as árvores geradas pelos métodos QUEST e CHAID 

exibiram estrutura e interações entre as variáveis similares. Das três árvores geradas, o 

modelo que apresentou melhor poder de predição global foi o desenvolvido pelo método 

CRT. A similaridade entre as AD geradas pelos três métodos ocorreu por estes levarem em 

consideração, para eleger as variáveis que comporão a AD, o teste de χ
2
 (no caso do método 

CHAID e QUEST) e o potencial de interação entre os dados (no caso do método CRT). 
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6 CONCLUSÃO 

 

A realização do estudo permitiu o alcance dos objetivos propostos, a saber: Gerar 

árvores de decisão para auxílio na determinação diagnóstica dos diagnósticos Padrão 

respiratório ineficaz e Desobstrução ineficaz das vias aéreas em crianças com infecção 

respiratória aguda; Determinar a prevalência dos diagnósticos Padrão respiratório ineficaz e 

Desobstrução ineficaz das vias aéreas em crianças com infecção respiratória aguda; Identificar 

a prevalência das características definidoras dos diagnósticos Padrão respiratório ineficaz e 

Desobstrução ineficaz das vias aéreas em crianças com infecção respiratória aguda; Mensurar 

as probabilidades condicionais de ocorrência dos diagnósticos de enfermagem em questão 

com base em suas características definidoras e Descrever as árvores de decisão geradas pelos 

algoritmos de indução CHAID, CRT e QUEST. 

Os diagnósticos do estudo apresentaram alta prevalência. Entre as crianças 

avaliadas, 89,2% apresentaram o diagnóstico Desobstrução ineficaz das vias aéreas e 65,5 % 

manifestaram Padrão respiratório ineficaz. As características definidoras de DIVA 

manifestadas com maior prevalência foram: “Tosse ineficaz”, “Ruídos adventícios 

respiratórios”, “Dispneia”, “Mudança na frequência respiratória”, “Ortopneia” e 

“Expectoração”. Já as características definidoras de PRI que se mostraram mais prevalentes 

foram: “Alterações na profundidade respiratória”, “Dispneia”, “Taquipneia”, “Ortopneia” e 

“Uso da musculatura acessória para respirar”. 

Estes dados contribuíram para indução das árvores de decisão. Foram geradas 

nove árvores de decisão com base nos métodos CHAID, CRT e QUEST. Desenvolveram-se 

três árvores para inferência do diagnóstico Desobstrução ineficaz de vias aéreas, outros três 

modelos foram gerados para Padrão respiratório ineficaz e, por fim, três árvores foram 

induzidas para diferenciação destes dois DE. 

Acredita-se que a diferenciação de dois diagnósticos de enfermagem similares 

pode ser de difícil execução para enfermeiros pouco experientes ou estudantes de 

enfermagem. Esta dificuldade pode ser aumentada se a avaliação diagnóstica se der em 

populações específicas como a de crianças com Infecção Respiratória Aguda. 

Para DIVA, a árvore que obteve melhor poder de predição global foi a 

desenvolvida pelo método CHAID. Já para PRI, os valores de predição foram similares para 

os três métodos de crescimento das árvores. Entre as árvores geradas com o objetivo de 

auxiliar no diagnóstico diferencial de DIVA e PRI, aquela induzida pelo método CRT obteve 

maior poder de predição.  
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Apesar do cuidado com o rigor metodológico, destacam-se algumas limitações 

quanto ao processo de avaliação das características definidoras dos diagnósticos estudados. 

Neste estudo, as características foram consideradas como variáveis dicotômicas. O que se 

observou na prática foi que estas assumem diversos espectros de manifestação. Esta limitação 

foi importante na etapa de inferência diagnóstica pelos especialistas, na qual em alguns casos 

específicos, geraram-se dúvidas sobre a real existência do diagnóstico. 

Destacam-se também algumas contribuições do estudo ao conhecimento e à 

prática de enfermagem voltada à criança com infecção respiratória aguda. Acredita-se que a 

implementação das árvores de decisão pode ajudar a tornar as inferências destes dois 

diagnósticos mais acuradas. Muito embora, esta relação necessite ser melhor estudada, 

aplicando-se as árvores na prática clínica e submetendo-as a estudos de validação clínica na 

população de criança com infecção respiratória aguda, bem como, em outros grupos 

populacionais. 
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APÊNDICE A 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - PRIMEIRA ETAPA 

EXAME CLÍNICO 

 
1. Dados sócio-demográficos e clínicos: 

 

1.1. Nome:_________________________________________________________  

1.2. Código da criança: _________ 

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: ____/____/______  

1.9.2.Tipo 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.Freqüenta Creche?   (   ) 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   
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2.1.2. Início:  (   ) Súbito   

(   ) Gradual 

 

2.1.3. Padrão da tosse:  (   ) Ocasional 

(   ) Regular 

(   ) Paroxística noturna 

 

  2.1.4. Gravidade da tosse: (MÚLTIPLAS RESPOSTAS) 

(   ) Leva à dispnéia 

(   ) 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. (Se tosse produtiva) Características de Escarro 

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 auxilio de nebulização e fisioterapia respiratória. 

 

2.3. Dispnéia 

(   ) Ausente  

(   ) Presente 

 

2.3.1. (Se dispnéia presente) Início da dispnéia:  (   ) Súbito  

(   ) Gradual 

   

2.3.2. Tipo de dispnéia: (MÚLTIPLAS RESPOSTAS) 

  (   ) Ortopnéia 

(   ) Trepopnéia (melhora em decúbito lateral) 

(   ) Platipnéia (melhora quando sentado) 

(   ) Paroxística noturna  

 

2.3.3. A dispnéia 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:  (   ) Continua 

(   ) Intermitente 

 

2.4.3. Associada a fatores: (MÚLTIPLAS RESPOSTAS) 

(   ) Trauma 

(   ) Tosse 

(   ) Cirurgia 

(   ) Inspiração 

(   ) Expiração 

(   ) Outros (ESPECIFICAR) 

 2.5. Cefaléia ao acordar: (   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

 

3. Exame físico 

3.1. Freqüência respiratória: ________ mrm 

 3.2. Freqüência respiratória verificada mediante:  

(   ) Mudança na freqüência respiratória habitual 

   (   ) Sem mudança na freqüência respiratória habitual 

 

 3.3. Saturação de O2: _______%  

 3.4. Suplementação de O2? 

   (   ) Sim 

(   ) Não 

  3.4.1. (Se sim) Qual?  (   ) Oxi-hood 

     (   ) Cateter de O2 

     (   ) Venturi 

     (   ) Outro (ESPECIFICAR) ______________ 
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   3.4.1.1. (Se oxi-hood) Qual FiO2? ______________________ 

   3.4.1.2. (Se cateter) Quantos litros por minuto? (   ) 1L 

(   ) 2L 

(   ) 3L 

(   ) 4L 

(   ) 5L 

(   ) 6L 

   3.4.1.3. (Se venturi) Qual a 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 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 de musculatura acessória: (MÚLTIPLAS RESPOSTAS) 

(   ) Ausente 

(   ) Trapézio  

(   ) Esternocleidomastóideo 

(   ) Tiragem intercostal 

(   ) Tiragem subcostal 

3.7.5. Dispnéia  

(   ) Não 

(   ) Sim 

 

3.7.5.1. (Se presente) Qual grau de elevação da cabeceira? ____ graus 

    

3.7.6. Agitação 

  (   ) Ausente 

(   ) Presente (atividade motora exagerada, desordenada e/ou incoerente) 

 

3.7.6. Distúrbios visuais 

  (   ) Ausente 

(   ) Presente  
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 3.7.6. Irritabilidade 

  (   ) Ausente 

(   ) Presente 

 

3.7.7. Vocalização 

(   ) Normal 

(   ) Dificultada 

 

1. 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   

 

3.8.4. Frêmito anterior (vide imagem e legenda) 

Localização 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.5. Frêmito posterior (vide imagem e legenda) 

Localização 

 

 

 

 

 

 

 

 Normal Aumentado Ausente 

1D    

1E    

2D    

2E    

3D    

3E    

4D    

4E    

 Normal Aumentado Ausente 

1D    

1E    

2D    

2E    

3D    

3E    

4D    

4E    

LEGENDA: 

(N) Frêmito toracovocal Normal 

(D) Frêmito toracovocal Aumentado 

(A) Frêmito toracovocal Ausente 

 

LEGENDA: 

(N) Frêmito toracovocal Normal 

(D) Frêmito toracovocal Aumentado 

(A) Frêmito toracovocal Ausente 
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1. Exame físico – Percussão 

 

3.9.1. Anterior: 

Localização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Posterior:  

Localização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Exame físico – Ausculta 

 

1. Ausculta anterior 

(  ) Sons pulmonares audíveis em toda a área auscultada 

(  ) Sons pulmonares alterados (diminuído; aumentado; abolido) 

1. (Se alterado) Localização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Som ressonante Macicez Som timpânico Hiper-ressonante 

1D     

1E     

2D     

2E     

3D     

3E     

4D     

4E     

 Som ressonante Macicez Som timpânico Hiper-ressonante 

1D     

1E     

2D     

2E     

3D     

3E     

4D     

4E     

 Diminuído Aumentado Abolido 

1D    

1E    

2D    

2E    

3D    

3E    

4D    

4E    

LEGENDA: 

(SR) Som ressonante  

(M) Macicez 

(T) Som timpânico 

(H) Hiper-ressonante 

LEGENDA: 

(D) Diminuído  

(AU) Aumentado 

(AB) Abolido 

LEGENDA: 

(SR) Som ressonante  

(M) Macicez 

(T) Som timpânico 

(H) Hiper-ressonante 
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2. Ruídos adventícios (anterior): 

(  ) Ausente 

(  ) Presente 

1. (Se presente) Localização: 

 Estertor creptante Ronco Sibilo Atrito pleural 

1D     

1E     

2D     

2E     

3D     

3E     

4D     

4E     

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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    

LEGENDA: 

(EC) Estertores crepitantes  

(R) Roncos  

(S) Sibilos  

(AP) Ruídos de atrito pleural 

 

LEGENDA: 

(B) Broncofonia 

(E) Egofonia 

(D) Som diminuído 

(SE) Sem alteração 

 

LEGENDA: 

(D) Diminuído  

(AU) Aumentado 

(AB) Abolido 
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1. Ruídos adventícios (posterior): 

(  ) Ausente 

(  ) Presente 

1. (Se presente) Localização: 

 Estertor creptante Ronco Sibilo Atrito pleural 

1D     

1E     

2D     

2E     

3D     

3E     

4D     

4E     

 

 

3.10.6. Ausculta da voz (posterior):  

Localização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Impressões do examinador 

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Broncofonia Egofonia Som diminuído Sem alteração 

1D     

1E     

2D     

2E     

3D     

3E     

4D     

4E     

LEGENDA: 

(EC) Estertores crepitantes  

(R) Roncos  

(S) Sibilos  

(AP) Ruídos de atrito pleural 

 

LEGENDA: 

(B) Broncofonia 

(E) Egofonia 

(D) Som diminuído 

(SE) Sem alteração 
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APÊNDICE B 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS DE PRI E DIVA. 

 

Características definidoras dos diagnósticos de enfermagem PRI, DIVA e TGP 

Alteração 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 apoia 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 

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; (SILVA, 2007; 

SEIDEL ET AL., 2007; POTTER; PERRY, 2009). 

Crianças que apresentarem respiração de Cheyne-stokes 

serão avaliadas 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 
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(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 de 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 será informado início, tipo e 

fatores desencadeantes da dispnéia. 

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 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 
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 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; (SILVA, 2007; SEIDEL et al., 2007; 

POTTER; PERRY, 2009). Crianças que apresentarem 

respiração de Cheyne-stokes serão avaliadas 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, 

esternocleidomastóideo, 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. 

Agitação Termo que se refere à excessiva atividade motora ou verbal 

(CALIL; TERRA; CHAGAS, 2006; MANTOVANI et al., 

2010). A característica será observada pelo pesquisador e 

em seguida classificada como presente ou ausente. 

Cianose Termo que se refere coloração ligeiramente azulada, 

acinzentada ou roxo-escura da pele, em decorrência da 

presença de quantidades anormais de hemoglobina 

reduzida (não saturada de oxigênio) no sangue (LÓPEZ, 

LAURENTYS-MEDEIROS, 2004). A característica será 

investigada pelo relato do acompanhante e/ou pela 

observação do pesquisador, e em seguida classificada 

como presente ou ausente. 

Expectoração Termo que se refere aexpulsão, por meio da tosse, e 

eliminação pela boca, das secreções provenientes da 

traquéia, brônquios e pulmões (THOMAS, 2000). A 

característica será investigada pelo relato do acompanhante 

e/ou pela observação do pesquisador, e em seguida 

classificada como presente, ausente ou não se aplica. A 

categoria não se aplica se refere aos indivíduos que não 

apresentarem outros sinais e sintomas indicativos da 

presença de secreção em vias aéreas.  

Mudanças na frequência respiratória Termo que se refere ao aumento ou diminuição do número 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tosse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Traqu%C3%A9ia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B4nquio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%A3o
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 de incursões respiratórias no período de um minuto, 

levando em consideração a idade do paciente.   

Será obtido o valor da frequência respiratória para 

posterior classificação da característica 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; (SILVA, 2007; 

SEIDEL et al., 2007; POTTER; PERRY, 2009). Crianças 

que apresentarem respiração de Cheyne-stokes serão 

avaliadas durante dois minutos para caracterizar a presença 

de bradipneia e taquipneia. 

Mudanças no ritmo respiratório Termo que se refere à mudança na regularidade entre as 

inspirações e expirações e entre os movimentos 

respiratórios completos (CRUZ, 1994). A característica 

será observada pelo pesquisador e em seguida classificada 

como presente ou ausente. 

Olhos arregalados Termo relacionado à abertura ocular aumentada, em que há 

um arqueamento das sobrancelhas e aparente protrusão do 

globo ocular, podendo estar relacionado à angústia 

respiratória (PILLEGGI, 2007; NAPOLEÃO, 2005). A 

característica será observada pelo pesquisador e em 

seguida classificada como presente ou ausente. 

Ruídos adventícios respiratórios Termo que se refere aos sons anormais produzidos pelo 

fluxo de ar no trato respiratório (SEIDEL et al., 2007). A 

característica será avaliada pelo pesquisador durante a 

ausculta pulmonar e em seguida classificada como presente 

ou ausente. Diante da característica presente, será 

informado o tipo de ruído auscultado (estertores, 

crepitações, roncos, sibilos e/ou atrito pleural) e a 

localização do mesmo. 

Sons respiratórios diminuídos Termo que se refere à diminuição do som produzido pelo 

fluxo de ar através da árvore respiratória (SEIDEL et al., 

2007). A característica será avaliada pelo pesquisador 

durante a ausculta pulmonar, e em seguida classificada 

como presente ou ausente. Diante da característica presente 

será informada a localização do mesmo. 

Tosse ausente Termo relacionado à falta de capacidade para produzir um 

movimento de ar, súbito, ruidoso e violento, que tende a 

expelir as secreções das vias respiratórias (PILEGGI, 2007; 

TARANTINO, 2005; LÓPEZ; LAURENTYS-
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MEDEIROS, 2004). A característica será investigada pelo 

relato do acompanhante e/ou pela observação do 

pesquisador, e em seguida classificada como presente, 

ausente ou não se aplica. A categoria não se aplica se 

refere aos indivíduos que não apresentarem outros sinais e 

sintomas indicativos da presença de secreção em vias 

aéreas. 

Tosse ineficaz Termo relacionado à capacidade de produzir um 

movimento de ar, súbito, ruidoso e violento, que tende a 

expelir parcialmente as secreções das vias respiratórias 

(PILEGGI, 2007; TARANTINO, 2005; LÓPEZ; 

LAURENTYS-MEDEIROS, 2004). A característica será 

investigada pelo relato do acompanhante e/ou pela 

observação do pesquisador, e em seguida classificada 

como presente, ausente ou não se aplica. A categoria não 

se aplica se refere aos indivíduos que não apresentarem 

tosse, isto é, aqueles em que a característica “tosse 

ausente” estiver presente, bem como indivíduos que não 

apresentarem outros sinais e sintomas indicativos da 

presença de secreção em vias aéreas. 

Vocalização dificultada Termo que se refere à alteração da voz, como disfonia, 

rouquidão e a afonia (HUNGRIA, 2005). A característica 

será observada pelo pesquisador, e em seguida classificada 

como presente ou ausente. 
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APÊNDICE C  

CARTA CONVITE (DIAGNOSTICADORES) 

 

 

Fortaleza, _____ de ____________ de 2010. 

À: _____________________ 

  

Eu, Daniel Bruno Resende Chaves, 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 Árvores de Decisão para inferência 

de Desobstrução ineficaz de vias aéreas e Padrão respiratório ineficaz de Crianças com 

Infecção Respiratória Aguda, sob orientação da prof.ª. 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 dos diagnósticos 

de enfermagem Padrão respiratório ineficaz e Desobstrução ineficaz das vias aéreas. Para 

tanto, encaminharei a você 249 planilhas que correspondem às avaliações de 249 crianças 

com infecção respiratória aguda, que irei avaliar previamente. Estas planilhas contemplam o 

rol de 29 características definidoras dos diagnósticos 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 e de Desobstrução 

ineficaz das vias aeras diante dos 249 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 dos diagnósticos Padrão respiratório 

ineficaz e Desobstrução ineficaz das vias aéreas.  

Ressalto que as datas da oficina serão discutidas levando em consideração a sua 

disponibilidade e a dos demais enfermeiros participantes.  
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Caso deseje participar, pedimos que responda este e-mail tão logo seja possível. 

Posteriormente, serão enviadas as orientações de preenchimento do instrumento, o 

instrumento propriamente dito e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por 

meio de correio eletrônico. O TCLE também poderá ser entregue pessoalmente, logo após seu 

aceite em participar deste estudo, devendo este ser assinado, e devolvido a mim. 

Aguardo sua resposta e desde já agradeço sua atenção e colaboração, 

 

Atenciosamente, 

 

 

Daniel Bruno Resende Chaves 

Responsável pela pesquisa 
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APÊNDICE D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PAIS) 

 

Prezado (a) pai/mãe, 

 

Eu, Daniel Bruno Resende Chaves, sou enfermeiro, aluno 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 construção de um instrumento chamado árvore de decisão 

para ajudar o enfermeiro a encontrar esses problemas com base em informações obtidas a partir de 

entrevista e avaliação física. Em minha pesquisa, chamo esses problemas de diagnósticos de 

enfermagem respiratórios. As crianças com problema respiratório apresentam com frequência 

diagnósticos de enfermagem relacionados à dificuldade de respirar. Um enfermeiro que identifica 

rapidamente estes problemas de saúde pode cuidar melhor de seu filho. Para realizar o estudo, preciso 

avaliar crianças que tenham sido internadas por alguma doença respiratória. Assim, necessito da sua 

colaboração participando e permitindo que seu filho possa participar. Esta participação envolve 

conversar sobre a saúde do seu filho e permitir que eu o examine. Peço ainda a sua autorização para 

consultar o prontuário de seu filho e obter informações sobre sua doença e evolução.  

Caso aceite, vamos marcar um dia, aqui na unidade, para que eu possa lhe perguntar sobre a 

história da doença de seu filho e depois para que eu o examine. O exame inclui: verificar olhos, 

pescoço, peito, barriga, braços e pernas, tocar e escutar o peito e as costas. O exame não inclui colher 

sangue, nem passar sondas e não se espera que seu filho tenha nenhum desconforto. Durante todo o 

exame você ficará acompanhando seu filho e interromperemos o que estamos fazendo sempre que a 

criança demonstrar necessidade de sua atenção. Volto a lembrar que não se espera nenhum 

desconforto e só farei o exame na sua presença e se seu filho demonstrar que não está desconfortável.  

Informo-lhe que a entrevista e o exame poderão durar em média 30 minutos e não lhe causarão 

prejuízos ou gastos.  Dou-lhe a garantia de que as informações que estou obtendo serão usadas 

apenas para a realização do meu trabalho e, também, lhe asseguro que a qualquer momento terá 

acesso às informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive para 

resolver dúvidas que possam ocorrer. Você tem liberdade de retirar seu consentimento a qualquer 

momento e não deixar seu filho participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da 

sua assistência. E, finalmente, lhe informo que, quando apresentar o meu trabalho, não usarei o nome 

de sua criança e nem darei nenhuma informação que possa identificá-la e nem a você. 
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Deixarei com você uma via deste termo que comprova sua participação na pesquisa. Ressalto 

que as informações do estudo serão colhidas por mim com a ajuda de quatro alunas de enfermagem, 

Lívia, Karine Kerla, Karine Landin e Ana Carla, e colocamo-nos à disposição para resolver quaisquer 

dúvidas que possam ocorrer. 

 

Daniel Bruno Resende Chaves 

Endereço: Rua Nelson Coelho, 800. Lagoa Redonda.  

Fone: 34762871 / 88426896E-mail: dbresende@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 

 

Aluna: Karine Kerla Maia de Moura 

Endereço: Rua Goiás, 420 – Pici 

Fone: 3232.5050 / 88662212  Email: karinekerla@hotmail.com 

 

Orientadora: Viviane Martins da Silva 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Rua Alexandre Baraúna, 1115. Fone: 3366.8460E-mail: viviane.silva@ufc.br 

 

Se desejar, faça contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (Fone: 3366-8338). 

Gostaria imensamente de ter a sua valorosa cooperação no desenvolvimento deste estudo, 

pelo que, de antemão, muito lhe agradeço. 

 

 

 

 

 

 

mailto:dbresende@yahoo.com.br
mailto:kakalandim@yahoo.com.br
mailto:viviane.silva@ufc.br


93 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

declaro que, após convenientemente esclarecido, aceito participar voluntariamente da 

pesquisa Árvores de Decisão para inferência de Desobstrução ineficaz de vias aéreas e 

Padrão respiratório ineficaz de Crianças com Infecção Respiratória Aguda. 

 

 

Fortaleza, ____ de ________________________ de ___________. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Pesquisador 

 

_________________________________________________________ 

Responsável pela aplicação do TCLE 

 

_________________________________________________________ 

Pai / Mãe 

 

          _________________________________________________________ 

Testemunha 
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APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(DIAGNOSTICADORES) 

 

Sou mestrando do Programa de Pós-graduação em enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará, sob orientação da prof.ª. Viviane Martins da Silva. Peço sua colaboração 

para fazer parte da etapa de inferência diagnóstica de minha pesquisa, intitulada Árvores de 

Decisão para inferência de Desobstrução ineficaz de vias aéreas e Padrão respiratório 

ineficaz de Crianças com Infecção Respiratória Aguda. Este estudo tem como objetivos: 

Determinar a prevalência dos diagnósticos: Padrão respiratório ineficaz e Desobstrução 

ineficaz das vias aéreas em crianças com infecção respiratória aguda; Identificar a prevalência 

das características definidoras dos diagnósticos Padrão respiratório ineficaz e Desobstrução 

ineficaz das vias aéreas em crianças com infecção respiratória aguda; Mensurar as 

probabilidades condicionais de ocorrência dos diagnósticos de enfermagem em questão com 

base em suas características definidoras; e Gerar árvores de decisão para auxílio na 

determinação diagnóstica dos diagnósticos Padrão respiratório ineficaz e Desobstrução 

ineficaz das vias aéreas em crianças com infecção respiratória aguda. 

Solicito sua participação para julgar a presença do referido diagnóstico após a etapa de 

coleta de dados com as crianças. Essa participação requer que você analise 249 planilhas do 

Excel referentes às avaliações de 249 crianças infecção respiratória aguda. Estas planilhas 

contém as informações acerca da presença ou ausência de cada uma das 16 características 

definidoras do diagnóstico Padrão respiratório ineficaz e 13 características do diagnóstico 

Desobstrução ineficaz das vias aéreas. 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. 

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 249 planilhas que serão 

enviadas a você durante a realização do estudo. Reafirmo que as datas da oficina serão 
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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. Solicito então que você 

assinale, no topo das 249 planilhas, a sua inferência acerca da ocorrência do diagnóstico 

Padrão respiratório ineficaz. Enviarei, por meio eletrônico, cerca de 60 planilhas em 

intervalos de sete dias, e estas deverão retornar a mim via e-mail.  

Os participantes não serão identificados, garantindo-se o sigilo das respostas. Sua 

participação é valiosa, não apresentando riscos e é voluntária. A qualquer momento você 

poderá ter acesso a informações referentes à pesquisa pelos telefones/endereço abaixo 

indicados.  

Daniel Bruno Resende Chaves 

Endereço: Rua Nelson Coelho, 800. Lagoa Redonda.  

Fone: 34762871 / 88426896 

E-mail: dbresende@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. Se achar necessário, faça contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa (Fone: 3366-8338). 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 

 
 

 

 


