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RESUMO 

A validação de ferramentas utilizadas por enfermeiros, como os diagnósticos de enfermagem, 

tem sido alvo de estudos para estabelecer sua confiabilidade e uma forma de desenvolvimento 

do conhecimento e da prática profissional. Recentemente, a NANDA Internacional (NANDA-

I) listou uma série de diagnósticos de enfermagem que serão retirados de sua taxonomia caso 

novas evidências de sua validade não sejam estabelecidas nos próximos dois anos. Dentre esses 

diagnósticos, está incluída a Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório (RDDV), que 

representa uma condição clínica importante na prática diária de enfermeiros que atuam em 

Unidade de Terapia Intensiva. Nesse sentido, o objetivo da presente tese centrou-se em 

estabelecer a validade do diagnóstico de enfermagem RDDV da NANDA-I. Trata-se de um 

estudo de validação desenvolvido em três etapas, a saber: elaboração de uma teoria de médio 

alcance sobre desmame ventilatório disfuncional, análise de conteúdo por juízes e análise da 

acurácia dos indicadores clínicos da RDDV. Para a primeira etapa, realizou-se uma revisão 

integrativa da literatura como embasamento para a construção da teoria de médio alcance. 

Procedeu-se a busca em cinco bases de dados: Scopus, MEDLINE, CINAHL, SciELO e 

LILACS, utilizando-se os descritores “Desmame do Respirador”, “Respiração Artificial” e 

“Cuidados Críticos”. Foram identificados a partir da teoria elaborada 21 indicadores clínicos e 

13 fatores etiológicos relacionados ao diagnóstico em estudo. Ademais, foram estabelecidas 

relações de causalidade entre tais componentes diagnósticos identificados. Na segunda etapa, 

realizou-se análise de conteúdo dos elementos diagnósticos e suas respectivas definições 

conceituais e operacionais elaboradas na etapa anterior, mediante avaliação por enfermeiros 

juízes. Foi adotado um valor de 0,9 para o Índice de Validação de Conteúdo (mediana > 0,9), a 

fim de considerar a adequação de cada item avaliado individualmente. Dentre os 13 fatores 

etiológicos analisados, apenas Nutrição inadequada (valor p=0,045; mediana=0,75) foi 

considerado estatisticamente irrelevante para o diagnóstico. Quanto aos indicadores clínicos, 

todos foram considerados relevantes para identificação do diagnóstico, no entanto, o Aumento 

da frequência respiratória acima dos valores basais, o Desconforto respiratório e a Fadiga 

respiratória necessitaram de ajustes em suas definições seguindo as sugestões dos juízes. A 

terceira etapa consistiu na análise da acurácia dos indicadores clínicos da RDDV. A coleta de 

dados desta etapa foi realizada em dois hospitais distintos, com pacientes adultos internados em 

unidade de terapia intensiva submetidos ao desmame da ventilação mecânica. Os dados foram 

obtidos a partir da observação e exame físico dos pacientes, concomitante à busca de 

informações e dados clínicos no prontuário. A análise incluiu medidas descritivas e de tendência 

central. A aderência à distribuição normal foi avaliada mediante aplicação do teste de Lilliefors. 



 

 

Para verificar a sensibilidade e especificidade de cada indicador, aplicou-se o método de 

Análise de Classes Latentes, que permite identificar um conjunto de indicadores considerados 

apropriados para a inferência diagnóstica da RDDV. Os indicadores que apresentaram elevada 

sensibilidade foram Desconforto respiratório e Uso da musculatura acessória (0,9998 e 

0,9998, respectivamente). Os indicadores com elevada especificidade (valores acima de 0,85), 

considerados sinais confirmatórios da RDDV foram: Desconforto respiratório, Nível de 

consciência diminuído, Respiração superficial, Expressão facial de medo, Acidose e Agitação. 

A prevalência estimada do diagnóstico RDDV foi de 15%. Conclui-se que o conhecimento 

acerca da acurácia dos indicadores clínicos da RDDV contribui para evidenciar a resposta 

disfuncional ao desmame ventilatório, fato que possibilitará aprimorar a assistência do 

enfermeiro no processo de desmame do suporte ventilatório. 

 

Palavras-chave: Desmame do Respirador. Diagnósticos de Enfermagem. Estudos de 
Validação. Respiração Artificial. Cuidados Críticos.  



 

 

ABSTRACT 

The validation of tools used by nurses, such as nursing diagnoses, has been the subject of studies 

to establish their reliability and a way of developing knowledge and professional practice. 

Recently, NANDA International has listed a number of nursing diagnoses that will be removed 

from its taxonomy if new evidence of its validity is not established within the next two years. 

Those diagnoses include Dysfunctional Ventilatory Weaning Response (DVWR), which 

represents an important clinical condition in the daily practice of nurses working in intensive 

care units. In this regard, the present thesis was aimed to establish the validity of NANDA-I 

DVWR nursing diagnosis. This is a validation study developed in three stages: elaboration of a 

middle range theory (MRT) on dysfunctional ventilatory weaning; content analysis by judges; 

and analysis of the accuracy of the DVWR clinical indicators. For the first stage, an integrative 

review of literature was made as a basis for MRT development. We searched five databases: 

Scopus, MEDLINE, CINAHL, SciELO and LILACS, with descriptors "Ventilator Weaning", 

"Artificial Respiration" and "Critical Care". We identified 21 clinical indicators and 13 

etiological factors of DVWR diagnosis from MRT. In addition, causal relationships were 

established between the diagnostic components identified. In the second stage, the content 

analysis of diagnostic elements and their respective conceptual and operational definitions 

elaborated in the previous stage was conducted, through evaluation by judges nurses. A value 

of 0.9 was adopted for Content Validation Index (CVI), to consider the adequacy of each 

individually evaluated item. The etiological factor Inadequate nutrition was considered 

statistically irrelevant for the diagnosis. Concerning the clinical indicators, all were considered 

relevant for identification of diagnosis, however, the Increase in respiratory rate over baseline, 

Respiratory distress and Respiratory fatigue demonstrated the need for adjustments by the 

judges' analysis. The third stage consisted in the accuracy analysis of the DVWR clinical 

indicators. Data collection was performed in two hospitals, with patients hospitalized in 

intensive care units submitted to weaning from mechanical ventilation. The data were obtained 

from observation and physical examination of patient, concomitant with the search for 

information in the medical record. The analysis included descriptive measures and central 

tendency. The Lilliefors test verified adherence to normal distribution. To verify the sensitivity 

and specificity of each indicator, the Latent Class Analysis method was applied. The indicators 

Respiratory distress and Use of accessory muscles showed high sensitivity (0.9998 and 0.9998, 

respectively). The indicators that presented high specificity (values above 0.85) to infer the 

DVWR were: Respiratory distress, Decrease in level of consciousness, Shallow Breathing, 

Facial expression of fear, Acidosis and Agitation. The estimated prevalence of DVWR 



 

 

diagnosis was 15%. It is concluded that the knowledge about accuracy of RDDV clinical 

indicators contributes to evidence the dysfunctional ventilatory weaning response, a fact that 

will make it possible to improve the nurse's assistance in the ventilatory weaning process. 

 

Keywords: Ventilator Weaning. Nursing Diagnosis. Validation Studies. Artificial Respiration. 

Critical Care. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo propõe-se revisar e validar o diagnóstico de enfermagem 

Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório (RDDV) publicado na NANDA Internacional 

(NANDA-I). O mesmo é definido como a “incapacidade de ajustar-se a níveis diminuídos de 

suporte ventilatório mecânico que interrompe e prolonga o processo de desmame”. Tal 

diagnóstico foi elaborado no ano de 1992 e até o momento tem sido pouco estudado, fato que 

suscitou o interesse para realizar sua revisão e validação. Em sua edição mais recente, a 

NANDA-I elencou diversos diagnósticos de enfermagem que serão excluídos da taxonomia 

caso não seja estabelecida novas evidências de sua validade nos próximos dois anos. Dentre os 

diagnósticos citados, está incluída a RDDV, que representa uma condição clínica importante 

no cotidiano de enfermeiros que atuam em unidade de terapia intensiva (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2017). 

O escopo do presente estudo é facilitar a compreensão do enfermeiro frente ao 

processo de desmame ventilatório, por meio do monitoramento e avaliação sistemática dos 

pacientes em ventilação mecânica invasiva que se encontram elegíveis para iniciar o desmame 

da ventilação. A literatura que circunscreve esta temática é bastante vasta ao que se refere aos 

índices preditivos de fracasso do desmame e da extubação e critérios preditores para iniciar o 

desmame, mas ainda é incipiente em relação a estudos sobre desmame ventilatório com ênfase 

na atuação do enfermeiro baseado no processo de enfermagem. 

A ventilação mecânica (VM) é fundamental para a manutenção da vida e das trocas 

gasosas em pacientes que estão em um quadro de insuficiência respiratória. Contudo, o seu 

período de duração está diretamente relacionado a incidência de complicações em decorrência 

da ventilação, dentre estas: pneumonia associada ao ventilador, lesão pulmonar induzida pela 

ventilação, trauma de vias aéreas, uso prolongado e excessivo de fármacos sedativos, 

complicações hemodinâmicas e fraqueza da musculatura respiratória. Tais situações elevam a 

morbidade e mortalidade, bem como o tempo de internação hospitalar. Em contrapartida, a 

retirada precoce do suporte ventilatório invasivo pode ser prejudicial, pois aumenta o risco de 

reintubação orotraqueal e, como consequência, poderá também aumentar a morbimortalidade 

desses pacientes (COSTA; PASTORE JUNIOR, 2015). 

Suporte ventilatório, também comumente denominado de ventilação mecânica, 

consiste em um método de suporte para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória 

aguda ou crônica. Pode ser classificado em duas categorias, levando-se em consideração a 

forma de liberação da pressão positiva nas vias aéreas: ventilação mecânica invasiva (VMI) e 
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ventilação mecânica não invasiva (VNI). Enquanto na ventilação invasiva utiliza-se uma 

prótese introduzida na via aérea (tubo orotraqueal ou cânula de traqueostomia), na ventilação 

não invasiva utiliza-se uma máscara como interface entre o paciente e o ventilador mecânico. 

Ambas possuem como finalidade: a manutenção das trocas gasosas para correção da hipoxemia 

e da acidose respiratória relacionada à hipercapnia; o alívio do trabalho da musculatura 

respiratória (geralmente encontra-se elevado em situações de alta demanda metabólica); evitar 

a fadiga da musculatura respiratória ou revertê-la em casos já instalados; e a aplicação de 

terapêuticas específicas (CARVALHO; TOUFEN JUNIOR; FRANCA, 2007). 

Por desmame ventilatório compreende-se o processo de transição da ventilação 

mecânica artificial para a espontânea sem suporte ventilatório, em pacientes que estiveram em 

ventilação mecânica por um período superior a 24 horas (BARBAS et al., 2014). 

O objetivo final do suporte ventilatório mecânico é a liberação do paciente do 

ventilador mecânico. Um método rápido e direto para iniciar a interrupção da ventilação 

mecânica consiste em realizar um teste de respiração espontânea (TRE), que se caracteriza 

como uma das técnicas mais simples, estando entre as mais eficazes para o desmame. É 

realizada de três maneiras, a saber: permitindo que o paciente ventile espontaneamente através 

do tubo orotraqueal utilizando-se uma peça em forma de “T”, com uma fonte enriquecida de 

oxigênio; por meio de um teste de ventilação recebendo pressão positiva contínua nas vias 

aéreas (CPAP, do inglês Continuous Positive Airway Pressure) com pressão de 5 cmH2O; ou 

na modalidade ventilação por pressão de suporte (PSV, do inglês Pressure Support Ventilation)  

com valores de pressão até 7 cmH2O (EL-KHATIB; BOU-KHALIL, 2008). 

O modo PSV pode ser utilizado também no desmame gradual de pacientes em 

ventilação mecânica, por meio da redução dos valores da pressão de suporte de 2 a 4 cmH2O, 

de duas a quatro vezes ao dia, tituladas conforme resultados de gasometria arterial e parâmetros 

clínicos do paciente, até atingir a pressão de suporte de 5 a 7 cmH2O, correspondendo a níveis 

compatíveis ao do TRE (BARBAS et al., 2014). 

Após o paciente dar início ao processo de desmame, considera-se que o mesmo 

obteve sucesso na interrupção da ventilação mecânica quando o TRE é bem-sucedido. O 

paciente que obtiver sucesso no TRE deve ser avaliado quanto à indicação da extubação 

(retirada da via aérea artificial) ou decanulação (em caso de uso de traqueostomia). Na situação 

em que o paciente não tolera o TRE, deverá ser realizada uma revisão das possíveis causas do 

fracasso, bem como o planejamento da estratégia a ser adotada na nova tentativa de interrupção 

da ventilação mecânica ou desmame gradual. Nesse ínterim, o paciente deverá receber suporte 
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ventilatório que promova repouso da musculatura respiratória, a fim de se evitar a fadiga 

(GOLDWASSER et al., 2007).  

Após o sucesso do TRE, a desconexão da ventilação mecânica deve ser realizada 

oferecendo oxigênio suplementar a fim de manter taxas de saturação de oxigênio no sangue 

arterial acima de 90%, quando necessário. A suplementação de oxigênio deve ser feita com uma 

fração inspirada de oxigênio (FIO2) até de 40%, e não deve ser aumentada durante o processo 

de desconexão (GOLDWASSER et al., 2007). 

Uma vez obtido o sucesso no TRE, o paciente que conseguir permanecer por mais 

de 48 horas fora da ventilação mecânica será considerado exitoso no desmame da ventilação 

mecânica. Já o fracasso ou falência no desmame ocorre quando é necessário o retorno à 

ventilação mecânica em um período inferior a 48 horas. Outra situação que pode acometer o 

paciente em desmame é o fracasso da extubação, caracterizado pela necessidade de reinstituir 

a via aérea invasiva (tubo orotraqueal ou traqueóstomo) (GOLDWASSER et al., 2007). 

Ressalta-se que é possível obter sucesso no TRE e, ainda assim, falhar no desmame da 

ventilação. 

Existem diversos critérios preditivos que podem ser utilizados para decidir se um 

paciente está recuperado para suportar a retirada da ventilação mecânica. Estudos demonstram 

que não há consenso sobre quais critérios são mais acurados, geralmente sendo utilizadas 

combinações de requisitos objetivos e subjetivos, a depender da escolha do médico responsável 

por determinar o início do processo de descontinuidade do suporte ventilatório 

(GOLDWASSER et al., 2007; COSTA; PASTORE JUNIOR, 2015). 

Os índices fisiológicos preditivos de desmame pouco auxiliam na decisão de iniciar 

ou não períodos de respiração espontânea ou na redução do suporte ventilatório. A relação entre 

frequência respiratória e volume corrente por exemplo, conhecido como índice de respiração 

rápida e superficial, parece ser a mais acurada. Os índices fisiológicos deveriam acrescentar 

dados preditivos à avaliação clínica do desmame, resultando em redução das taxas de fracasso 

de desmame e extubação e menor tempo de ventilação mecânica (BARBAS et al., 2014). 

Em relação a prontidão para a liberação da VMI, alguns critérios são elencados para 

considerar o paciente apto para iniciar o desmame: escala de coma de Glasgow ≥ 12 com drive 

respiratório estável; relação da pressão parcial de oxigênio arterial e fração inspirada de 

oxigênio superior a 150 (PaO2/FiO2 ≥ 150-200) com pressão expiratória final positiva (PEEP) 

≤ 5-10 cmH2O; pH ≥ 7,30 e ≤ 7,6, volume corrente ≥ 5ml/Kg e frequência respiratória ≤ 35 

incursões respiratórias por minuto, estando o paciente ventilado na modalidade pressão positiva 
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contínua nas vias aéreas (CPAP) de 5-8 cmH2O ou pressão de suporte (PS) de 5-8 cmH2O; 

pressão arterial sistólica ≥ 90 mmHg (mesmo em uso de doses baixas de drogas vasopressoras); 

ausência de arritmias e angina instável; níveis de potássio, magnésio e fósforo normais. 

Eventualmente, o não cumprimento de todos esses critérios supracitados não contraindicam a 

descontinuação da VMI, podendo o paciente ser submetido ao desmame e a extubação com 

sucesso (COSTA; PASTORE JUNIOR, 2015). 

O sucesso na tentativa de desmame deve considerar a respiração espontânea por 

pelo menos 30 minutos sem ou com pouco suporte ventilatório, na ausência de desconforto 

respiratório. A falha, por sua vez, pode ser expressa pelos seguintes indicadores de fracasso, 

isoladamente ou combinados: frequência respiratória maior que 35 incursões 

respiratórias/minuto por mais de 05 minutos; saturação inferior a 90%; frequência cardíaca 

maior do que 140 batimentos/minuto; valores de pressão sistólica maiores do que 180 mmHg 

ou menores do que 90 mmHg; alteração do nível de consciência; aumento da ansiedade e 

diaforese (BRANDÃO et al., 2014). 

Para a realização do desmame ventilatório, os pacientes são avaliados em relação a 

sua capacidade para respirar espontaneamente. Em unidade de terapia intensiva (UTI) tais 

avaliações são feitas por enfermeiros ou fisioterapeutas (DAMASCENO et al., 2006), 

juntamente com a avaliação médica, ou as informações da equipe de enfermagem são 

consideradas na decisão, no sucesso e insucesso das tentativas. Assim, é de alta relevância que 

enfermeiros possam julgar de forma precoce e acurada o processo de desmame ventilatório 

(BRANDÃO et al., 2014). 

No tocante aos cuidados na UTI, estudos têm demonstrado que em decorrência da 

sua complexidade e pela ampla diversidade tecnológica, a assistência de enfermagem neste 

cenário traz em seu escopo particularidades que a diferenciam das outras. Em tal setor 

encontram-se profissionais qualificados para oferecer uma assistência contínua, mediante o uso 

de equipamentos sofisticados com a finalidade de melhorar a assistência e facilitar a 

identificação precoce de modificações no quadro clínico dos pacientes, o que requer alto nível 

de conhecimento por parte desses profissionais, além de agilidade e atenção rigorosa na 

assistência prestada. Ações de promoção da saúde no cuidado ao paciente no contexto dos 

cuidados intensivos são pouco valorizadas, por serem desvinculadas da prática profissional e 

até mesmo, podem estar presentes, mas de forma implícita no ato de cuidar, podendo até passar 

despercebidas (AGUIAR et al., 2012).  

Nessa perspectiva do cuidado amplamente especializado desenvolvido pelo 

enfermeiro na UTI, a sistematização e a organização do seu trabalho e da equipe de enfermagem 
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mostram-se imprescindíveis para uma assistência de qualidade. Sistematizar o cuidado implica 

em utilizar uma metodologia de trabalho embasada cientificamente, que resulta na consolidação 

da profissão e visibilidade das ações desempenhadas pelo enfermeiro, bem como oferece 

subsídios para o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico (TRUPPEL et al., 2009). 

Nesse contexto, o Processo de Enfermagem (PE) configura-se como uma 

metodologia capaz de organizar e sistematizar o cuidado em terapia intensiva, com base nos 

princípios do método científico. Tem como objetivos identificar as situações de saúde-doença 

e as necessidades de cuidados de enfermagem, bem como subsidiar as intervenções de 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade 

(TRUPPEL et al., 2009; SILVA et al., 2018).  

Como parte do processo de trabalho do enfermeiro, constituindo uma das etapas do 

PE, o diagnóstico de enfermagem (DE) consiste em uma estrutura padronizada para a prática 

da enfermagem, que faz parte do processo de enfermagem, e ainda, como resposta às 

necessidades, preocupações ou problemas de saúde dos pacientes, caracterizando-se como uma 

nomenclatura unificada (taxonomia) (CERQUEIRA et al., 2012). 

A adoção de sistemas de classificação internacional, como a NANDA-I, permite o 

uso de uma linguagem única e padronizada, que favorece o processo de comunicação, a 

compilação de dados para o planejamento da assistência, o desenvolvimento de pesquisas, o 

processo de ensino-aprendizagem profissional e fundamentalmente confere cientificidade ao 

cuidado (TRUPPEL et al., 2009). 

O diagnóstico de enfermagem RDDV da NANDA-I pertence ao domínio 

“Atividade/Repouso” e à classe “Respostas cardiovasculares/pulmonares”. Dispõe de 34 

características definidoras (CD), divididas entre leves (aumento da concentração na respiração, 

aumento moderado da frequência respiratória acima dos valores basais, desconforto 

respiratório, fadiga, inquietação, medo de mau funcionamento do aparelho, percepção da 

necessidade aumentada de oxigênio e sensação de calor), moderadas (apreensão, aumento da 

frequência cardíaca em relação aos parâmetros basais (< 20bpm), aumento da pressão sanguínea 

em relação aos parâmetros basais (< 20mmHg), aumento moderado da frequência respiratória 

acima dos valores basais, capacidade prejudicada para cooperar, capacidade prejudicada para 

responder a orientações, cor anormal da pele, diaforese, entrada de ar diminuída à ausculta, 

expressão facial de medo, foco exagerado nas atividades, uso mínimo da musculatura acessória 

respiratória) e graves (agitação, aumento na frequência cardíaca em relação aos parâmetros 

basais (≥ 20bpm), aumento da frequência respiratória de forma significativa em relação aos 

parâmetros basais, aumento da pressão sanguínea em relação aos parâmetros basais (≥ 
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20mmHg), cor da pele anormal, deterioração nos gases sanguíneos arteriais em relação aos 

valores basais, diaforese profusa, nível de consciência diminuído, respiração abdominal 

paradoxal, respiração agônica, respiração descoordenada em relação ao ventilador, respiração 

superficial, ruídos adventícios respiratórios, uso importante de musculatura acessória 

respiratória) (HERDMAN; KAMITSURU, 2017).  

Quanto aos fatores relacionados (FR) da RDDV, a NANDA-I apresenta um total de 

19 fatores, divididos em fisiológicos (alteração no padrão de sono, desobstrução ineficaz das 

vias aéreas, dor e nutrição inadequada), psicológicos (ansiedade, autoestima diminuída, 

confiança insuficiente sobre o processo de desmame, desesperança, impotência, incerteza 

quanto à capacidade de desmame, medo e motivação diminuída) e situacionais (barreira 

ambiental, episódios de demanda energética não controlada, história de dependência do 

ventilador por mais de quatro dias, história de tentativas de desmame malsucedidas, ritmo 

inapropriado na diminuição do desmame ventilatório e suporte social insuficiente) 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2017).  

A fim de elaborar um diagnóstico mais acurado relacionado ao processo de 

desmame ventilatório disfuncional, estima-se que o enfermeiro necessitará de evidências que 

indique o número mínimo de achados característicos da situação do paciente, o valor clínico de 

cada sinal e sintoma e o intervalo de tempo para sua manifestação. Essas seriam as três 

principais informações para um diagnóstico de enfermagem sustentado nas informações 

fornecidas pelos indicadores clínicos identificados no paciente (BRANDÃO et al., 2014).  

A argumentação teórica, baseada na literatura científica e na descrição de situações 

clínicas reais, consiste no requisito mínimo para que um diagnóstico de enfermagem esteja 

presente na classificação da NANDA-I. Tal fato justifica que os diagnósticos aprovados para a 

classificação devam ser refinados, ou seja, validados, de maneira que sua aplicação prática seja 

confiável e precisa (CHAVES; CARVALHO; ROSSI, 2008).  

A NANDA-I propõe aos diagnósticos de enfermagem submetidos para publicação 

uma análise do nível de evidência, que perpassa por três níveis distintos. O primeiro consiste 

em submeter à NANDA-I sugestões de mudanças no título, na definição, nos antecedentes 

clínicos e consequentes clínicos embasados na literatura pertinente. Poderá ser considerada a 

opinião de especialistas que corrobore com a necessidade da inclusão ou revisão de um 

diagnóstico. No segundo nível, aqueles diagnósticos aceitos para publicação e inclusão na 

taxonomia são submetidos a uma revisão da literatura relevante, essencial para demonstrar a 

existência de um escopo do conhecimento substancial em apoio ao diagnóstico. No terceiro 

nível de evidência, além da síntese da literatura, são apresentados estudos clínicos que 
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compõem a validação clínica dos diagnósticos mediante aplicação de testes (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2017). 

Uma parcela dos diagnósticos de enfermagem presentes na NANDA-I contem CD 

e FR que não são claramente identificados na prática clínica, dificultando a utilização desses 

diagnósticos e restringindo o seu uso apenas nas atividades acadêmicas. Observa-se, ainda, que 

alguns diagnósticos são incluídos na NANDA-I com pouca evidência empírica, tornando-se 

necessária a realização de estudos para testá-los, validá-los e refiná-los, com vistas a contribuir 

para seu uso efetivo na prática assistencial. Configura-se como uma preocupação atual de 

pesquisadores na área da enfermagem a avaliação de seus fenômenos e ferramentas utilizadas 

pelos enfermeiros, incluindo os diagnósticos de enfermagem, pela constante necessidade de 

estabelecer sua confiabilidade e validade, como forma de promover uma assistência segura e 

de qualidade (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013).  

Nesse contexto, alguns diagnósticos de enfermagem são pouco estudados e sua 

aplicação ainda é escassa. Portanto, requerem ser explorados por meio de pesquisas que 

objetivam a revisão de seu conteúdo, a fim de torná-lo fidedigno para sua aplicabilidade prática. 

Por esse motivo, optou-se pelo desenvolvimento do presente estudo, a fim de revisar o 

diagnóstico de enfermagem Resposta disfuncional ao desmame ventilatório, a partir das 

seguintes questões norteadoras: 

ü Quais indicadores clínicos e fatores etiológicos do diagnóstico de enfermagem Resposta 

disfuncional ao desmame ventilatório são encontrados na literatura? Como eles podem ser 

definidos e mensurados? 

ü Existem indicadores clínicos e fatores etiológicos que não estão presentes na NANDA-

I, no entanto, que se manifestam em pacientes internados em unidade de terapia intensiva 

submetidos ao desmame da ventilação mecânica invasiva com o diagnóstico de enfermagem 

Resposta disfuncional ao desmame ventilatório? 

ü Quais indicadores clínicos e fatores etiológicos podem auxiliar na identificação do 

diagnóstico de enfermagem Resposta disfuncional ao desmame ventilatório em pacientes 

internados em unidade de terapia intensiva submetidos ao desmame da ventilação mecânica 

invasiva? 

É relevante salientar que em todas as etapas desse estudo foi utilizado o termo 

indicador clínico em alusão aos sinais e manifestações clínicas apresentadas pelo paciente que 

favorecem a identificação do diagnóstico de enfermagem, correspondendo às CD presentes na 

NANDA-I. Da mesma forma, o termo fator etiológico foi empregado no sentido de apresentar 
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os elementos ou situações que estão associados à ocorrência do diagnóstico de enfermagem, 

correspondendo aos FR ou fatores de risco presentes na NANDA-I. 

A fim de alcançar o objetivo proposto, o presente estudo foi composto por três 

etapas, baseado na abordagem de testes diagnósticos, a saber: revisão integrativa da literatura 

para elaboração da teoria de médio alcance sobre desmame ventilatório disfuncional; análise de 

conteúdo por juízes; e análise da acurácia dos indicadores clínicos e ocorrência dos fatores 

etiológicos do diagnóstico RDDV.  
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CAPÍTULO 1 

TEORIA DE MÉDIO ALCANCE SOBRE DESMAME VENTILATÓRIO 

DISFUNCIONAL 
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1.1 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

Uma teoria de médio alcance (TMA) foi desenvolvida nessa pesquisa em 

substituição a tradicional etapa de análise de conceito, comumente encontrada em outros 

estudos de validação de diagnóstico de enfermagem (MOTA; CRUZ; PIMENTA, 2005; 

MANGUEIRA, 2013; PASCOAL, 2015). Tal substituição se deu em virtude de facilitar a 

compreensão do conceito desmame ventilatório disfuncional e o estabelecimento de relações 

causais entre os fatores etiológicos e indicadores clínicos do referido diagnóstico, tendo sido 

elaborada mediante uma revisão integrativa da literatura (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013). 

Um dos entraves encontrados pelo uso de modelos clássicos da análise de conceito 

em processos de validação de diagnósticos de enfermagem consiste na forma como estes 

elementos são relacionados e analisados. Como o núcleo conceitual está associado ao foco da 

prática profissional e não apresenta um elemento que defina um julgamento, a análise de 

conceito mostrará como elementos antecedentes todos os fatores que interferem no processo de 

diagnóstico. Estes elementos incorporam fatores biológicos, sociais e psicológicos de uma 

maneira geral (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013).  

Nesse estudo, o foco da prática seria desmame ventilatório, e sendo realizada uma 

análise de conceito, sem o termo “disfuncional” que defina um julgamento, a análise mostraria 

todos os elementos antecedentes que interferem no processo de desmame ventilatório, 

independente de ser relacionado ao sucesso ou à disfuncionalidade do processo. Assim, a 

questão respondida neste tipo de abordagem seria: “Que elementos influenciam o desmame 

ventilatório em um indivíduo submetido à ventilação mecânica?” Se o foco do pesquisador 

estiver relacionado à revisão do diagnóstico Resposta disfuncional ao desmame ventilatório, 

parcela significativa dos achados seriam descartados ou elementos sem importância clínica 

poderiam ser incluídos no estudo.  

A partir dessa ideia, embora a análise de conceito seja uma etapa fundamental para 

a revisão dos elementos que delimitam a compreensão acerca do diagnóstico de enfermagem 

em processo de validação, seu uso como etapa deste processo necessita de reestruturação para 

permitir um melhor direcionamento a este propósito (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013). 

Assim, a fim de suprir essa necessidade, optou-se pelo desenvolvimento de uma teoria para 

elucidar o conceito de desmame ventilatório disfuncional, relacionando os seus elementos 

diagnósticos (fatores etiológicos e indicadores clínicos) para a ocorrência da RDDV. 

Uma TMA, no contexto da enfermagem, pode ser definida como um conjunto de 

ideias relacionadas que se concentram em uma dimensão limitada da realidade. De maneira 
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geral, são desenvolvidas a partir da interseção entre a prática clínica e a pesquisa científica, a 

fim de fornecer orientações para a prática diária e a pesquisa acadêmica arraigada na disciplina 

da enfermagem (SMITH; LIEHR, 2014). Propõe-se a determinar as definições, esquemas 

ilustrados, proposições, relações causais e significados para a prática de enfermagem, podendo 

ser uma alternativa útil para o ensino, pesquisa e translocação do conhecimento teórico para a 

prática. Poderá, ainda, auxiliar aos profissionais assistenciais a entender o raciocínio clínico, 

baseado na lógica temporal e na interação espectral entre as classificações de enfermagem. Por 

sua vez, esse entendimento irá melhorar o uso e a acurácia dos diagnósticos de enfermagem, 

como um componente crítico do processo de enfermagem que forma uma base para os padrões 

da prática de enfermagem em todo o mundo (LOPES; SILVA; HERDMAN, 2015). 

Existe uma lacuna entre a pesquisa e a prática de enfermagem em diversos cenários 

do cuidado. O desenvolvimento de uma TMA tem sido sugerido como um meio para reduzir 

esta lacuna. Isto se refere a um conjunto de ideias relacionadas que estão focadas numa 

dimensão particular do conhecimento de enfermagem, incluindo um número limitado de 

conceitos e proposições, descritas em um nível concreto e específico, que estão diretamente 

ligadas à pesquisa e a prática (SMITH; LIEHR, 2014). 

Existem três tipos diferentes de TMA: descritiva, explicativa e preditiva. A primeira 

descreve ou classifica um fenômeno, como taxonomias de diagnósticos de enfermagem, que 

organizam fenômenos de enfermagem a partir de um único conceito (diagnósticos de 

enfermagem). Uma TMA explicativa envolve as relações entre vários conceitos que estão 

preocupados com a forma e o grau que um conceito está relacionado com outros. Uma TMA 

preditiva procura estabelecer relações precisas entre conceitos, ou efeitos de um ou mais 

conceitos, visando descrever como as mudanças ocorrem dentro de um fenômeno (FAWCETT, 

2005). 

A elaboração de uma TMA para a validação do diagnóstico de enfermagem depende 

de dois aspectos básicos, a saber: como um diagnóstico de enfermagem é definido (ou seja, 

como um processo que consiste no próprio raciocínio clínico ou como um produto, que é o 

resultado do raciocínio clínico) e o estabelecimento de três elementos essenciais que são objetos 

do processo de validação: atributos essenciais, fatores etiológicos e indicadores clínicos 

(LOPES; SILVA; HERDMAN, 2015). 

Neste ponto, deve-se considerar que o desenvolvimento clínico de um diagnóstico 

é temporal, ou seja, sua evolução clínica ocorre gradualmente. Assim, três elementos são 

estabelecidos ao longo deste desenvolvimento: o elemento antecedente (presumivelmente os 

fatores etiológicos que provocam a situação), o elemento consequente (indicadores clínicos que 



 

 

27 

são supostos para representar os efeitos do primeiro elemento) e um conjunto de atributos 

essenciais (elementos-chave que definem o início do diagnóstico clínico) (LOPES; SILVA; 

ARAUJO, 2012). Para o presente estudo, os atributos essenciais não foram definidos, em 

virtude da percepção de não haver necessidade de modificações na definição do diagnóstico 

proposta pela NANDA-I. Já os elementos antecedentes e consequentes foram estabelecidos na 

elaboração da TMA e suas respectivas definições serão abordadas na segunda etapa deste 

estudo. 

A TMA tem sido uma das tendências contemporâneas no desenvolvimento do 

conhecimento, existindo uma ampla aceitação na elaboração dessas teorias para apoiar a prática 

de enfermagem. Muitos pesquisadores optam por desenvolver essas teorias, ao invés das 

grandes teorias, em virtude de uma TMA proporcionar um melhor embasamento para a geração 

de hipóteses testáveis e a abordagem de populações específicas de pacientes. Portanto, são de 

mais fácil aplicação em situações práticas e no uso como estrutura para pesquisas em 

enfermagem (McEVEN, 2016).   

Considerando a ampla diversidade e elevada quantidade de informações disponíveis 

relacionadas à saúde, tornou-se imprescindível o desenvolvimento de metodologias, no 

contexto da pesquisa baseada em evidências, capazes de delimitar etapas metodológicas 

concisas e que proporcionam aos profissionais melhor utilização das evidências encontradas 

nos estudos (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Várias estratégias podem ser empregadas para o desenvolvimento de uma TMA. 

Em geral, elas surgem da combinação da pesquisa e da prática. As fontes utilizadas para gerar 

esse tipo de teoria incluem revisões de literatura, pesquisas com abordagem qualitativa, estudos 

de campo, modelos conceituais, taxonomias de diagnósticos de enfermagem, protocolos e 

diretrizes para a prática clínica, teorias de outras disciplinas e análise estatística de dados 

empíricos (FAWCETT; DeSANTO-MADEYA, 2013). Cinco maneiras para geração de TMA 

foram citadas por Smith e Liehr (2014), a saber: indução a partir da pesquisa e da prática; 

dedução a partir da pesquisa e da prática ou decorrente de grandes teorias; combinação de 

teorias de médio alcance de outras especialidades existentes; derivação a partir de teorias de 

outras disciplinas que possuem relação com a enfermagem; e derivação de diretrizes práticas 

baseado na pesquisa.  

A Revisão Integrativa da Literatura (RIL) na função de uma ferramenta que 

possibilita a síntese do conhecimento e a aplicabilidade prática de resultados de estudos 

relevantes, constitui a mais ampla abordagem metodológica referente a revisões de literatura.  

Ainda, permite a inclusão de estudos experimentais e não experimentais e favorece uma 
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compreensão completa do fenômeno analisado, possibilitando associar dados da literatura 

teórica e empírica, com o alcance de diversos propósitos: definição de conceitos, revisão de 

teorias e evidências, e análise de problemas metodológicos de um tópico particular 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005; SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Dessa forma, uma RIL foi desenvolvida no presente estudo para subsidiar o 

desenvolvimento da TMA para melhor compreensão do conceito de desmame ventilatório 

disfuncional, bem como para elencar a lista final de indicadores clínicos e fatores etiológicos 

da RDDV, estabelecer as relações causais entre tais elementos e a elaboração dos seus conceitos 

teóricos e operacionais.  
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1.2 OBJETIVO 

 

Elaborar uma teoria de médio alcance, definindo os elementos que compõem o 

diagnóstico de enfermagem Resposta disfuncional ao desmame ventilatório e as relações entre 

tais elementos.  
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1.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A TMA foi elaborada a partir da ideia de que os passos para o raciocínio clínico 

incluem elementos que devem ser combinados para representar o fenômeno de interesse. Além 

disso, o processo de raciocínio clínico está diretamente relacionado ao método de validação de 

diagnósticos utilizados na pesquisa e para modelos causais clínico-epidemiológicos (LOPES; 

SILVA; HERDMAN, 2015). 

A TMA sobre desmame ventilatório disfuncional elaborada para estabelecer os 

conceitos e as relações causais entre os elementos que fazem parte da estrutura diagnóstica da 

Resposta disfuncional ao desmame ventilatório partiu da combinação entre a vivência prática e 

um levantamento na literatura que circunscreve essa temática. O desenvolvimento desta teoria 

envolveu cinco etapas, conforme proposto por Lopes, Silva e Herdman (2015), descritas a 

seguir. 

 

1.3.1 Definição da abordagem para o desenvolvimento da TMA  

Essa etapa foi derivada da ideia de que os passos para o raciocínio clínico incluem 

elementos que devem ser combinados para representar um fenômeno de interesse, mediante 

revisão da literatura pertinente, para identificação de tópicos essenciais como fatores 

etiológicos e indicadores clínicos do diagnóstico em estudo. Portanto, nesta etapa foi definido 

que a elaboração da teoria seria fundamentada em uma revisão integrativa da literatura. 

 

1.3.2. Definição dos conceitos fundamentais  

A partir da revisão integrativa da literatura sobre desmame ventilatório disfuncional 

foi possível elencar a lista dos fatores etiológicos e indicadores clínicos da RDDV, bem como 

embasar a descrição das suas respectivas definições conceituais e operacionais, utilizando-se 

também literaturas complementares representada por livros técnicos e outras publicações 

científicas sobre enfermagem, terapia intensiva e ventilação mecânica. 

A revisão integrativa se baseia em literaturas que podem ser obtidas a partir de 

publicações científicas e/ou livros. A pesquisa bibliográfica é utilizada com a finalidade de 

compilar resultados de estudos similares, relacionando o estudo presente ao diálogo com a 

literatura pertinente, possibilitando a comparação de resultados de estudos diferentes 

(CRESWELL, 2007). 

Para o desenvolvimento da RIL seguiu-se a realização de seis etapas, segundo 

proposto por Souza, Silva e Carvalho (2010): elaboração das questões norteadoras da pesquisa; 
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busca na literatura e seleção da amostra; coleta dos dados nos estudos selecionados; análise 

crítica dos estudos incluídos; discussão dos resultados; e síntese do conhecimento extraído dos 

estudos. 

A primeira etapa da revisão integrativa consistiu na identificação do tema e seleção 

das questões norteadoras. Para o desenvolvimento da revisão de literatura, elaboraram-se as 

seguintes questões de pesquisa: quais características definem a falha no desmame ventilatório 

em adultos?, como tais características podem ser definidas e mensuradas? e quais fatores 

etiológicos levam a ocorrência da falha do desmame ventilatório em adultos?. 

A segunda etapa caracterizou-se pela seleção da amostra mediante busca na 

literatura, realizada por meio de acesso às publicações indexadas nas seguintes bases de dados: 

Scopus, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Essa 

busca se deu nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 e foi realizada exclusivamente pela 

pesquisadora principal desse estudo. 

Os filtros empregados para refinar as buscas foram: artigos disponíveis full-text e 

obtidos a partir do proxy vinculado à instituição de ensino do curso de doutorado. 

Consideraram-se como critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra, publicados nos 

idiomas português, inglês ou espanhol, entre os anos de 2006 a 2016. Os critérios de exclusão 

elencados foram: artigos que não atendessem às questões norteadoras; artigos repetidos; em 

formato de estudo de caso e carta ao editor. 

Utilizaram-se os seguintes termos encontrados nos descritores em ciência da saúde 

(DECS) e no Medical Subject Headings (MeSH): Respiração artificial (Artificial Respiration), 

Desmame do Respirador (Ventilator Weaning) e Cuidados Críticos (Critical Care). Para o 

cruzamento dos descritores utilizou-se o operador booleano and. 

Na terceira etapa realizou-se a categorização dos estudos e definição das 

informações a serem extraídas dos artigos selecionados, utilizando-se um instrumento para 

auxiliar a compilação dos dados, que continha as seguintes informações: título, autores, país, 

ano de publicação, objetivo(s), área, sujeitos, local e temática do estudo. Ademais, tal 

instrumento também se destinava a extrair informações acerca dos fatores etiológicos e 

indicadores clínicos relacionados ao diagnóstico RDDV citados nos estudos encontrados, com 

vistas ao alcance dos objetivos da pesquisa (APÊNDICE A). A lista final de fatores etiológicos 

e indicadores clínicos da RDDV foi elaborada mediante leitura exaustiva dos artigos 

selecionados, corroborando com o conteúdo dos livros técnicos sobre desmame ventilatório. 
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Essa lista teve como ponto de partida as CD e FR encontrados na NANDA-I. A partir disso, 

alguns indicadores clínicos e fatores etiológicos foram retirados da lista final, bem como outros 

foram acrescidos, levando-se em consideração o exposto na literatura explorada. 

A quarta etapa, composta pela análise crítica dos artigos incluídos no estudo, 

correspondeu a uma avaliação sistemática para ponderar o rigor e as características dos estudos 

selecionados. Foi adotado um sistema de classificação de evidências de forma hierárquica, a 

depender da abordagem metodológica empregada (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010), a 

saber:  

a) Nível de evidência 1: dados obtidos a partir de meta-análises de ensaios clínicos controlados 

e randomizados; 

b) Nível de evidência 2: dados obtidos a partir de estudos individuais com delineamento 

experimental; 

c) Nível de evidência 3: dados obtidos a partir de estudos quase-experimentais; 

d) Nível de evidência 4: dados obtidos a partir de estudos descritivos (não-experimentais) ou 

com abordagem qualitativa; 

e) Nível de evidência 5: dados obtidos a partir de relatos de caso ou de experiência; 

f) Nível de evidência 6: dados obtidos a partir de opiniões de especialistas. 

A quinta etapa contemplou a discussão dos resultados a partir da interpretação e 

síntese dos achados, tendo sido feita a discussão dos achados em comparação com o referencial 

teórico, além de identificar possíveis lacunas do conhecimento. 

A sexta etapa, que corresponde a revisão integrativa propriamente dita, será 

apresentada na sessão Resultados deste capítulo, por meio dos diagramas ilustrados, da 

elaboração das proposições da TMA e das implicações para a prática, mediante o 

estabelecimento das relações causais entre os elementos identificados.  

 

1.3.3 Desenvolvimento do diagrama ilustrado 

A elaboração do diagrama ilustrado com os conceitos primários (fatores etiológicos 

e indicadores clínicos) da TMA propõe facilitar o entendimento das relações causais, incluindo 

as relações temporais entre seus conceitos, que será apresentado na sessão Resultados deste 

capítulo. 

 

1.3.4 Construção das proposições  

Para a elaboração das relações explicativas entre os conceitos, proposições 

relacionadas aos fatores etiológicos e indicadores clínicos da RDDV foram desenvolvidas, 
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baseadas na literatura consultada. Segundo Lopes, Silva e Herdman (2015) existem quatro 

categorias de fatores relacionados/etiológicos, conhecidos como: precipitantes, que são aqueles 

que dão início à cadeia causal; predisponentes, que atuam tornando o indivíduo mais suscetível 

a determinado fenômeno; incapacitantes, cujos fatores interferem na recuperação e na 

promoção da saúde; e reforçadores, que amplificam os efeitos de condições já existentes. Essas 

proposições constituem a base da construção de relações causais preditivas para o próximo 

passo e serão apresentadas na sessão Resultados deste capítulo. 

 

1.3.5 Estabelecimento de relações causais e evidências para a prática 

Nessa etapa foram descritos inter-relacionamentos para facilitar a compreensão das 

relações causais entre os fatores etiológicos e indicadores clínicos da RRDV. 
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1.4 RESULTADOS 
 

Os resultados dessa etapa estão divididos de acordo com as fases do 

desenvolvimento da TMA, identificação dos elementos e conceitos, e com o estabelecimento 

das relações entre estes a partir da perspectiva prática embasada na revisão teórica. 

 

1.4.1 Definição da abordagem para o desenvolvimento da teoria de médio alcance  

Para a composição e elaboração da TMA foram utilizados três conceitos principais: 

a resposta ao desmame ventilatório, que corresponde a um foco diagnóstico da taxonomia 

NANDA-I; os fatores etiológicos, que incluem circunstâncias ou fatos que se relacionam com 

o diagnóstico de enfermagem; e os indicadores clínicos que são sinais passíveis de observação 

que surgem como resposta a manifestação de um diagnóstico de enfermagem (com foco no 

problema). A revisão integrativa ampliou a conceituação do fenômeno estudado, o que permitiu 

facilitar a compreensão da resposta disfuncional ao desmame ventilatório. 

 

1.4.2 Definição dos conceitos fundamentais  

Seguindo-se a abordagem escolhida para o desenvolvimento da TMA, elaborou-se 

a partir de então, os conceitos fundamentais do diagnóstico RDDV, bem como suas definições 

teóricas e operacionais.  

A tabela a seguir expõe o resultado da busca inicial dos estudos relacionados ao 

processo de desmame ventilatório, de acordo com as bases de dados escolhidas, segundo os 

critérios elencados para inclusão no estudo. 

 

Tabela 1- Avaliação inicial dos artigos encontrados por base de dados. Fortaleza, 2016. 

Avaliação Scopus Medline Cinahl Lilacs Total 

Total encontrado 441 260 152 01 854 

Não é artigo completo de pesquisa 13 07 01 - 21 

Idioma diferente do inglês, 

português ou espanhol 

04 06 02 - 12 

Não atende às questões norteadoras 360 241 145 - 746 

Indisponível eletronicamente 54 05 03 - 62 

Total selecionado 10 01 01 01 13 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Foram encontradas 854 publicações nas cinco bases selecionadas. Após exclusão 

dos artigos repetidos, indisponíveis, com idioma diferente daqueles escolhidos para o estudo e 

que não atendiam às questões norteadoras da revisão integrativa, obteve-se um total de 13 

estudos. A seleção dos artigos foi realizada pela pesquisadora inicialmente a partir da leitura 

dos títulos. Aquelas publicações em que se suspeitou estar relacionadas à temática do estudo, a 

partir da leitura do título, foram lidos os seus resumos. A leitura dos resumos foi feita no intuito 

de verificar se atendiam a pelo menos uma das questões norteadoras, e em caso afirmativo, o 

artigo seria selecionado para leitura do texto completo. Ressalta-se que não foi encontrado 

nenhum resultado na base de dados SciELO (tabela 1). Apesar de existirem um número elevado 

de estudos acerca da temática desmame ventilatório, vários deles tinham enfoque nos índices 

preditivos utilizados para avaliar se o paciente iria falhar ou não no desmame ou para iniciar a 

liberação do ventilador, como também estudos comparando-se dois ou mais índices no intuito 

de conhecer qual deles era mais acurado para predizer o sucesso do desmame. 

 

Tabela 2- Estudos incluídos na revisão integrativa para a construção da teoria de médio alcance 

sobre desmame ventilatório disfuncional. Fortaleza, 2016.  

Autores/ano Periódico Método Local Participantes 

El-Khatib and 
Bou-Khalil 
(2008) 

Critical care Revisão - 
 

- 

Huang and Yu 
(2013) 

Respiratory 
Care 

Coorte 
retrospectiva 

Unidade de 
cuidados 

respiratórios 
intermediária  

123 pacientes em 
ventilação mecânica 
por mais de 21 dias  

Vidotto et al. 
(2011) 

Brazilian 
Journal of 

Medical and 
Biological 
Research 

Coorte 
observacional 
e prospectiva  

Unidade de 
terapia 

intensiva 
neurocirúrgica 

317 pacientes 
submetidos a 
neurocirurgia  

Nemer and 
Barbas (2011) 

Brazilian 
Journal of 

Pneumology 

Revisão - - 

Navalesi et 
al.(2014) 

Revista 
Portuguesa de 
Pneumologia 

Artigo de 
discussão 

- - 
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(Continua) Tabela 2- Estudos incluídos na revisão integrativa para a construção da teoria de 

médio alcance sobre desmame ventilatório disfuncional. Fortaleza, 2016.  

Autores/ano Periódico Método Local Participantes 
Chen et al. 
(2011) 

American 
Journal of 

Critical Care 

Coorte 
prospectiva 

Unidade de 
terapia 

intensiva e 
Centro de 
cuidados 

respiratórios  

102 pacientes que 
falharam em um 

teste de respiração 
espontânea  

Juern (2012) The Surgical 
Clinics of North 

America 

Artigo de 
discussão 

- - 

MacIntyre 
(2013) 

Respiratory 
Care 

Revisão - - 

Eskandar and 
Apostolakos 
(2007) 

Critical Care 
Clinics 

Revisão - - 

Boles et al. 
(2007) 

European 
Respiratory 

Journal 

Revisão - - 

Wu et al. 
(2009) 

Respiratory 
Medicine 

Coorte 
observacional 
retrospectiva  

Centro de 
cuidados 

respiratórios 
 

1307 pacientes em 
ventilação mecânica 

prolongada  

Pruitt et al.  
(2006) 

Nursing Revisão - - 

Lima (2013) Brazilian 
Journal of 

Anesthesiology 

Coorte 
prospectiva 

Unidade de 
Terapia 

intensiva 

166 pacientes em 
ventilação mecânica  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Após seleção e leitura dos artigos, bem como preenchimento do instrumento 

elaborado para a captação das informações principais acerca dos estudos selecionados, os 

principais achados tais como autores, anos de publicação, periódico, método empregado, local 

de desenvolvimento do estudo e participantes foram compilados e apresentados na tabela 2.  

A tabela 3 apresenta os dados referentes à caracterização dos artigos incluídos no 

estudo. Os artigos foram originários principalmente dos Estados Unidos (38,5%), publicados 

entre os anos de 2011 a 2014 (61,5%) e desenvolvidos prioritariamente pela área médica 

(76,9%). No tocante às temáticas abordadas nas publicações, predominaram assuntos 

relacionados ao processo de desmame da ventilação mecânica (46,1%) e falha no desmame 
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ventilatório (30,8%). Todos os artigos selecionados foram classificados com nível de evidência 

quatro, totalizando oito estudos de revisão, três estudos prospectivos e dois estudos 

retrospectivos. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos artigos selecionados de acordo com país, ano de publicação, área 
e temática. Fortaleza, 2016. 

Variáveis N % 

País   

Estados Unidos 05 38,5 

Brasil 03 23,0 

China 02 15,4 

Líbano 01 7,7 

Alemanha 01 7,7 

França 01 7,7 

Ano de publicação   

2006 a 2009 05 38,5 

2011 a 2014 08 61,5 

Área   

Medicina 10 76,9 

Enfermagem 02 15,4 

Medicina e fisioterapia 01 7,7 

Temática   

Processo de desmame da ventilação mecânica 06 46,1 

Falha no desmame ventilatório 04 30,8 

Ventilação mecânica prolongada 02 15,4 

Sucesso no desmame da ventilação mecânica 01 7,7 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A leitura desses artigos, concomitante à leitura de outras fontes disponíveis sobre 

desmame ventilatório permitiu refinar a lista de indicadores clínicos e fatores etiológicos, tendo 

como ponto de partida a lista da NANDA-I.  

Como mencionado anteriormente, a lista dos FR do diagnóstico RDDV da 

NANDA-I totaliza 19 fatores e estão divididos em três categorias: fisiológicos, psicológicos e 
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situacionais. Após ampla busca na literatura e conforme a experiência clínica da pesquisadora, 

ressalta-se que alguns fatores, semelhante ao que ocorreu com as CD, mostraram-se inviáveis 

para serem mensurados e/ou identificados em pacientes em uso de via aérea invasiva, mesmo 

naqueles em estado alerta ou em processo de despertar. Para a verificação desses fatores, por 

se tratar de condições subjetivas, necessita-se de uma avaliação aprofundada e que, muitas 

vezes, requer diálogo entre avaliador e paciente, ou a aplicação de instrumentos ou escalas que 

requerem leituras e compreensão por parte dos pacientes. Tal fato culminou na exclusão dos 

seguintes fatores do presente estudo: Autoestima diminuída; Confiança insuficiente nos 

profissionais da saúde; Conhecimento insuficiente sobre o processo de desmame; 

Desesperança; Impotência; Incerteza quanto à capacidade de desmame; Medo; Motivação 

diminuída; Barreira ambiental; Episódios de demanda energética não controlada; Ritmo 

inapropriado na diminuição do desmame ventilatório e Suporte social insuficiente. 

O FR História de dependência do ventilador por mais de quatro dias sofreu 

modificação na sua nomenclatura, devido não ter sido encontrado estudos que corroborem que 

o tempo de ventilação mecânica por mais de quatro dias interfira no processo de desmame 

ventilatório. Embora se presuma que quanto mais prolongado for o tempo na ventilação 

mecânica mais difícil será seu desmame, não se sabe ao certo quantos dias de suporte 

ventilatório mecânico influenciam negativamente no processo de desmame. Assim, o FR 

passou a ser Tempo de uso da ventilação mecânica em dias. O FR História de tentativas de 

desmame malsucedidas, por sua vez, também sofreu modificações na sua etiqueta, e tornou-se 

Tentativas prévias de desmame ventilatório malsucedidas. A mudança se deu em virtude de 

facilitar a compreensão do termo, sem implicar alterações no seu significado. 

Os fatores etiológicos acrescentados a partir da revisão foram: Baixa complacência 

pulmonar, Doença cardíaca, Doença respiratória, Doença neurológica, Distúrbios 

metabólicos e Parâmetros ventilatórios não ajustados adequadamente (Quadro1).   

A seguir, estão apresentados os 13 fatores etiológicos elencados para o estudo de 

acordo com a elaboração da TMA, a partir da lista presente na NANDA-I, dos achados 

elucidados pela revisão integrativa, juntamente com suas respectivas definições conceituais e 

operacionais elaboradas nos mesmos moldes das definições dos indicadores clínicos, com 

posterior avaliação e discussão pelos membros participantes do referido grupo de pesquisa o 

qual a pesquisadora participa. Para algumas definições, não foram encontradas referências 

teóricas que embasassem sua elaboração e, portanto, foram desenvolvidas tendo como base os 

referenciais empíricos a partir da experiência clínica da pesquisadora (Quadro 1).  
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Quadro 1- Fatores etiológicos e suas respectivas definições conceituais e operacionais do 

diagnóstico de enfermagem Resposta disfuncional ao desmame ventilatório. 

FATORES ETIOLÓGICOS 
1. Alteração no padrão de sono 
Definição conceitual: Estado no qual o paciente apresenta privação do sono, pesadelos, 

despertar frequente e fragmentação do sono durante a realização 
do desmame ventilatório (BOLES et al., 2007). 

Definição operacional: Observação mediante inspeção do padrão de sono descontinuado 
ou privação do sono e/ou relato do paciente de sono prejudicado 
ou registro no prontuário (BOLES et al., 2007). 

2. Desobstrução ineficaz das vias aéreas 
Definição conceitual: Incapacidade de manter a via aérea artificial (tubo orotraqueal ou 

traqueóstomo) livre de secreções, visto que pacientes nessas 
condições apresentam risco adicional para retenção de secreções 
traqueobrônquicas (NAPOLEÃO; CARVALHO, 2007). 

Definição operacional: Presença de secreção traqueobrônquica percebida mediante 
ausculta pulmonar que apresenta roncos, quando o paciente 
apresenta tosse ineficaz (NAPOLEÃO; CARVALHO, 2007). 

3. Dor 
Definição conceitual: Sensação de desconforto que impede ou reduz a movimentação 

torácica adequada, contribuindo para um padrão respiratório 
superficial e tosse ineficaz (NAPOLEÃO; CARVALHO, 2007). 

Definição operacional: Relato do paciente de dor, mediante uso de uma régua milimetrada 
de 0 a 10, na qual o paciente irá indicar o seu nível de dor 
(DEBORAH et al., 2011). 

4. Nutrição inadequada 
Definição conceitual: Má nutrição ou ingesta insuficiente de nutrientes, em pacientes 

criticamente enfermos, que ocorre devido à interrupção da dieta 
em função da gravidade clínica, presença de resíduo gástrico, 
necessidade de transporte e preparo para realização de exames e/ou 
procedimentos (LEWIS et al., 2013). 

Definição operacional: Observação do estado nutricional utilizando-se medidas 
antropométricas para o cálculo do índice de massa corporal (IMC), 
tais como: altura estimada, peso estimado, altura do joelho (AJ) e 
circunferência do braço (CB), conforme quadro a seguir. 

Altura estimada 
Mulheres Homens 

Faixa 
etária 

Negras Brancas Negros Brancos 

6-18 
anos 

E= 46,59 + 
(2,02 x AJ) 

E= 43,21 + 
(2,14 x AJ) 

E= 39,60 
+ (2,18 x 
AJ) 

E= 40,54 + 
(2,22 x 
AJ) 

19-60 
anos 

E= 68,10 + 
(1,86 x AJ) 
– (0,06 x 
idade) 

E= 70,25 + 
(1,87 x AJ) – 
(0,06 x 
idade) 

E= 73,42 
+ (1,79 
xAJ) 

E= 71,85 + 
(1,88 x 
AJ) 



 

 

40 

>60 
anos 

E= 58,72 + 
(1,96 x AJ) 

E= 75,00 + 
(1,91 x AJ) – 
(0,17 x 
idade) 

E= 95,79 
+(1,37 x 
AJ) 

E= 59,01 + 
(2,08 xAJ) 

Peso estimado 
Mulheres Homens 

Faixa 
etária 

Negras Brancas Negros Brancos 

19-59 
anos 

P= (AJ x 
1,24) + (CB 
x 2,97) – 
82,48 

P= (AJ x 
1,01) + (CB 
x 2,81) – 
60,04 

P= (AJ x 
1,09) + 
(CB x 
3,14) – 
83,72 

P= (AJ x 
1,19) + 
(CB x 
3,21) – 
86,82 

60-80 
anos 

P= (AJ x 
1,5) + (CB x 
2,58) – 
84,22 

P= (AJ x 
1,09) + (CB 
x 2,86) –
65,51 

P= (AJ x 
0,44) + 
(CB x 
2,86) – 
39,21 

P= (AJ x 
1,1) + (CB 
x 3,07) – 
75,81 

*Fonte: MONTEIRO et al., 2009. 
5. Baixa complacência pulmonar ** 
Definição conceitual: Baixa expansibilidade/distensibilidade dos pulmões que interfere 

na capacidade de expansão pulmonar durante a inspiração 
(MORTON et al., 2007). 

Definição operacional: A expansibilidade torácica será avaliada mediante cálculo da 
complacência estática dividindo-se o volume corrente pela pressão 
de platô subtraída pelo valor da PEEP; e a complacência dinâmica 
dividindo-se o volume corrente pela pressão de pico subtraída pelo 
valor da PEEP (FAUSTINO, 2007). 

6. Doença cardíaca** 
Definição conceitual: Qualquer distúrbio que interfira no funcionamento cardíaco 

normal, podendo ser ocasionadas por alterações agudas ou 
crônicas (MORTON et al., 2007). 

Definição operacional: Observação de registros no prontuário sobre a presença de doença 
cardíaca atual (Elaborada pela autora). 

7. Doença respiratória** 
Definição conceitual: Qualquer distúrbio que interfira na função respiratória, podendo 

ser ocasionadas por alterações agudas ou crônicas que possa 
interferir no processo de desmame ventilatório (MORTON et al., 
2007). 

Definição operacional: Observação de registros no prontuário sobre a presença de doença 
respiratória atual, que possa interferir no processo de desmame 
ventilatório (Elaborada pela autora). 

8. Doença neurológica** 
Definição conceitual: Qualquer distúrbio que interfira no estado neurológico, ocasionado 

por afecções agudas ou crônicas (MORTON et al., 2007). 
Definição operacional: Observação de registros no prontuário sobre a presença de doença 

neurológica prévia ou atual, que possa interferir no processo de 
desmame ventilatório (Elaborada pela autora). 

9. Distúrbios metabólicos** 
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Definição conceitual: Consiste no distúrbio devido à alteração na concentração de 
metabólitos que podem influenciar diretamente no padrão 
respiratório (pressão parcial de oxigênio, dióxido de carbono e 
níveis de bicarbonato) (GONÇALVES, 2011). 

Definição operacional: Observação de registros no prontuário de resultados de exames 
laboratoriais (gasometria arterial) que permitam avaliar os gases 
sanguíneos e identificar possíveis alterações: acidose respiratória, 
alcalose respiratória, acidose metabólica e alcalose metabólica 
(GONÇALVES, 2011). 

10. Tempo de uso da ventilação mecânica em dias*  
Definição conceitual: Uso da ventilação mecânica por período prolongado que afeta a 

progressão do desmame ventilatório (Elaborada pela autora). 
Definição operacional: Observação mediante registro em prontuário do número de dias da 

permanência do paciente em ventilação mecânica (Elaborada pela 
autora). 

11. Tentativas prévias de desmame ventilatório malsucedidas* 
Definição conceitual: Ocorrência de tentativa prévia de insucesso de desmame da 

ventilação (Elaborada pela autora). 
Definição operacional: Observação mediante registro em prontuário de tentativas prévias 

de falhas no desmame ventilatório (Elaborada pela autora). 
12. Parâmetros ventilatórios não ajustados adequadamente** 
Definição conceitual: Situação na qual os parâmetros do ventilador mecânico não estão 

devidamente ajustados para atender as necessidades e demandas 
metabólicas do paciente (GONÇALVES, 2011). 

Definição operacional: Observação mediante inspeção do padrão respiratório 
desconfortável, bem como por meio de alterações na gasometria 
arterial (pH, PaO2, PaCO2) conforme descrito nas respectivas 
características definidoras (GONÇALVES, 2011). 

13. Ansiedade 

Definição conceitual: Sentimento desagradável de medo ou apreensão, caracterizado por 
tensão ou desconforto devido à antecipação de situação 
desconhecida ou de perigo (CASTILLO et al., 2000). 

Definição operacional: Avaliação da ansiedade mediante aplicação da forma abreviada do 
Inventário de Ansiedade Traço-Estado (APÊNDICE B) 
(PERPIÑÁ-GALVAÑ et al., 2011). 

Fonte: dados da pesquisa. *Fatores relacionados da NANDA-I que sofreram modificações na 
sua etiqueta diagnóstica. ** Fatores etiológicos incluídos após revisão de literatura.  
 

No que diz respeito às CD, observou-se que, dentre o total de 34 CD dispostas na 

NANDA-I, duas encontravam-se repetidas, diferindo apenas a ordem em que as palavras foram 

expressas, sem alteração do seu significado (Cor anormal da pele e Cor da pele anormal). 

Assim, partiu-se de um quantitativo inicial de 33 CD. 

A variação no espectro de gravidade/intensidade das CD da NANDA-I não foi 

considerada para o presente estudo, pois a disfunção do desmame ventilatório configura-se 

como um processo que se instala de maneira súbita e que alterações consideradas leves muitas 
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vezes passam despercebidas pelos profissionais, ou não são associadas a uma resposta 

disfuncional ao desmame ventilatório. Em decorrência do exposto, algumas CD foram 

agrupadas e transformadas em apenas um indicador (a modificação se deu em função do achado 

na literatura). A CD Deterioração nos gases sanguíneos arteriais em relação aos valores basais 

deu origem a quatro CD diferentes; e a CD Fadiga teve sua etiqueta modificada, a fim de 

facilitar a compreensão desse indicador, conforme apresentado no quadro 2. 

As CD Inquietação e Agitação foram agrupadas para compor apenas um indicador, 

tendo em vista que os sinais que caracterizam a inquietação e agitação no paciente em ventilação 

mecânica invasiva são semelhantes, geralmente percebidos mediante movimentos dos membros 

superiores e inferiores e tentativa de estabelecer comunicação com o examinador, não sendo 

possível perceber diferença na avaliação por parte do enfermeiro desses sinais clínicos. As CD 

Expressão facial de medo e Apreensão também foram agrupadas, pois a manifestação da 

Apreensão em pacientes com via aérea invasiva comumente é percebida pela Expressão facial 

de medo. Seguindo raciocínio semelhante, optou-se em agregar a CD Capacidade prejudicada 

para responder a orientações à característica Nível de consciência diminuído, pois a primeira 

está inserida na avaliação da segunda (mediante avaliação da resposta aos comandos verbais). 

A CD Cor anormal da pele semelhante à Cor da pele anormal deu origem ao indicador 

Cianose, por esta última se tratar de uma manifestação em situação de desmame disfuncional 

(Quadro 2).  

Após vasta busca na literatura acerca da maneira mais apropriada para mensuração 

de cada CD, percebeu-se que algumas são difíceis de serem mensuradas, quando avaliadas em 

pacientes em uso de via aérea invasiva (tubo orotraqueal ou traqueostomia). Considerando tal 

empecilho e tentando minimizar quaisquer transtornos ao paciente, devido à impossibilidade de 

comunicação com o examinador por meio da fala, optou-se pela exclusão das seguintes CD: 

Aumento da concentração na respiração; Medo do mau funcionamento do aparelho; Percepção 

da necessidade aumentada de oxigênio; Sensação de calor; Capacidade prejudicada para 

cooperar e Foco exagerado nas atividades. Ademais, além das dificuldades supracitadas, vale 

ressaltar que tais CD não foram encontradas na literatura consultada como presentes no 

processo de desmame disfuncional. 
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Quadro 2- Adaptações das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Resposta 

disfuncional ao desmame ventilatório a partir da lista da NANDA-I (2015). 

Características encontradas na NANDA-I 
Características adaptadas 

para o estudo 

Aumento moderado da 

frequência respiratória 

acima dos valores basais 

Aumento da frequência 

respiratória de forma 

significativa em relação aos 

parâmetros basais 

Aumento da frequência 

respiratória acima dos valores 

basais 

Aumento da frequência 

cardíaca em relação aos 

parâmetros basais (< 

20bpm) 

Aumento da frequência 

cardíaca em relação aos 

parâmetros basais (> 

20bpm) 

Aumento da frequência cardíaca 

acima dos valores basais  

Aumento da pressão 

sanguínea em relação aos 

parâmetros basais (< 

20mmHg) 

Aumento da pressão 

sanguínea em relação aos 

parâmetros basais (> 

20mmHg) 

Alteração da pressão sistólica 

em relação aos parâmetros 

basais 

Diaforese Diaforese profusa Diaforese 

Uso mínimo da 

musculatura acessória 

Uso importante da 

musculatura acessória 

Uso da musculatura acessória 

Inquietação Agitação Agitação 

Expressão facial de medo Apreensão Expressão facial de medo 

Capacidade prejudicada 

para responder a 

orientações 

Nível de consciência 

diminuído 

Nível de consciência diminuído 

Cor anormal da pele Cor da pele anormal Cianose 

Fadiga Fadiga respiratória 

Deterioração nos gases sanguíneos arteriais em relação aos 

valores basais 

Acidose  

Hipoxemia 

Hipercapnia 

Hipóxia 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Os indicadores inseridos no estudo baseando-se nos achados da revisão integrativa 

da literatura foram: acidose, hipoxemia, hipercapnia e hipóxia. Assim, a partir do 

desenvolvimento da TMA, com a exclusão das características supracitadas, a aglutinação de 

algumas características e inclusão dos novos indicadores, contabilizou-se um total de 21 

indicadores clínicos. Para a elaboração das definições conceituais e operacionais de cada 

indicador, reuniu-se a literatura científica pertinente, tais como artigos científicos selecionados 

na revisão integrativa juntamente com literaturas complementares (outras publicações 

científicas e livros técnicos) e procedeu-se a escrita das definições. Em um segundo momento, 

as definições foram apresentadas de forma expositiva-dialogada aos membros do Grupo de 

Estudos sobre Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem (GEDIRE) do 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará para que fosse realizada uma 

discussão inicial a respeito da adequação e aplicabilidade das definições propostas. As 

definições propostas preliminarmente estão descritas no quadro 3. 

 

Quadro 3- Indicadores clínicos e suas respectivas definições conceituais e operacionais do 

diagnóstico de enfermagem Resposta disfuncional ao desmame ventilatório. 

INDICADORES CLÍNICOS 
1. Aumento da frequência respiratória acima dos valores basais ** 
Definição conceitual: Frequência dos movimentos respiratórios por minuto que 

excedem os valores que indicam a necessidade de ventilação 
mecânica (CARVALHO; TOUFEN JUNIOR; FRANCA, 
2007). 

Definição operacional: Observação do aumento da frequência dos movimentos 
respiratórios acima de 35 rpm (CARVALHO; TOUFEN 
JUNIOR; FRANCA, 2007). 

2. Desconforto respiratório 
Definição conceitual: Sinais de aumento do esforço respiratório, tais como retrações 

da musculatura respiratória (intercostais e subcostais) 
(VIDOTTO et al., 2011). 

Definição operacional: Observação mediante inspeção dos sinais de aumento do 
esforço respiratório (tiragem intercostal e subcostal) por um 
período superior a 15 minutos (VIDOTTO et al., 2011). 

3. Fadiga respiratória** 
Definição conceitual: Fraqueza da musculatura respiratória ocasionada pelo 

aumento do esforço respiratório, pelo uso de sedativos e 
devido a alterações eletrolíticas (GOLDWASSER et al., 
2007).  

Definição operacional: Observação por meio de inspeção do aumento da frequência 
respiratória, alteração no padrão toracoabdominal (respiração 
paradoxal) e uso da musculatura acessória (GONÇALVES, 
2011). 

4. Aumento da frequência cardíaca acima dos valores basais ** 
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Definição conceitual: Elevação dos batimentos cardíacos por minuto acima dos 
valores basais (LIMA, 2013). 

Definição operacional: Palpação do pulso radial que evidencia o aumento da 
frequência dos batimentos cardíacos maior que 140 bpm 
(HUANG, YU; 2013). 

5. Alteração da pressão sistólica em relação aos parâmetros basais** 
Definição conceitual: Elevação ou diminuição acentuada dos valores da pressão 

arterial sistólica (NEMER; BARBAS, 2011). 
Definição operacional: Medição da pressão arterial sistólica apresentando elevação 

maior que 180mmHg ou diminuição menor que 90 mmHg 
(NEMER; BARBAS, 2011). 

6. Cianose** 
Definição conceitual: Coloração azulada da pele e mucosas em decorrência da 

dificuldade de realização das trocas gasosas (BOLES et al., 
2007). 

Definição operacional: Observação por meio da inspeção da coloração azulada da 
mucosa oral, lábios, lado inferior da língua e conjuntivas em 
busca de sinais de cianose central; e extremidades do nariz, 
lobos auriculares e leitos ungueais quanto aos sinais de 
cianose periférica (MORTON et al., 2007). 

7. Diaforese** 
Definição conceitual: Sudorese excessiva (BOLES et al., 2007). 
Definição operacional: Observação mediante inspeção da pele que evidencia 

transpiração excessiva (SOUZA, 2013). 
8. Entrada de ar diminuída à ausculta 
Definição conceitual: Diminuição dos sons pulmonares (fisiológicos ou anormais) 

durante a inspiração (SOUZA, 2013). 
Definição operacional: Diminuição dos sons pulmonares percebidos mediante 

ausculta pulmonar de todo o tórax, em sua face anterior e/ou 
posterior (SOUZA, 2013). 

9. Expressão facial de medo** 
Definição conceitual: Quando o paciente apresenta algum sinal facial de apreensão 

devido ao desmame ventilatório (BOLES, 2007), refletindo 
inquietação, preocupação ou temor em ser desconectado do 
ventilador mecânico (Elaborada pela autora). 

Definição operacional: Inspeção de expressões faciais que caracterizam medo e 
apreensão quando o paciente estiver em desmame ventilatório 
(Elaborada pela autora). 

10. Uso da musculatura acessória** 
Definição conceitual: Aumento do uso da musculatura acessória independente de 

doença pulmonar prévia (BOLES, 2007). 
Definição operacional: Observação mediante inspeção do uso de músculos acessórios 

(esternocleidomastoideo, escaleno) durante a inspiração 
(SOUZA, 2013). 

11. Agitação** 
Definição conceitual: Estado no qual o paciente apresenta agitação psicomotora, 

devido ao desconforto respiratório (LIMA, 2013). 
Definição operacional: Observação mediante inspeção de sinais de agitação como 

movimentos dos membros superiores e inferiores e tentativa 
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do paciente em comunicar-se com o examinador para relatar 
algum desconforto respiratório (GONÇALVES, 2011). 

12. Acidose* 
Definição conceitual: Redução no valor do pH (potencial de hidrogênio) e aumento 

da concentração de H+ do sangue arterial em comparação aos 
valores basais (NEMER; BARBAS, 2011). 

Definição operacional: Diminuição do pH do sangue arterial para valores <7,32, 
mediante a realização de gasometria arterial (NEMER; 
BARBAS, 2011). 

13. Hipoxemia* 
Definição conceitual: Redução no valor da pressão parcial de oxigênio (PaO2) no 

sangue arterial em relação aos valores basais (NEMER; 
BARBAS, 2011). 

Definição operacional: Diminuição da pressão parcial de oxigênio (PaO2) no sangue 
arterial para valores < 60mmHg mediante realização de 
gasometria arterial (NEMER; BARBAS, 2011). 

14. Hipercapnia* 
Definição conceitual: Elevação do valor da pressão parcial de gás carbônico 

(PaCO2) do sangue arterial em relação aos valores basais 
(NEMER; BARBAS, 2011). 

Definição operacional: Aumento da pressão parcial de gás carbônico (PaCO2) do 
sangue arterial para valores > 50mmHg mediante realização 
de gasometria arterial (NEMER; BARBAS, 2011). 

15. Hipóxia* 
Definição conceitual: Redução do valor basal da saturação de oxigênio, ou seja, dos 

níveis de oxigênio transportados pelo sangue arterial (LIMA, 
2013). 

Definição operacional: Diminuição dos valores de oxigênio contido no sangue arterial 
mediante realização de gasometria arterial (abaixo de 80%), 
ou como segunda opção, obtida por oximetria de pulso, 
apresentando valores de saturação de O2 < 90% (LIMA, 
2013). 

16. Nível de consciência diminuído** 
Definição conceitual: Redução na responsividade do paciente quando estimulado 

pelo examinador, durante o processo de desmame ventilatório 
(GONÇALVES, 2011). 

Definição operacional: Observação da redução do nível de consciência mediante 
redução das respostas das solicitações do examinador após o 
início do processo de desmame da ventilação, considerando a 
capacidade para responder aos estímulos verbais, motores e 
sensoriais, de acordo com o estado mental basal do paciente 
(SOUZA, 2013). Não foi encontrado na literatura o valor do 
ponto de corte da Escala de Coma de Glasgow que indique a 
suspensão do desmame ventilatório. 

17. Respiração abdominal paradoxal 
Definição conceitual: Respiração com inversão no padrão toracoabdominal 

(GONÇALVES, 2011). 
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Definição operacional: Observação mediante inspeção do padrão respiratório que 
apresenta retração do abdome durante a inspiração e elevação 
do abdome durante a expiração (SOUZA, 2013). 

18. Respiração agônica 
Definição conceitual: Respiração considerada anormal, apresentando padrão 

respiratório alterado em relação ao ritmo e frequência 
(JERÔNIMO, 2011). 

Definição operacional: Observação mediante inspeção do padrão respiratório que se 
apresenta ofegante, com movimentos respiratórios 
assincrônicos e não efetivos quanto à troca gasosa, que 
culmina na insuficiência respiratória (GONÇALVES, 2011). 

19. Respiração descoordenada em relação ao ventilador 
Definição conceitual: Respiração assincrônica do paciente em relação ao ventilador 

mecânico. Incoordenação entre os esforços e as necessidades 
ventilatórias do paciente em relação ao ofertado pelo 
ventilador, quando o paciente se encontra sem o uso de 
sedativos (JERÔNIMO, 2011). 

Definição operacional: Observação mediante inspeção do ritmo respiratório que não 
está de acordo com o programado no ventilador mecânico 
(JERÔNIMO, 2011). 

20. Respiração superficial 
Definição conceitual: Movimento respiratório que apresenta redução da 

expansibilidade torácica (DEBORAH et al., 2011). 
Definição operacional: Inspeção da região torácica que permite a visualização da 

elevação e descida do tórax, considerando esta característica 
presente quando a movimentação torácica se encontrar 
reduzida (DEBORAH et al., 2011). 

21. Ruídos adventícios respiratórios 
Definição conceitual: Sons pulmonares anormais ocasionados por algum 

acometimento patológico dos pulmões que afetam 
diretamente a transmissão dos sons das vias aéreas às 
superfícies torácicas (CARVALHO; TOUFEN JUNIOR; 
FRANCA, 2007). 

Definição operacional: Ausculta de um ou mais sons anormais tais como sibilos, 
creptações ou roncos na face anterior e/ou posterior do tórax 
(CARVALHO, 2007). 

Fonte: dados da pesquisa. * Indicadores clínicos incorporados pela revisão integrativa. ** 
Indicadores clínicos presentes na NANDA-I que sofreram modificações em sua etiqueta 
diagnóstica ou foram agrupados com outro indicador.  
 

1.4.3 Diagrama ilustrado dos conceitos da Resposta disfuncional ao desmame ventilatório 

Para o desenvolvimento do diagrama ilustrado, utilizaram-se as definições dos 

fatores etiológicos e dos indicadores clínicos da RDDV, bem como referências teóricas que 

descrevem o processo de desmame, a fim de facilitar o entendimento das relações causais entre 

os conceitos chaves. O diagrama apresentado na parte superior da figura 1 permite visualizar 

as relações existentes entre os indicadores clínicos e a frequência em que esses indicadores são 
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encontrados na literatura para a inferência da RDDV. Em cada círculo encontram-se reunidos 

os indicadores que foram citados na literatura aproximadamente a mesma quantidade de vezes 

(segundo a revisão integrativa realizada para este estudo). No círculo central encontra-se o 

indicador clínico presente em todas as situações de desmame ventilatório disfuncional.  

A parte inferior da figura 1 representa as relações de causalidade entre os fatores 

etiológicos, considerando as definições de fatores precipitantes, predisponentes, incapacitantes 

e reforçadores. As relações causais entre os fatores etiológicos foram estabelecidas seguindo-

se as seguintes considerações, segundo Lopes, Silva e Herdman (2015): fatores precipitantes 

mostram efeitos diretos na determinação do diagnóstico de enfermagem e, por sua vez, sofrem 

influência de todos os demais fatores; fatores predisponentes e incapacitantes podem ocasionar 

diretamente o diagnóstico, ou influenciar os fatores precipitantes. Fatores reforçadores não 

mostram efeitos diretos sobre a ocorrência do diagnóstico, agindo como agente intensificador 

dos fatores predisponentes e precipitantes.  Seguindo esse raciocínio, tornou-se possível 

modelar os diferentes fatores a partir de sua precedência no tempo e sua relevância para a 

determinação do diagnóstico em estudo.  
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Figura 1- Indicadores clínicos e relações causais entre fatores etiológicos do diagnóstico de 

enfermagem Resposta disfuncional ao desmame ventilatório incluídos na TMA. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

1.4.4 Proposições do estudo  

As proposições do estudo foram elaboradas a fim de elucidar as relações de 

causalidade entre os fatores etiológicos e os indicadores clínicos, e ainda, as inter-relações que 

Desconforto respiratório 
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cardíaca, doença respiratória, doença neurológica, 
tempo de uso da ventilação mecânica em dias, 
tentativas prévias de desmame malsucedidas. 

2. Desobstrução ineficaz das vias aéreas, 
distúrbios metabólicos, parâmetros 
ventilatórios não ajustados adequadamente. 
 4. Dor, nutrição 

inadequada. 

3. Alteração do 
padrão do sono, 
ansiedade. 

1. Fatores 

predisponentes  

2. Fatores precipitantes  

3. Fatores reforçadores 

4. Fatores incapacitantes 

Relações causais 
entre os fatores 
etiológicos 
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podem acontecer entre os fatores etiológicos, considerando-se que estes fatores estão 

subdivididos em categorias diferentes conforme sua influência em relação a ocorrência da 

RDDV, tal como exposto na figura 1 apresentada acima. Elaboradas embasadas nos achados da 

literatura, tais proposições se destinam a esclarecer as relações estabelecidas no diagrama da 

figura 1, e estão dispostas a seguir: 

 

1. Quando os fatores precipitantes estão presentes em pacientes submetidos ao desmame 

ventilatório, observa-se que o indicador clínico mais frequentemente detectado é o Aumento da 

frequência respiratória acima dos valores basais, estando presente em praticamente todas as 

situações de desmame ventilatório disfuncional. 

2. O fracasso do teste de respiração espontânea que reflete no desmame disfuncional pode 

ser facilmente evidenciado quando o paciente apresenta sinais e manifestações clínicas como 

Aumento da frequência respiratória acima dos valores basais, Hipóxia, Aumento da frequência 

cardíaca acima dos valores basais, Alteração da pressão sistólica em relação aos parâmetros 

basais, Nível de consciência diminuído, Diaforese e Cianose.  

3. As alterações respiratórias (Desconforto respiratório, Ruídos adventícios respiratórios, 

Acidose, Hipoxemia, Hipercapnia, Entrada de ar diminuída à ausculta, Fadiga respiratória, 

Uso da musculatura acessória, Respiração superficial, Respiração abdominal paradoxal e 

Respiração agônica) identificadas em situações de desmame ventilatório disfuncional podem 

ser decorrentes de fatores como Baixa complacência pulmonar, Doença cardíaca, Doença 

respiratória, Doença neurológica e Desobstrução ineficaz das vias aéreas. Tais fatores 

necessitam serem corrigidos e/ou amenizados para que se obtenha o sucesso no desmame. 

4. Os indicadores clínicos como Agitação e Expressão facial de medo podem ser 

manifestados por motivos que vão além das causas relacionadas ao desmame ventilatório 

disfuncional, e sofre influência de fatores como Tempo de uso da ventilação mecânica em dias 

e Tentativas prévias de desmame ventilatório malsucedidas. 

5. Os fatores incapacitantes Dor e Nutrição inadequada podem conduzir à falha do 

desmame ventilatório e, ainda, influenciam os fatores precipitantes (Desobstrução ineficaz das 

vias aéreas, distúrbios metabólicos, parâmetros ventilatórios não ajustados adequadamente) 

que poderá vir a impossibilitar o sucesso do desmame. 

6. Os fatores precipitantes e predisponentes de maneira geral podem ser reforçados pela 

presença de fatores como Alteração no padrão de sono e Ansiedade, que por si só, não são 

capazes de ocasionar a falha do desmame. 
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7. Caracterizam-se como fatores predisponentes na ótica do desmame ventilatório 

disfuncional a Baixa complacência pulmonar, Doença cardíaca, Doença neurológica, Tempo 

de uso da ventilação mecânica em dias e Tentativas prévias de desmame malsucedidas, que 

por sua vez podem ocasionar o desmame ventilatório disfuncional, ou influenciar os fatores 

precipitantes que levam ao insucesso do desmame. 

8. A existência de fatores predisponentes, incapacitantes e reforçadores pode fazer com 

que os fatores precipitantes sejam exacerbados. Por sua vez, os fatores precipitantes 

(Desobstrução ineficaz das vias aéreas, Distúrbios metabólicos e Parâmetros ventilatórios não 

ajustados adequadamente) desencadeiam o processo de desmame ventilatório disfuncional, que 

poderá comprometer o resultado final do desmame, caso não seja solucionado ou revertido em 

tempo hábil. 

 

1.4.5 Estabelecimento de relações causais e evidência para a prática 

O indivíduo para ser considerado apto ao desmame ventilatório deve apresentar ao 

menos os seguintes critérios: resolução ou estabilização da doença de base (que pode ter origem 

respiratória, cardíaca ou neurológica), oxigenação adequada (expressa por valores normais da 

gasometria arterial), estabilidade hemodinâmica (frequência cardíaca e níveis pressóricos 

dentro de valores basais), e capacidade de respirar espontaneamente. Preenchendo esses 

critérios, é recomendado que o TRE seja realizado. Caso a avaliação clínica não seja favorável, 

o desmame não deve ser instituído. Ao contrário, quando tal avaliação for favorável, as chances 

de sucesso são maiores (NEMER; BARBAS, 2011). 

Existem diversos fatores etiológicos que podem interferir no desmame ventilatório, 

contribuindo para a falha do processo de desmame. Quando ocorre a falha no TRE, os 

profissionais responsáveis pelo desmame devem realizar um levantamento para conhecer os 

possíveis fatores reversíveis que podem ser a causa do insucesso. Alguns desses fatores podem 

ser facilmente corrigidos (como a dor e a desobstrução ineficaz das vias aéreas), enquanto 

outros podem ser impossíveis de corrigir (doença cardíaca, doença respiratória, doença 

neurológica) e, portanto, a progressão para a liberação do ventilador deve ser feita com cautela 

e segurança para o paciente (EL-KHATIB; BOU-KHALIL, 2008).  

A maioria dos casos de falha no TRE ocorre devido a um desequilíbrio entre 

capacidade muscular respiratória, que muitas vezes se encontra em fadiga, e a carga colocada 

sobre o sistema respiratório. Alta resistência das vias aéreas, que ocorre devido à 

broncoespasmos e presença de secreções nas vias aéreas, e a baixa complacência respiratória 

(parede torácica rígida, pulmões endurecidos, alvéolos com atelectasias) contribui para o 
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aumento do trabalho respiratório necessário e pode ocasionar a falha no desmame da ventilação 

mecânica (EL-KHATIB; BOU-KHALIL, 2008). 

O desmame da ventilação mecânica depende de vários fatores, mas principalmente 

da força dos músculos respiratórios, da carga desses músculos e da intensidade do estímulo 

respiratório. Geralmente, a falha no desmame ocorre por um desequilíbrio entre a bomba 

muscular respiratória e a carga muscular respiratória. São causas de redução da eficiência da 

bomba muscular respiratória: doenças neurológicas que causam inibição central, doenças 

medulares, neuropatias e fraqueza muscular de várias origens que ocasionam fadiga 

respiratória. São causas de elevação da demanda ventilatória: elevação do estímulo central da 

respiração, sepse, febre, dor, ventilação aumentada do espaço morto, carga elástica pulmonar e 

torácica, entre outras (NEMER; BARBAS, 2011). 

O paciente submetido ao desmame deve ser avaliado continuamente mediante a 

observação de parâmetros para verificar a ocorrência de falha no processo. A avaliação 

contempla alterações como redução do nível de consciência, diaforese, aumento do uso da 

musculatura acessória (NEMER; BARBAS, 2011), presença de desconforto respiratório, 

respiração rápida e superficial (JUERN, 2012).  Ainda, uma avaliação mais objetiva é expressa 

por meio da saturação de oxigênio < 90% (EL-KHATIB; BOU-KHALIL, 2008), respiração 

abdominal paradoxal (VIDOTTO, 2011), valores de pH < 7,32, pressão parcial de oxigênio 

menor que 60 mmHg, frequência cardíaca maior que 140 bpm ou aumento superior a 20% dos 

valores basais, pressão arterial sistólica maior que 180 mmHg ou menor que 90 mmHg e 

frequência respiratória maior que 35 rpm (NEMER; BARBAS, 2011; HUANG; YU, 2013). 

Contudo, em relação a frequência respiratória, observou-se em outro estudo que esta 

demonstrou ser um preditor eficiente de falha do desmame, entretanto com ponto de corte 

considerando maior que 24 rpm (LIMA, 2013).  

Os fatores psicológicos podem estar entre as causas não respiratórias que 

contribuem para o insucesso do desmame da ventilação mecânica, levando a dependência do 

ventilador. Ansiedade, medo e estresse manifestado por meio da respiração rápida e superficial, 

aumento da frequência cardíaca acima dos valores basais e hipertensão devem ser minimizados. 

A comunicação frequente e eficaz entre a equipe de saúde da UTI, os pacientes e seus familiares 

podem ser úteis para reduzir/eliminar os fatores psicológicos que interferem no desmame (EL-

KHATIB; BOU-KHALIL, 2008).  

Assim, a avaliação contínua e beira-leito é de extrema importância para identificar 

precocemente sinais de intolerância e mecanismos de falência respiratória. Em situações em 

que os pacientes apresentam quaisquer sinais de intolerância, o TRE deverá ser suspenso e o 
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retorno às condições ventilatórias prévias deve ser instituído o mais breve possível. Aqueles 

pacientes que não apresentarem sinais de intolerância serão avaliados quanto à possibilidade de 

extubação e monitorados por 48 horas na UTI. Ao passar esse período, caso o paciente 

permaneça com autonomia ventilatória, o processo estará concluído com sucesso. No entanto, 

se for necessário o retorno à ventilação mecânica nesse mesmo período (48 horas), será 

constatado o insucesso no desmame (BARBAS et al., 2014).  
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1.5 DISCUSSÃO 
 

Na prática assistencial, para o estabelecimento do raciocínio clínico, o enfermeiro 

precisará reconhecer evidências (indicadores) sobre a situação em que está investigando e/ou 

gerenciando, conseguir diferenciar uma situação de outra similar e concluir seu raciocínio 

clínico a partir de dois ou mais juízos previamente conhecidos.  Configura-se como um dos 

papeis do enfermeiro interpretar as respostas humanas de modo preciso para selecionar as 

intervenções adequadas e avaliar o resultado alcançado (FAWCETT, 2005) e para isso a TMA 

proposta servirá como base para facilitar o alcance dessa ação.  

Os modelos de causalidade são essencialmente preditivos e permitem a geração de 

evidências clínicas robustas e a tradução do conhecimento desenvolvido em pesquisas sobre a 

prática clínica. Assim, uma TMA preditiva é capaz de descrever e estabelecer relações causais 

para direcionar estudos sobre a validação de diagnósticos de enfermagem e sua tradução em 

prática (LOPES; SILVA; HERDMAN, 2015). 

Ao se considerar o sucesso do desmame como sendo o sucesso no TRE ainda 

conectado ao respirador artificial, os critérios avaliados para se conhecer o processo de 

desmame disfuncional devem ser pautados na presença dos seguintes sinais clínicos comumente 

encontrados: aumento da frequência respiratória, queda na saturação do oxigênio, frequência 

cardíaca aumentada em relação aos valores basais, alteração na pressão sistólica, agitação, 

diaforese e alteração no nível de consciência (GOLDWASSER et al., 2007; BARBAS et al., 

2014). Os pacientes em desmame devem ser monitorados de forma contínua quanto às variáveis 

clínicas e às alterações na troca gasosa. 

Além de perceber os sinais clínicos supracitados, ao avaliar o paciente em processo 

de desmame, quando o enfermeiro identifica indicadores de alterações hemodinâmicas e 

respiratórias, faz-se necessário conhecer se o indivíduo é portador de doenças que cursam com 

tais alterações (doença cardíaca e/ou pulmonar, por exemplo), que constituem fator etiológico 

para o desmame disfuncional. O julgamento clínico do enfermeiro deve ser criterioso no sentido 

de perceber se se trata de falha no desmame ou não (VASCONCELOS; ROMANO; 

GUIMARÃES, 2017). Uma vez bem-sucedido o TRE, outros fatores são considerados antes de 

se proceder à extubação, tais como nível de consciência, o grau de colaboração do paciente e 

sua capacidade de eliminar secreções traqueobrônquicas (GOLDWASSER et al., 2007).  

O comprometimento da função respiratória interfere no nível de consciência, e o 

contrário também acontece, de tal maneira que alteração no nível de consciência reflete no 

estado respiratório. Quando um paciente apresenta obstrução nas vias aéreas, comprometendo 
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as trocas gasosas de forma efetiva, consequentemente ocorrerá hipo-oxigenação cerebral e 

rebaixamento do sensório (VIANA; TORRE, 2017). De acordo com Brunner e Suddarth (2008) 

a hipoxemia e hipóxia, decorrente da alteração do padrão respiratório e falha nas trocas gasosas 

poderá se manifestar, além de sinais como cianose, diaforese, alteração da frequência 

respiratória e cardíaca, alterações pressóricas, que podem cursar com alterações no estado 

mental (agitação, expressão facial de medo, redução da consciência), podendo agravar a 

capacidade respiratória, pois o nível de consciência rebaixado reduz a força dos músculos 

respiratórios, bem como influencia na atuação do sistema nervoso no sistema  respiratório. 

Prima-se avaliar o estado respiratório do paciente durante o processo de desmame 

mediante alterações dos parâmetros visualizadas no ventilador mecânico e pela inspeção do 

paciente. Os indicadores que devem ser avaliados rotineiramente são: ritmo e frequência 

respiratória, ausculta pulmonar, expansibilidade torácica, uso de músculos acessórios para 

respirar, saturação de oxigênio, coloração da pele e nível de consciência, como citado 

anteriormente (VIANA; TORRE, 2017; POTTER; PERRY, 2018).  

O insucesso no teste de autonomia respiratória pode ser reflexo do desuso da 

musculatura respiratória durante a permanência em ventilação mecânica, da resolução 

incompleta da causa que levou a insuficiência respiratória ou do surgimento de novas 

disfunções respiratórias ou que refletem no sistema respiratório (OLIVEIRA et al., 2006; 

VIANA; TORRE, 2017).  

Algumas manifestações clínicas associadas à oxigenação prejudicada são: 

inquietação, fadiga, cefaleia, dispneia, uso de musculatura acessória, sons respiratórios 

diminuídos, taquipneia, cianose central, sudorese e alterações cardiovasculares (BRUNNER; 

SUDDARTH, 2008; POTTER; PERRY, 2018), que corroboram com os indicadores clínicos 

elencados a partir da TMA.  

Avaliar o estado e ingesta nutricional faz-se necessário para garantir que o indivíduo 

possua energia suficiente para o retorno à ventilação espontânea, garantindo assim um desmame 

bem-sucedido (BRUNNER; SUDDARTH, 2008, SCHLEDER et al., 2013). A enfermagem 

detém ações de fundamental importância relacionada a ingesta nutricional como checagem do 

posicionamento da sonda e a tolerância à nutrição enteral administrada. Sabe-se que o doente 

crítico entra em estado hipermetabólico e requer um adequado fornecimento nutricional, e em 

caso de desmame da ventilação, a nutrição inadequada poderá interferir no funcionamento da 

musculatura respiratória (VIANA; TORRE, 2017).    

É premente a atenção do enfermeiro voltada para situações fisiológicas ou 

patológicas que prejudicam a liberação de oxigênio, a eliminação de dióxido de carbono ou o 
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aumento da demanda de oxigênio, uma preparação psicológica expressa pela explicação ao 

paciente como proceder durante o desmame e a atenção em relação aos sinais de ansiedade 

relacionado ao desmame, antes e no decorrer do processo (MENEZES; CARVALHO; GOIS, 

2013). 

Após um período em uso da VMI, a resolução da lesão pulmonar configura-se como 

um processo lento, bem como a restauração da função muscular respiratória. O fato de a lesão 

pulmonar não estar completamente resolvida ou de a musculatura respiratória não ter 

recuperado sua capacidade funcional não são impeditivos para dar início ao processo de 

desmame. Como a insuficiência respiratória é uma resposta à integração do sistema 

cardiopulmonar, as medidas que avaliam somente a função pulmonar são insuficientes para 

orientar as decisões quanto ao desmame, no tocante ao momento ideal para iniciar ou 

interromper. Tal fato demonstra que, em alguns pacientes, outras condições não associadas às 

ventilatórias são responsáveis pela falha do processo (FREITAS; DAVID, 2006). Essas 

condições foram levantadas pelo presente estudo como a presença de dor, alteração no padrão 

de sono, nutrição inadequada e ansiedade. 
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1.6 CONCLUSÃO 

 
O desenvolvimento de uma TMA sobre desmame ventilatório disfuncional para 

facilitar a compreensão do enfermeiro e seu raciocínio clínico frente a sua atuação prática 

mostrou-se útil e capaz de orientar as intervenções para mudar as condições de uma situação a 

fim de favorecer o cuidado de enfermagem. Assim, a TMA elaborada gerou conceitos 

específicos e estabeleceu relações causais que se configuram como algo de extrema importância 

para o enfermeiro que atua no cuidado aos pacientes em desmame ventilatório.  

Conhecer os 21 indicadores clínicos elencados a partir da TMA que se manifestam 

no desmame ventilatório disfuncional, bem como suas definições, poderá ajudar o enfermeiro 

a desenvolver uma percepção mais adequada a respeito da ocorrência da RDDV. Sabe-se que 

o cuidado em terapia intensiva envolve diversas vertentes e o paciente crítico comumente 

desenvolve múltiplas disfunções, o que requer, por parte do profissional, perspicácia para 

conseguir identificar e intervir de maneira segura a respeito das disfuncionalidades nesses 

indivíduos. 

Não obstante, observou-se que os 13 fatores etiológicos relacionados a RDDV 

poderão ser identificados frequentemente no doente crítico, o que requer atenção do enfermeiro 

quando estiver elaborando suas intervenções de enfermagem, a fim de procurar corrigir ou sanar 

tais fatores, quando possível, no intuito de evitar a ocorrência da RDDV.   

A relevância de se conceber o desenvolvimento de uma TMA se firma na concepção 

de que o enfermeiro presta cuidados assistenciais contínuos ao paciente em desmame da 

ventilação. Apesar da assistência prestada por outros profissionais da equipe de saúde, como 

fisioterapeutas e médicos, é a equipe de enfermagem que permanece a maior parte do tempo 

junto ao paciente. Portanto, a TMA sobre desmame ventilatório poderá facilitar a compreensão 

desse processo pelos enfermeiros que atuam prestando assistência a esses pacientes.  

Apesar da divulgação da TMA ser recente na enfermagem, há falta de clareza em 

relação ao que constitui essas teorias, em razão da escassez de discussão sobre o método 

utilizado para seu desenvolvimento. Por essa razão, existe pouco consenso sobre o assunto. Tal 

situação refletiu em uma limitação do estudo, demonstrando a necessidade de novas pesquisas 

que envolvam o desenvolvimento de TMA com enfoque na enfermagem. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISE DE CONTEÚDO POR JUÍZES 
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2.1 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Estudos de validação são empregados para promover a acurácia dos fenômenos 

observados na prática clínica. Em relação aos diagnósticos de enfermagem, a acurácia 

diagnóstica diz respeito ao julgamento de um avaliador quanto ao seu nível de relevância, 

especificidade e consistência em relação aos indicadores que confirmem a presença do 

diagnóstico. Uma elevada acurácia diagnóstica permite a implementação de intervenções 

adequadas, bem como o alcance dos resultados esperados para o paciente. A expressão validade 

significa uma maneira especial de acurácia, para verificar o quanto a medida representa o 

fenômeno de interesse. Por sua vez, para que os diagnósticos de enfermagem sejam 

considerados válidos, estes precisam ser fundamentados em evidências científicas (MELO et 

al., 2011). A validade de conteúdo propõe-se essencialmente a avaliação sistemática do 

conteúdo para determinar se ele contempla uma amostra representativa do determinado 

comportamento a ser medido (CHAVES; CARVALHO; ROSSI, 2008). 

A validação de conteúdo tem encontrado diversos entraves no que diz respeito à 

seleção, caracterização e captação dos experts para avaliação de conteúdo relacionados aos 

diagnósticos de enfermagem, bem como a definição do número mínimo necessário de experts 

e do traçado metodológico mais apropriado a ser seguido (LOPES; SILVA, 2015). 

Lopes, Silva e Araújo (2012) apresentam uma metodologia para validação de 

diagnósticos desenvolvida em três etapas: análise de conceito, análise de conteúdo por juízes 

(experts) e análise da acurácia de indicadores clínicos. Embora existam diversas características 

positivas nestes métodos, algumas dificuldades e limitações têm sido relatadas por 

pesquisadores, tanto na análise de conceito como na identificação e formação do grupo de 

juízes. 

Observa-se que muitas pesquisas têm recorrido a diversos critérios para definir a 

inclusão de juízes na amostra, por não existir um padrão para seleção. Ademais, o recrutamento 

desses avaliadores torna-se uma tarefa ainda mais complexa diante da lacuna, em muitos locais 

do país, de enfermeiros com titulação específica para a área de interesse de cada estudo e, 

principalmente, com experiência em diagnósticos, intervenções e/ou resultados de enfermagem 

(MELO et al., 2011). 

Os critérios comumente utilizados nos estudos de validação incluem a identificação 

e seleção de juízes para compor um grupo a fim de analisar os componentes e suas definições 

previamente desenvolvidas na etapa inicial do estudo. Entretanto, diversos pesquisadores têm 

relatado entraves para o desenvolvimento da validação de conteúdo, principalmente em relação 
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ao processo de captação de juízes, pois os critérios de escolha parecem privilegiar a formação 

acadêmica em detrimento da experiência clínica (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013). 

Tendo em vista essas considerações, alguns estudiosos passaram a fazer adaptações 

nos quesitos necessários para seleção dos juízes. Estas recomendações incluíam a exigência de 

um período de experiência prática, mudança nas pontuações inicialmente propostas, acréscimo 

de outras características dos supostos juízes que indicariam maior aproximação com o tema ou 

mesmo a especificação de conhecimento, ou experiência prévia com determinado diagnóstico 

específico (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013). 

O modelo de validação de diagnósticos de enfermagem adotado para o presente 

estudo estimou alguns parâmetros para a definição da quantidade e dos atributos dos juízes. 

Neste método, os autores sugerem estimar o tamanho amostral baseando-se na proporção de 

juízes que consideram um componente diagnóstico adequado, para estabelecer os parâmetros a 

serem utilizados em fórmula específica. Além disso, define-se o nível de confiança (Zα) a ser 

adotado e a extensão do intervalo de confiança (d) das proporções estimadas (P). Em geral, o 

nível de confiança adotado varia entre 90 a 99% e a extensão do intervalo de confiança é 

usualmente definida em percentual de acordo com a precisão desejada pelo pesquisador. Quanto 

maior for o nível de confiança adotado ou menor for a extensão do intervalo de confiança, maior 

será a amostra (LOPES, SILVA; ARAUJO, 2012). 

Em seguida, após a definição da amostra, deve-se definir quem serão os juízes. 

Segundo Lopes, Silva e Araujo (2012) características relevantes na escolha incluem a 

experiência clínica e o conhecimento teórico. Em virtude da dificuldade em encontrar pessoas 

que atendam a estes dois atributos simultaneamente, os autores sugerem agrupar os juízes 

seguindo dois critérios: enfermeiros com prática clínica de pelo menos cinco anos com a 

população supostamente exposta ao diagnóstico de enfermagem; e enfermeiros especialistas no 

diagnóstico de enfermagem ou no domínio ao qual o diagnóstico pertence. 

A finalidade da análise de conteúdo consiste em estimar a proporção dos juízes que 

consideram adequada a inclusão dos indicadores clínicos e dos fatores etiológicos como 

componente do diagnóstico de enfermagem, bem como suas respectivas definições conceituais 

e operacionais elaboradas (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012).  

Um dos métodos muito utilizado na etapa de análise ou validação de conteúdo 

consiste no Índice de Validade de Conteúdo (IVC), comumente empregado em pesquisas na 

área da saúde. O IVC propõe-se medir a proporção de juízes que apresentam concordância em 

relação a determinados itens de um instrumento. Inicialmente essa análise é feita 

individualmente em cada item, e depois, em casos de instrumentos de medidas, é feita a análise 
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como um todo. Tal índice emprega uma escala do tipo Likert para avaliar a relevância e 

representatividade dos itens, sendo as opções de respostas definidas pelo pesquisador 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011).  
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2.2 OBJETIVO 

 

Verificar a validade do conteúdo do diagnóstico de enfermagem Resposta 

disfuncional ao desmame ventilatório quanto à relevância dos indicadores clínicos e fatores 

etiológicos, bem como a clareza e a precisão de suas definições conceituais e operacionais, a 

partir da avaliação por juízes. 
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2.3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.3.1 Desenho do estudo 

A segunda etapa do estudo de validação do diagnóstico de enfermagem RDDV foi 

composta pela análise de conteúdo pelos juízes. Esta etapa foi realizada mediante obtenção da 

opinião de enfermeiros com experiência na temática de diagnósticos de enfermagem e/ou 

terapia intensiva, quanto ao julgamento dos itens construídos na TMA. 

 

2.3.2 Seleção de juízes 

Para determinar o número de juízes, a amostra foi calculada baseando-se na 

estimativa do cálculo da média de avaliações (IVC) para cada elemento a ser analisado. O nível 

de confiança adotado foi 95% (Z1-a/2), desvio-padrão (S) de 0,17 e o erro amostral (e) de 0,065. 

Empregando-se a fórmula:   ! = #$%&∝/).+, -
.
, obteve-se um total de 26 juízes. O convite para 

participação no estudo foi enviado para 31 juízes, considerando a possibilidade de ausência de 

retorno do material analisado no prazo estabelecido. Assim, do total de juízes convidados, 

apenas cinco não devolveram o instrumento preenchido. Portanto, a amostra final foi composta 

por 26 juízes. 

Os critérios de inclusão definidos para seleção dos juízes foram: ser enfermeiro, 

com experiência clínica relacionada à ventilação mecânica, com atuação de no mínimo cinco 

anos em UTI e/ou ser mestre (ou com mestrado em andamento) que desenvolva estudos na 

temática de diagnóstico de enfermagem e/ou terapia intensiva. 

A captação dos juízes foi realizada mediante busca a partir do universo relacional 

da pesquisadora e do orientador. Ainda, foi realizada a amostragem intencional ou do tipo “bola 

de neve”, na qual foi solicitado aos juízes selecionados indicação de outras pessoas que 

poderiam se enquadrar nos critérios de seleção supracitados. 

A carta convite com esclarecimentos a respeito do estudo, juntamente com o 

instrumento e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram enviados por 

correio eletrônico para 31 juízes e estabelecido um prazo de 30 dias para devolução do material 

preenchido juntamente com o TCLE assinado.  

 

2.3.3 Instrumento de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados utilizado na etapa de análise de conteúdo foi 

elaborado pela pesquisadora e é composto por duas partes (APÊNDICE B). A primeira continha 
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dados de identificação que representam o perfil do juiz, tais como: sexo, idade, local onde 

trabalha, formação, titulação, ocupação atual, tempo de formação profissional, experiência no 

ensino e/ou na assistência na temática que envolve diagnósticos de enfermagem e/ou terapia 

intensiva, área de atuação atual, tempo de atuação, participação em grupo de pesquisa sobre DE 

e/ou TI. A segunda parte continha a lista preliminar dos indicadores clínicos e fatores 

etiológicos elencados a partir da NANDA-I e identificados na TMA, bem como suas respectivas 

definições conceituais e operacionais, elaboradas na etapa primeira etapa desse estudo.  

Para elaboração do instrumento, foram obedecidos os critérios para construção de 

itens descritos por Pasquali (1999): relevância, clareza e precisão. A relevância diz respeito à 

capacidade do item ser consistente com o atributo definido (desmame ventilatório disfuncional) 

e com as outras expressões que se relacionam ao mesmo atributo. A clareza refere-se à 

capacidade do item ser inteligível, com frases curtas e simples (apresentam uma única ideia) e 

inequívocas. A precisão consiste na capacidade do item de possuir uma posição definida no 

contínuo do atributo e ser distinto dos demais itens que se referem ao mesmo contínuo.  

Foi utilizada uma escala de Likert de cinco pontos para a análise dos itens, que foi 

recodificada e atribuída uma pontuação específica para cada item. Os juízes avaliaram cada 

indicador clínico e cada fator etiológico seguindo os três critérios supracitados. Cada juiz 

indicou se o item era relevante e se as respectivas definições estavam claras e precisas, mediante 

escolha de uma opção dentre as cinco respostas sugeridas (concordo totalmente - 1; concordo 

parcialmente - 2; indiferente - 3; discordo parcialmente - 4; discordo totalmente - 5). Para cada 

opção foi atribuído uma pontuação: concordo totalmente - 1,0; concordo parcialmente - 0,75; 

indiferente - 0,50; discordo parcialmente - 0,25; discordo totalmente - 0,0.  

Quando a opção de resposta do juiz fosse diferente de “concordo totalmente” havia 

um espaço destinado aos esclarecimentos e/ou sugestões acerca das melhorias e adaptações da 

etiqueta do item e/ou definições apresentadas.  

Para este estudo, os juízes foram categorizados segundo níveis de expertise de 

acordo com a classificação de Benner, Tanner e Chesla (2009), que estabelecem cinco estágios 

em que se encontram os juízes: iniciante, iniciante avançado, competente, proficiente e expert.  

O iniciante baseia seu julgamento no conhecimento teórico e no senso comum e, de 

maneira geral, recebe instruções acerca de determinadas situações e as reconhecem sem precisar 

de experiência prévia. O iniciante avançado é capaz de reconhecer de maneira instintiva quando 

são apresentados a determinadas situações e, nesse estágio, eles consideram as experiências 

prévias em situações reais. O competente utiliza-se de conhecimentos prévios, novas regras e 

raciocínio crítico para tomada de decisão diante de uma situação ou para planejar ações. O 
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proficiente toma decisões baseadas nas experiências reais, na intuição e no processo de 

raciocínio crítico, embora ainda não possua experiências suficientes com uma grande variedade 

de ações possíveis em determinada situação que permita diferenciar qual a melhor resposta. O 

expert sabe quais necessidades devem ser consideradas, devido a maturidade e experiência 

prática em diferenciar situações; possui capacidade de diferenciação mais sutil e refinada 

quando comparado ao juiz proficiente. 

A estratificação do nível de expertise foi baseada na formação acadêmica, 

experiência profissional (assistencial e docente) e produção científica de cada juiz, critérios 

estes elencados pela pesquisadora e orientador, seguindo referencial de Benner, Tanner e Chesla 

(2009). Dessa forma, o nível de expertise foi obtido mediante uma média aritmética simples do 

tempo de formação, tempo de participação em grupo de pesquisa e produção de conhecimento 

(titulação + desenvolvimento de trabalhos sobre a temática pertinente ao estudo + temática do 

trabalho de conclusão de curso referente à titulação sobre DE e/ou TI + ministrar aulas sobre 

terapia intensiva) dividido por três. A cada cinco anos decorridos do tempo de formação foi 

acrescido um ponto e a cada três anos de participação em grupo de pesquisa o juiz obtém mais 

um ponto, conforme descrito no quadro 4. 
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Quadro 4- Definições das pontuações atribuídas aos juízes de acordo com tempo de formação, 

tempo de participação em grupo de pesquisa e produção de conhecimento. 

Tempo de formação Tempo de participação em grupo de 
pesquisa 

Pontuação 

0 – 5 anos 1 0 – 3 anos  1 
6 – 10 anos 2 4 – 6 anos 2 
11 – 15 anos 3 7 – 9 anos 3 
16 – 20 anos 4 10 – 12 anos 4 

≥ 21 anos 5 13 – 15 anos 5 
Produção de conhecimento científico 

Titulação 
Desenvolvimento 
de estudos/artigos 
sobre DE e/ou TI 

Temática do trabalho 
de conclusão do 
curso referente a 

titulação sobre DE 
e/ou TI 

Ministra aulas sobre TI 

Pontuação 

Graduado 0 Não 0 Não 0 Não 0 Especialista 1 
Mestre 2 Sim 1 Sim 1 Sim 1 Doutor 3 

Fonte: dados da pesquisa. Legenda: DE = diagnóstico de enfermagem; TI = terapia intensiva. 

Fonte: dados da pesquisa, elaborado pela autora. 

 

Para facilitar a compreensão, foi realizado o cálculo do nível de expertise de um 

dos juízes do estudo, de acordo com as informações contidas no quadro 1 empregadas na 

fórmula a seguir: 

 

 

 

o TF = Tempo de formação → 17 anos (4 pontos); 

o TGP = Tempo de participação em grupo de pesquisa → 2 anos (1 ponto); 

o T1 = Titulação → mestre (2 pontos); 

o T2 = Desenvolvimento de estudos/artigos sobre DE e/ou TI → sim (1 ponto); 

o T3 = Temática do trabalho de conclusão de curso referente à titulação sobre DE e/ou 

TI→ sim (1 ponto); 

o T4 = Ministra aulas sobre TI → não (0 ponto). 

       TF + TGP + ( T1 + T2 + T3 + T4) 

3 
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Assim, aplicando-se a pontuação na referida fórmula, tem-se que o nível de 

expertise desse juiz foi considerado nível três. Tal fórmula foi aplicada individualmente para 

cada juiz incluído no estudo, conforme o exemplo acima.  

 

2.3.4 Procedimento para coleta de dados 

Após a seleção dos juízes com base nos critérios estabelecidos, foi realizado um 

primeiro contato, via correio eletrônico, no qual o juiz foi convidado a participar do estudo, por 

meio do envio de uma carta-convite (APÊNDICE C), que continha informações acerca da 

pesquisa e sobre a participação no estudo.  

Os juízes poderiam optar por receber o material da pesquisa via e-mail ou impresso. 

Apenas um juiz optou receber o instrumento impresso, o qual foi entregue pela pesquisadora. 

Os instrumentos que não estavam adequadamente preenchidos foram devolvidos aos juízes e 

solicitado a adequação no preenchimento após sinalização no instrumento de qual resposta 

estava incompleta ou respondida de maneira equivocada.  

 

2.3.5 Análise de dados 

Os dados obtidos foram organizados no programa Microsoft Office Excel e 

analisados com o auxílio do software R versão 3.4.2. Os dados foram apresentados por meio de 

estatística descritiva, através de medidas de tendência central e de dispersão (média, mediana, 

pseudo-mediana, desvio padrão e intervalos interquartis) e cálculo das frequências (absolutas e 

percentuais).  

Em seguida, calculou-se o IVC a fim de conhecer a proporção de juízes que 

consideraram os indicadores clínicos e os fatores etiológicos como adequados, a fim de verificar 

a representatividade dos itens quanto ao conteúdo em estudo (POLIT; BECK, 2006). Este índice 

também foi utilizado para avaliar a precisão e clareza das definições conceituais e operacionais 

apresentadas. Os itens foram considerados válidos se apresentassem IVC estatisticamente igual 

ou superior a 0,9, para certificar que os indicadores seriam mais relevantes para o conteúdo do 

diagnóstico, adotando-se uma postura mais conservadora.  

Considerando a assimetria típica da distribuição do IVC, o teste de Wilcoxon para 

uma amostra foi aplicado para verificar se a mediana dos dados ponderados (pseudo-mediana) 

do IVC era estatisticamente igual ou superior a 0,9. Neste caso, valores de p maiores que o nível 

de significância adotado (5%) indicavam a validade do item em relação aos critérios avaliados 

(relevância, clareza e precisão). Além disso, intervalos de confiança de 95% foram calculados 

para as pseudo-medianas dos IVC. 
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2.3.6 Aspectos éticos 

A pesquisa foi conduzida de acordo com a Resolução nº466 de 12 de dezembro de 

2012 do Conselho Nacional de Saúde, que aborda as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). O estudo teve início após aprovação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) 

(ANEXO). 

A participação dos juízes se deu mediante assinatura do TCLE (APÊNDICE D), no 

qual consta os dados de identificação do pesquisador responsável, do Comitê de Ética em 

Pesquisa em que o projeto foi submetido e aprovado, título e objetivo do estudo, métodos 

empregados, riscos e benefícios, garantia do anonimato e respeito à autonomia do participante 

(juiz) em retirar seu consentimento a qualquer fase da pesquisa se assim desejasse.  
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2.4 RESULTADOS 

Os resultados dessa etapa estão apresentados divididos entre as características dos 

juízes incluídos no estudo, as análises dos indicadores clínicos e dos fatores etiológicos quanto 

a sua relevância e a avaliação das definições conceituais e operacionais de cada componente 

diagnóstico quanto à clareza e precisão. 

 

2.4.1 Caracterização dos juízes selecionados para análise de conteúdo 

A tabela a seguir descreve a caracterização dos juízes que participaram da etapa de 

análise de conteúdo do diagnóstico RDDV, a fim de avaliar a representatividade e relevância 

do conteúdo dos itens elencados. 

 

Tabela 4- Caracterização do grupo de juízes participantes do processo de validação de conteúdo 

do diagnóstico de enfermagem Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório. Fortaleza, 

2018. 

Variável  n % IC95% 

1. Sexo      

Masculino  3 11,5 3,0 31,3 

Feminino  23 88,5 68,7 97,0 

2. Titulação      

Graduação  3 11,5 3,0 31,3 

Especialista  3 11,5 3,0 31,3 

Mestre  12 46,2 27,1 66,2 

Doutor  8 30,8 15,1 51,9 

3. Experiência assistencial 16 61,5 40,7 79,1 

4. Experiência docente  7 26,9 12,3 48,0 

5. Estudante de pós-graduação (mestrado e 

doutorado)  

11 42,3 24,0 62,8 

6. Atuação hospitalar 15 57,7 37,2 76,0 

7. Atuação docente  19 73,1 51,9 87,6 

8. Estudos sobre Diagnósticos de Enfermagem 22 84,6 64,3 95,0 

9. Estudos sobre Terapia Intensiva 17 65,4 44,4 82,1 

10. Nível de expertise      

2 – Iniciante avançado 11 42,3 24,0 62,8 
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(Continua) Tabela 4- Caracterização do grupo de juízes participantes do processo de validação 

de conteúdo do diagnóstico de enfermagem Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório. 

Fortaleza, 2018. 

Variável n % IC95% 

3 – Competente  11 42,3 24,0 62,8 

4 – Proficiente  4 15,4 5,0 35,7 

Variável Média DP Mediana IIQ Valor p* 

11. Idade 32,77 5,81 31,50 6 0,071 

12. Tempo de formação 9,15 6,23 9,00 8 0,031 

13. Tempo de participação em grupo 

de estudos sobre Diagnósticos de 

Enfermagem 

4,92 3,75 4,50 6 0,059 

14. Tempo de participação em grupo 

de estudos sobre Terapia Intensiva 

0,69 1,22 0,00 2 <0,001 

Fonte: dados da pesquisa. * Teste de Shapiro-Wilk; IC95%: Intervalo de confiança de 95%; 

DP: desvio-padrão; IIQ: intervalo interquartil. 

 

Compuseram a etapa de validação de conteúdo um total de 26 juízes, todos 

enfermeiros, 88,5% do sexo feminino, com média de idade de 32,77 anos (DP: 5,81). Em 

relação ao tempo de formação, devido essa variável não seguir uma distribuição normal (p = 

0,031), obteve-se uma mediana de 9,0 anos (IIQ: 8,0). Quanto à formação profissional, 46,2% 

(IC 95%: 27,1 – 66,2) possuíam mestrado e 30,8% (IC 95%: 15,1 – 51,9) eram doutores. No 

tocante a atuação profissional, 73,1% (IC 95%: 51,9 – 87,6) atuam na docência, 57,7% (IC 

95%: 37,2 – 76,0) desenvolvem atividades assistenciais no âmbito hospitalar e 42,3% (IC 95%: 

24,0 – 62,8) são estudantes de cursos de mestrado ou doutorado. No quesito experiência 

profissional, obteve-se que 61,5% (IC 95%: 40,7 – 79,1) informaram ter tido alguma vivência 

com a prática assistencial, independente da atividade que estava desenvolvendo no momento 

da participação no estudo (Tabela 4).  

No que diz respeito às atividades relacionadas à pesquisa, 84,6% (IC 95%: 64,3 – 

95,0) dos juízes realizaram estudos que envolviam a temática taxonomias de enfermagem. Em 

contrapartida, 64,5% (IC 95%: 44,4 – 82,1) desenvolveram algum estudo no contexto da terapia 

intensiva. O tempo de participação em grupos de estudos sobre taxonomias de enfermagem em 

média foi de 4,92 anos (DP: 3,75). A maioria relatou não participar de grupo de pesquisa 
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relacionados à terapia intensiva (mediana: 0,0; IIQ: 2), demonstrando maior envolvimento dos 

juízes com as classificações de enfermagem no âmbito acadêmico (Tabela 4). 

Seguindo-se os critérios para classificação do nível de expertise, conforme 

experiência clínica e acadêmica dos avaliadores, observou-se que 42,3% (IC 95%: 24,0 – 62,8) 

encontravam-se entre os níveis dois e três (iniciante avançado e competente, respectivamente) 

e 15,4% (IC 95%: 5,0 – 35,7) pertenciam ao nível quatro (proficiente) (Tabela 04).  

 

2.4.2 Análise de conteúdo dos fatores etiológicos da Resposta disfuncional ao desmame 

ventilatório  

Os dados referentes a validação de conteúdo pelos juízes dos fatores etiológicos 

estão apresentados na tabela a seguir.  

  

Tabela 5- Análise da validade de conteúdo dos fatores etiológicos para o diagnóstico de 
enfermagem Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório. Fortaleza, 2018. 

Item Teste de Shapiro-Wilk IVC Teste de Wilcoxon 
W Valor p Mediana IC 95% V Valor p 

1. Alteração no padrão de sono      
Relevância 0,674 0,000 0,87 0,75 1,00 1081 0,122 
Clareza conceitual 0,311 0,000 1,00 1,00 1,00 2145 1,000 
Precisão conceitual 0,311 0,000 1,00 1,00 1,00 2145 1,000 
Clareza Operacional 0,359 0,000 1,00 1,00 1,00 1891 1,000 
Precisão operacional 0,375 0,000 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 

2. Desobstrução ineficaz das vias aéreas      
Relevância -- -- 1,00 NaN NaN 2556 1,000 
Clareza conceitual 0,404 0,000 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 
Precisão conceitual 0,337 0,000 1,00 1,00 1,00 2016 1,000 
Clareza Operacional 0,525 0,000 1,00 0,88 1,00 1540 0,945 
Precisão operacional 0,639 0,000 0,88 0,87 1,00 1128 0,187 

3. Dor      
Relevância 0,523 0,000 1,00 0,88 1,00 1540 0,945 
Clareza conceitual 0,386 0,000 1,00 1,00 1,00 1953 1,000 
Precisão conceitual 0,386 0,000 1,00 1,00 1,00 1953 1,000 
Clareza Operacional 0,560 0,000 1,00 0,88 1,00 1485 0,896 
Precisão operacional 0,608 0,000 0,88 0,87 1,00 1128 0,187 

4. Nutrição inadequada      
Relevância 0,689 0,000 0,75 0,75 1,00 990 0,045 
Clareza conceitual 0,655 0,000 0,88 0,87 1,00 1128 0,187 
Precisão conceitual 0,589 0,000 1,00 0,88 1,00 1378 0,728 
Clareza Operacional 0,475 0,000 1,00 1,00 1,00 1770 0,999 
Precisão operacional 0,620 0,000 0,88 0,75 1,00 1275 0,494 
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(Continuação) Tabela 5- Análise da validade de conteúdo dos fatores etiológicos para o 
diagnóstico de enfermagem Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório. Fortaleza, 
2018. 

Item Teste de Shapiro-Wilk IVC Teste de Wilcoxon 
 W Valor p Mediana IC 95% V Valor p 
5. Tempo de uso da ventilação mecânica em dias      

Relevância -- -- 1,00 NaN NaN 2556 1,000 
Clareza conceitual 0,244 0,000 1,00 1,00 1,00 2278 1,000 
Precisão conceitual 0,367 0,000 1,00 1,00 1,00 2016 1,000 
Clareza Operacional 0,526 0,000 1,00 0,88 1,00 1596 0,974 
Precisão operacional 0,640 0,000 0,88 0,88 1,00 1176 0,272 

6. Tentativas prévias de desmame malsucedidas      
Relevância -- -- 1,00 NaN NaN 2556 1,000 
Clareza conceitual 0,340 0,000 1,00 1,00 1,00 2080 1,000 
Precisão conceitual 0,203 0,000 1,00 1,00 1,00 2346 1,000 
Clareza Operacional 0,311 0,000 1,00 1,00 1,00 2145 1,000 
Precisão operacional 0,203 0,000 1,00 1,00 1,00 2346 1,000 

7. Baixa complacência respiratória      
Relevância 0,203 0,000 1,00 1,00 1,00 2346 1,000 
Clareza conceitual 0,156 0,000 1,00 1,00 1,00 2415 1,000 
Precisão conceitual 0,203 0,000 1,00 1,00 1,00 2346 1,000 
Clareza Operacional 0,420 0,000 1,00 1,00 1,00 1891 1,000 
Precisão operacional 0,592 0,000 0,88 0,87 1,00 1225 0,377 

8. Doença cardíaca      
Relevância 0,574 0,000 0,88 0,87 1,00 1275 0,494 
Clareza conceitual 0,203 0,000 1,00 1,00 1,00 2346 1,000 
Precisão conceitual 0,203 0,000 1,00 1,00 1,00 2346 1,000 
Clareza Operacional 0,396 0,000 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 
Precisão operacional 0,396 0,000 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 

9. Doença respiratória      
Relevância 0,271 0,000 1,00 1,00 1,00 2145 1,000 
Clareza conceitual 0,367 0,000 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 
Precisão conceitual 0,249 0,000 1,00 1,00 1,00 2211 1,000 
Clareza Operacional 0,459 0,000 1,00 0,88 1,00 1485 0,896 
Precisão operacional 0,596 0,000 1,00 0,87 1,00 1326 0,615 

10. Doença neurológica      
Relevância 0,384 0,000 1,00 1,00 1,00 1770 0,999 
Clareza conceitual 0,445 0,000 1,00 0,88 1,00 1540 0,945 
Precisão conceitual 0,367 0,000 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 
Clareza Operacional 0,367 0,000 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 
Precisão operacional 0,412 0,000 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 

11. Distúrbios metabólicos       
Relevância 0,277 0,000 1,00 1,00 1,00 2211 1,000 
Clareza conceitual 0,156 0,000 1,00 1,00 1,00 2415 1,000 
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(Conclusão) Tabela 5- Análise da validade de conteúdo dos fatores etiológicos para o 
diagnóstico de enfermagem Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório. Fortaleza, 2018. 

Item Teste de Shapiro-Wilk IVC Teste de Wilcoxon 
 W Valor p Mediana IC 95% V Valor p 
Precisão conceitual 0,286 0,000 1,00 1,00 1,00 2211 1,000 
Clareza Operacional 0,468 0,000 1,00 1,00 1,00 1770 0,999 
Precisão operacional 0,465 0,000 1,00 1,00 1,00 1653 0,989 

12. Parâmetros ventilatórios não ajustados  
adequadamente      

Relevância 0,156 0,000 1,00 1,00 1,00 2415 1,000 
Clareza conceitual 0,156 0,000 1,00 1,00 1,00 2415 1,000 
Precisão conceitual 0,282 0,000 1,00 1,00 1,00 2145 1,000 
Clareza Operacional 0,418 0,000 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 
Precisão operacional 0,436 0,000 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 

13. Ansiedade      
Relevância 0,249 0,000 1,00 1,00 1,00 2211 1,000 
Clareza conceitual 0,156 0,000 1,00 1,00 1,00 2415 1,000 
Precisão conceitual 0,279 0,000 1,00 1,00 1,00 2211 1,000 
Clareza Operacional 0,560 0,000 1,00 0,87 1,00 1431 0,824 
Precisão operacional 0,520 0,000 1,00 0,88 1,00 1596 0,974 

Fonte: dados da pesquisa. IVC: Índice de Validação de Conteúdo. 

 

Conforme mostrado na tabela 5, a partir da aplicação do teste de Shapiro-Wilk, os 

valores do IVC dos itens avaliados apresentaram distribuição assimétrica (p < 0,05) e, devido 

a isso, utilizou-se o valor da mediana para estimativa da validade de conteúdo.  

Na análise dos 13 fatores etiológicos, a partir da aplicação do IVC para cada item 

individualmente, apenas o fator Nutrição inadequada foi considerado irrelevante, conforme a  

análise estatística, apresentando valor p = 0,045 e mediana com valor de 0,75. No entanto, o 

seu intervalo de confiança apresentou-se amplo, variando de 0,75 a 1,00, o que demonstra uma 

maior imprecisão desta estimativa, tendo em vista que o valor de 0,9 utilizado como ponto de 

corte no presente estudo perpassa por esse intervalo de confiança.  

Assim, decidiu-se mantê-lo no estudo, para ser avaliado na etapa de validação 

clínica.  As declarações utilizadas pelos juízes para justificar a irrelevância desse fator não 

foram consistentes com o encontrado na literatura relacionada ao processo de desmame. Tais 

justificativas pareciam estar relacionadas a falta de percepção/conhecimento dos juízes no que 

diz respeito a associação deste fator com a ocorrência da RDDV. Vale ressaltar que este item 

compõe a lista de FR da NANDA-I da RDDV e também foi apontado na revisão de literatura 

como sendo um fator etiológico para RDDV.  
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Os fatores Alteração no padrão de sono e Doença cardíaca apresentaram valor de 

mediana inferior a 0,9 (0,87 e 0,88, respectivamente), no entanto, observa-se  que estes valores 

passam pelo intervalo de confiança, por isso tais fatores não foram considerados irrelevantes 

segundo a análise estatística. Os demais itens apresentaram nível de relevância acima de 90% 

(mediana > 0,9), conforme exposto na tabela 5.  

No que diz respeito a clareza e precisão das definições conceituais e operacionais 

dos fatores etiológicos da RDDV, todos os itens apresentaram valor descritivo de p > 0,05 

mediante aplicação do teste de Wilcoxon e, portanto, foram consideradas inteligíveis e capazes 

de permitir a distinção entre os demais componentes diagnósticos, não sendo necessárias 

modificações nas definições propostas (Tabela 5).  

O fator etiológico Distúrbios metabólicos, embora tenha sido considerado como 

relevante a partir do cálculo do IVC, com mediana igual a 1,0, foi excluído da etapa seguinte 

do estudo, pois foi julgado pelos juízes como semelhante à alguns indicadores clínicos (Acidose, 

Hipercapnia) da RDDV, sendo constatado na literatura que se adequa mais a um indicador 

clínico do que a um fator etiológico do diagnóstico RDDV. 

Todas as sugestões feitas pelos juízes foram agrupadas em um quadro sinóptico a 

fim de facilitar a compilação das informações que seriam utilizadas para as modificações da 

redação das definições. Embora os resultados dos testes estatísticos não tenham indicado a 

necessidade de reformular as definições propostas na primeira etapa desse estudo, decidiu-se 

confrontá-las com a literatura que circunscreve a temática desmame ventilatório e, em caso de 

convergência com a literatura, essas sugestões foram utilizadas para modificar as definições 

que careciam de aprimoramento. Portanto, as definições foram reformuladas a fim de torná-las 

mais compreensíveis e facilitar a mensuração do respectivo fator (Quadro 5). Vale ressaltar que 

algumas definições se mantiveram em sua conformação inicial, por não terem tido nenhuma 

sugestão de melhoria pelos juízes. 

Além das reformulações das definições como citado anteriormente, um item sofreu 

modificação em sua etiqueta, conforme recomendações dos juízes. Assim, o fator Tempo de 

uso da ventilação mecânica em dias tornou-se Tempo de desmame da ventilação mecânica em 

dias. Apesar de haver relação do primeiro com o diagnóstico RDDV, não havia consenso na 

literatura a respeito da quantidade de dias que influencia negativamente no desmame, estando 

o tempo de desmame mais associado a falha do processo do que o tempo de ventilação mecânica 

em si. 
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Quadro 5- Fatores etiológicos do diagnóstico de enfermagem Resposta disfuncional ao 

desmame ventilatório cujas definições foram reformuladas seguindo-se as sugestões dos juízes.  

FATORES ETIOLÓGICOS 
1. Alteração no padrão de sono 
Definição operacional: Observação mediante 
inspeção do padrão de sono descontinuado ou 
privação do sono e/ou relato do paciente de 
sono prejudicado ou registro no prontuário. 

Definição operacional reformulada: 
Registros no prontuário, relato do 
profissional de saúde da UTI ou relato do 
paciente, mediante mímica labial ou resposta 
à pergunta: “Você tem alguma dificuldade 
para dormir?, cuja opções de resposta poderá 
ser “Sim” ou “Não”. Se a resposta for sim, 
indagar ao paciente se esta dificuldade se 
refere ao sono descontinuado (acorda uma ou 
mais vezes durante a noite, na ausência de 
interferências dos profissionais), ou trata-se 
de privação de sono (impossibilidade para 
dormir) (Elaborada pela autora). Esse fator 
será considerado presente se houver algum 
registro e/ou relato que indique alteração no 
padrão de sono. 

2. Desobstrução ineficaz das vias aéreas 
Definição conceitual: Incapacidade de 
manter a via aérea artificial (tubo orotraqueal 
ou traqueóstomo) livre de secreções, visto 
que pacientes nessas condições apresentam 
risco adicional para retenção de secreções 
traqueobrônquicas (NAPOLEÃO; 
CARVALHO, 2007). 

Definição conceitual reformulada: 
Incapacidade de eliminar secreções ou 
obstruções do trato respiratório para manter a 
via aérea desobstruída (HERDMAN; 
KAMITSURU, 2015).  

Definição operacional: Presença de secreção 
traqueobrônquica percebida mediante 
ausculta pulmonar que apresenta roncos, 
quando o paciente apresenta tosse ineficaz 
(NAPOLEÃO; CARVALHO, 2007). 

Definição operacional reformulada: Presença 
de secreção traqueobrônquica percebida 
mediante ausculta pulmonar que apresenta 
alteração no padrão respiratório e/ou cianose 
e/ou inquietação e/ou mudanças na 
frequência respiratória e/ou olhos 
arregalados e/ou ruídos adventícios 
respiratórios e/ou sons respiratórios 
diminuídos (HERDMAN; KAMITSURU, 
2015). Esse fator será considerado presente 
quando houver presença de ruídos 
adventícios (roncos), podendo ou não ter os 
outros sinais clínicos supracitados presentes.   

3. Dor 
Definição conceitual: Sensação de 
desconforto que impede ou reduz a 
movimentação torácica adequada, 
contribuindo para um padrão respiratório 
superficial e tosse ineficaz (NAPOLEÃO; 
CARVALHO, 2007). 

Definição conceitual reformulada: 
Experiência sensorial e emocional 
desagradável associada à lesão tissular real 
ou potencial (HERDMAN; KAMITSURU, 
2015) que impede ou reduz a movimentação 
torácica adequada, comprometendo o 
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processo de desmame ventilatório 
(NAPOLEÃO; CARVALHO, 2007). 

Definição operacional: Relato do paciente de 
dor, mediante uso de uma régua milimetrada 
de 0 a 10, na qual o paciente irá indicar o seu 
nível de dor (DEBORAH et al., 2011). 

Definição operacional reformulada: A dor 
será avaliada de maneira comportamental, 
quando os pacientes apresentarem 
dificuldade de comunicação devido cognição 
prejudicada decorrente da doença e/ou 
internação na UTI. Será aplicada a Escala 
Comportamental de Dor (Behavioral Pain 
Scale) específica para pacientes críticos. Esse 
instrumento consiste em uma escala de 
Likert, composta por três itens, a saber: 
expressão facial (relaxada – 1; parcialmente 
tensa – 2; totalmente tensa – 3; faz careta – 
4); membros superiores (sem movimento – 1; 
com flexão parcial – 2; com flexão total e 
flexão de dedos – 3; com retração permanente 
– 4); e adaptação à ventilação mecânica 
(tolera movimentos – 1; tosse com 
movimentos – 2; briga com o ventilador – 3; 
incapaz de controlar a ventilação mecânica). 
A soma dos escores varia de três pontos (sem 
dor) a 12 pontos (dor mais intensa) 
(MORETE et al., 2014). Esse fator será 
considerado presente quando apresentar 
pontuação maior ou igual a 4 pontos, 
independente da intensidade, ou quando o 
paciente conseguir responder aos 
questionamentos do examinador em relação a 
sensação de dor (“Você sente dor em alguma 
parte do corpo?”, e em casos afirmativos, 
“Essa dor impede ou dificulta a 
respiração?”). 

4. Nutrição inadequada 

Definição conceitual: Má nutrição ou ingesta 
insuficiente de nutrientes, em pacientes 
criticamente enfermos, que ocorre devido à 
interrupção da dieta em função da gravidade 
clínica, presença de resíduo gástrico, 
necessidade de transporte e preparo para 
realização de exames e/ou procedimentos 
(LEWIS et al., 2013). 

Definição conceitual reformulada: Ingesta 
insuficiente de nutrientes em pacientes 
criticamente enfermos devido à interrupção 
da nutrição enteral ou parenteral em função 
da gravidade ou condição clínica (LEWIS et 
al., 2013). 

Definição operacional: Observação do estado 
nutricional utilizando-se medidas 
antropométricas para o cálculo do índice de 
massa corporal (IMC), tais como: altura 
estimada, peso estimado, altura do joelho 
(AJ) e circunferência do braço (CB), 
conforme quadro a seguir. 

Definição operacional reformulada: 
Avaliação do estado nutricional utilizando-se 
medidas antropométricas estimadas diante a 
condição clínica do paciente, para cálculo do 
Índice de Massa Corporal (IMC), tais como: 
altura estimada, peso estimado, altura do 
joelho (AJ) e circunferência do braço (CB), 
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Altura estimada 
Mulheres Homens 

Faix
a 

etári
a 

Negra
s 

Branca
s 

Negro
s 

Branco
s 

6-18 
anos 

E= 
46,59 
+ 
(2,02 
x AJ) 

E= 
43,21 
+ (2,14 
x AJ) 

E= 
39,60 
+ 
(2,18 
x AJ) 

E= 
40,54 
+ (2,22 
x AJ) 

19-
60 
anos 

E= 
68,10 
+ 
(1,86 
x AJ) 
– 
(0,06 
x 
idade) 

E= 
70,25 
+ (1,87 
x AJ) – 
(0,06 x 
idade) 

E= 
73,42 
+ 
(1,79 
xAJ) 

E= 
71,85 
+ (1,88 
x AJ) 

>60 
anos 

E= 
58,72 
+ 
(1,96 
x AJ) 

E= 
75,00 
+ (1,91 
x AJ) – 
(0,17 x 
idade) 

E= 
95,79 
+(1,37 
x AJ) 

E= 
59,01 
+ (2,08 
xAJ) 

Peso estimado 
Mulheres Homens 

Faix
a 

etári
a 

Negra
s 

Branca
s 

Negro
s 

Branco
s 

19-
59 
anos 

P= 
(AJ x 
1,24) 
+ (CB 
x 
2,97) 
– 
82,48 

P= (AJ 
x 1,01) 
+ (CB 
x 2,81) 
– 
60,04 

P= 
(AJ x 
1,09) 
+ (CB 
x 
3,14) 
– 
83,72 

P= (AJ 
x 1,19) 
+ (CB 
x 3,21) 
– 86,82 

60-
80 
anos 

P= 
(AJ x 
1,5) + 
(CB x 
2,58) 
– 
84,22 

P= (AJ 
x 1,09) 
+ (CB 
x 2,86) 
–65,51 

P= 
(AJ x 
0,44) 
+ (CB 
x 
2,86) 
– 
39,21 

P= (AJ 
x 1,1) 
+ (CB 
x 3,07) 
– 75,81 

*Fonte: MONTEIRO et al., 2009. 
 

conforme quadro a seguir. O valor do IMC é 
uma medida incapaz de detectar distúrbios 
recentes no estado nutricional e deficiências 
nutricionais específicas, que poderá 
apresentar-se normal ou superestimado, 
mesmo na vigência de restrição de nutrientes. 
No entanto, devido a dificuldade de encontrar 
na literatura medidas de baixo custo e 
factíveis a beira do leito para avaliação do 
estado nutricional, optou-se por seguir os 
valores de referência do IMC:  < 18,5 (baixo 
peso); 18,5 - 24,9 (normal); 25 - 29,9 
(sobrepeso) e > 30 kg/m2 (obeso) 
(FONTOURA et al., 2006). Esse fator será 
considerado presente quando o IMC do 
paciente estiver na faixa referente à baixo 
peso. 

Altura estimada 
Mulheres Homens 

Faix
a 

etári
a 

Negra
s 

Branca
s 

Negro
s 

Branco
s 

6-18 
anos 

E= 
46,59 
+ 
(2,02 
x AJ) 

E= 
43,21 
+ (2,14 
x AJ) 

E= 
39,60 
+ 
(2,18 
x AJ) 

E= 
40,54 
+ (2,22 
x AJ) 

19-
60 
anos 

E= 
68,10 
+ 
(1,86 
x AJ) 
– 
(0,06 
x 
idade) 

E= 
70,25 
+ (1,87 
x AJ) – 
(0,06 x 
idade) 

E= 
73,42 
+ 
(1,79 
xAJ) 

E= 
71,85 
+ (1,88 
x AJ) 

>60 
anos 

E= 
58,72 
+ 
(1,96 
x AJ) 

E= 
75,00 
+ (1,91 
x AJ) – 
(0,17 x 
idade) 

E= 
95,79 
+(1,37 
x AJ) 

E= 
59,01 
+ (2,08 
xAJ) 

Peso estimado 
Mulheres Homens 

Faix
a 

etári
a 

Negra
s 

Branca
s 

Negro
s 

Branco
s 
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19-
59 
anos 

P= 
(AJ x 
1,24) 
+ (CB 
x 
2,97) 
– 
82,48 

P= (AJ 
x 1,01) 
+ (CB 
x 2,81) 
– 
60,04 

P= 
(AJ x 
1,09) 
+ (CB 
x 
3,14) 
– 
83,72 

P= (AJ 
x 1,19) 
+ (CB 
x 3,21) 
– 86,82 

60-
80 
anos 

P= 
(AJ x 
1,5) + 
(CB x 
2,58) 
– 
84,22 

P= (AJ 
x 1,09) 
+ (CB 
x 2,86) 
–65,51 

P= 
(AJ x 
0,44) 
+ (CB 
x 
2,86) 
– 
39,21 

P= (AJ 
x 1,1) 
+ (CB 
x 3,07) 
– 75,81 

 
 

    

*Fonte: MONTEIRO et al., 2009. 
 

5. Tempo de desmame da ventilação mecânica em dias * 
Definição conceitual: Uso da ventilação 
mecânica por período prolongado que afeta a 
progressão do desmame ventilatório 
(Elaborada pela autora). 

Definição conceitual reformulada: Período 
que decorre desde o início do processo de 
desmame ventilatório (Elaborada pela 
autora). 

Definição operacional: Observação mediante 
registro em prontuário do número de dias da 
permanência do paciente em ventilação 
mecânica (Elaborada pela autora). 

Definição operacional reformulada: 
Verificação mediante registro em prontuário 
do tempo de desmame da ventilação. O 
desmame pode ser considerado simples 
(sucesso no primeiro TRE); difícil (quando 
há falha no primeiro TRE e necessita-se de 
até três TRE ou até sete dias após o primeiro 
TRE); e prolongado (quando ocorre falha em 
mais de três TRE consecutivos ou com 
necessidade de mais de sete dias de desmame 
após o primeiro TRE) (BARBAS et al., 
2014). Esse fator será considerado presente 
quando o desmame for difícil ou prolongado.  

6. Tentativas prévias de desmame malsucedidas  
Definição conceitual: Ocorrência de tentativa 
prévia de insucesso de desmame da 
ventilação (Elaborada pela autora). 

Definição conceitual reformulada: Falha 
anterior em retirar ou diminuir o suporte 
ventilatório (Elaborada pela autora). 

Definição operacional: Observação mediante 
registro em prontuário sobre tentativas 
prévias de falhas no desmame ventilatório 
(Elaborada pela autora). 

Definição operacional reformulada: 
Verificação mediante registro em prontuário 
quanto a falhas anteriores durante a retirada 
ou diminuição do suporte ventilatório. Esse 
fator será considerado presente quando 
houver registro de pelo menos uma falha no 
desmame (Elaborada pela autora).  

7. Baixa complacência respiratória 
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Definição conceitual: Baixa 
expansibilidade/distensibilidade dos 
pulmões que interfere na capacidade de 
expansão pulmonar durante a inspiração 
(MORTON et al., 2007). 

Definição conceitual reformulada: 
Diminuição da expansibilidade/ 
distensibilidade dos pulmões que interfere na 
capacidade de expansão e retração pulmonar 
(VASCONCELOS; ROMANO; 
GUIMARÃES, 2017). 

Definição operacional: A expansibilidade 
torácica será avaliada mediante cálculo da 
complacência estática dividindo-se o volume 
corrente pela pressão de platô subtraída pelo 
valor da PEEP; e a complacência dinâmica 
dividindo-se o volume corrente pela pressão 
de pico subtraída pelo valor da PEEP 
(FAUSTINO, 2007). 

Definição operacional reformulada:  
Para a estimativa da complacência pulmonar 
o paciente deverá encontra-se sedado e 
paralisado, sem atividade muscular. O valor 
da complacência normal em indivíduos 
ventilados mecanicamente varia entre 70 a 
80ml/cmH2O. Em casos de pacientes sedados 
e curarizados, em modos ventilatórios 
controlados, a complacência estática será 
obtida dividindo-se o volume corrente pela 
pressão de platô subtraída pelo valor da 
PEEP; e a complacência dinâmica será obtida 
dividindo-se o volume corrente pela pressão 
de pico subtraída pelo valor da PEEP 
(FAUSTINO, 2007). Ressalta-se que para a 
obtenção desses valores é necessário 
selecionar na tela do ventilador mecânico a 
função “mecânica respiratória”, para que 
ocorra a pausa inspiratória a fim de se obter o 
valor da pressão de platô. O volume corrente 
e o valor da PEEP também serão obtidos 
mediante observação na tela do ventilador. 
Esse fator será considerado presente quando 
o valor da complacência for inferior a 
30ml/cmH2O.  
 

8. Doença cardíaca 
Definição operacional: Observação de 
registros no prontuário sobre a presença de 
doença cardíaca atual (Elaborada pela 
autora). 

Definição operacional reformulada: 
Verificação mediante registro em prontuário 
sobre patologias cardíacas atuais. Esse fator 
será considerado presente quando for 
encontrado registro de cardiopatia (aguda ou 
crônica agudizada) (Elaborada pela autora). 

9. Doença respiratória 
Definição conceitual: Qualquer distúrbio que 
interfira na função respiratória, podendo ser 
ocasionadas por alterações agudas ou 
crônicas que possa interferir no processo de 
desmame ventilatório (MORTON et al., 
2007). 

Definição conceitual reformulada: Qualquer 
distúrbio que interfira na função respiratória, 
podendo ser ocasionadas por alterações 
agudas ou crônicas agudizadas (MORTON et 
al., 2007). 

Definição operacional: Observação de 
registros no prontuário sobre a presença de 
doença respiratória atual, que possa interferir 

Definição operacional reformulada: 
Verificação mediante registro em prontuário 
sobre patologia respiratória atual (aguda e 
crônica agudizada). Esse fator será 
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no processo de desmame ventilatório 
(Elaborada pela autora). 

considerado presente quando for encontrado 
registro no prontuário de condição 
respiratória que interfere no processo de 
desmame (Elaborada pela autora). 

10. Doença neurológica 
Definição conceitual: Qualquer distúrbio que 
interfira no estado neurológico, ocasionado 
por afecções agudas ou crônicas (MORTON 
et al., 2007). 

Definição conceitual reformulada: Condição 
que afeta o sistema nervoso central, podendo 
ser de origem infecciosa ou traumática, que 
afeta o drive respiratório (estímulo 
neuromuscular capaz de produzir 
movimentos respiratórios) e, 
consequentemente, o desmame ventilatório 
(Elaborado pela autora).  

Definição operacional: Observação de 
registros no prontuário sobre a presença de 
doença neurológica prévia ou atual, que 
possa interferir no processo de desmame 
ventilatório (Elaborada pela autora). 

Definição operacional reformulada: 
Verificação mediante registro em prontuário 
sobre patologia que acomete o sistema 
nervoso central. Esse fator será considerado 
presente quando for encontrado registro no 
prontuário de condição neurológica que 
interfere no processo de desmame 
(Elaborado pela autora). 

11. Parâmetros ventilatórios não ajustados adequadamente 
Definição conceitual: Situação na qual os 
parâmetros do ventilador mecânico não estão 
devidamente ajustados para atender as 
necessidades e demandas metabólicas do 
paciente (GONÇALVES, 2011). 

Definição conceitual reformulada: Situação 
na qual os padrões do ventilador mecânico 
não estão devidamente apropriados para 
atender as necessidades e demandas 
metabólicas do paciente (GONÇALVES, 
2011). 

Definição operacional: Observação mediante 
inspeção do padrão respiratório 
desconfortável, bem como por meio de 
alterações na gasometria arterial (pH, PaO2, 
PaCO2) conforme descrito nas respectivas 
características definidoras (GONÇALVES, 
2011). 

Definição operacional reformulada: 
Inspecionar os resultados gasométricos em 
busca de alterações que refletem prejuízo nas 
trocas gasosas (PaO2 menor que 80mmHg, 
PaCO2 maior que 45mmHg e saturação de 
oxigênio menor que 80%). Esse fator será 
considerado presente quando pelo menos 
dois desses valores houver alteração 
simultaneamente (Elaborada pela autora). 

12. Ansiedade 
Definição operacional: Avaliação da 
ansiedade mediante aplicação da forma 
abreviada do Inventário de Ansiedade Traço-
Estado (APÊNDICE B) (PERPIÑÁ-
GALVAÑ et al., 2011). 

Definição operacional reformulada: 
Avaliação da ansiedade mediante aplicação 
da forma abreviada do Inventário de 
Ansiedade Traço-Estado. A escala é 
composta por seis perguntas. As opções de 
resposta variam de 1 a 3 (“descreve muito”, 
não descreve nem muito nem pouco”, ou 
“descreve pouco”) (PERPIÑÁ-GALVAÑ et 
al., 2011). Para a aplicação do instrumento 
será utilizado uma folha de papel plastificada 
que contenha as três opções de respostas que 
serão lidas e mostradas ao paciente para que 
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ele possa indicar qual a melhor opção de 
resposta para cada item. Esse fator será 
considerado presente quando a análise 
estatística das respostas indicarem presença 
de ansiedade no indivíduo em desmame da 
ventilação mecânica. 

Fonte: dados da pesquisa. *Item com etiqueta reformulada a partir da sugestão dos juízes, em 

consistência com a literatura. 

 

2.4.3 Análise de conteúdo dos indicadores clínicos da Resposta disfuncional ao desmame 

ventilatório 

Os dados referentes a validação de conteúdo dos indicadores clínicos da RDDV 

elencados nesse estudo estão apresentados na tabela 6. Pela aplicação do teste de Shapiro-Wilk 

confirmou-se a distribuição assimétrica da avaliação de cada item pelos juízes (p < 0,001). Os 

valores da mediana do IVC para cada indicador clínico da RDDV estão apresentados na tabela 

6. 

 

Tabela 6- Análise da validade de conteúdo dos indicadores clínicos para o diagnóstico de 

enfermagem Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório. Fortaleza, 2018. 

Item 
Teste de Shapiro-

Wilk IVC 
Teste de 

Wilcoxon 
W Valor p Mediana IC 95% V Valor p 

1. Aumento da frequência respiratória acima dos valores 
basais      
Relevância 0,203 <0,001 1,00 1,00 1,00 2346 1,000 
Clareza conceitual 0,836 <0,001 0,75 0,63 0,87 378 <0,001 
Precisão conceitual 0,770 <0,001 0,75 0,75 0,87 465 <0,001 
Clareza Operacional 0,493 <0,001 1,00 1,00 1,00 1653 0,989 
Precisão operacional 0,547 <0,001 1,00 0,87 1,00 1540 0,945 
2. Desconforto respiratório     
Relevância 0,311 <0,001 1,00 1,00 1,00 2145 1,000 
Clareza conceitual 0,601 <0,001 0,88 0,87 1,00 1128 0,186 
Precisão conceitual 0,721 <0,001 0,87 0,75 0,88 820 0,004 
Clareza Operacional 0,611 <0,001 0,88 0,87 1,00 1081 0,121 
Precisão operacional 0,751 <0,001 0,87 0,75 0,88 741 0,001 
3. Fadiga respiratória     
Relevância 0,311 <0,001 1,00 1,00 1,00 2145 1,000 
Clareza conceitual 0,715 <0,001 0,88 0,87 0,88 903 0,014 
Precisão conceitual 0,709 <0,001 0,88 0,87 0,88 861 0,007 
Clareza Operacional 0,700 <0,001 0,88 0,87 1,00 946 0,025 
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(Continuação) Tabela 6- Análise da validade de conteúdo dos indicadores clínicos para o 

diagnóstico de enfermagem Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório. Fortaleza, 2018. 

Item 
Teste de Shapiro-

Wilk IVC 
Teste de 

Wilcoxon 
 W Valor p Mediana IC 95% V Valor p 
Precisão operacional 0,678 <0,001 0,87 0,87 0,88 903 0,014 
4. Aumento da frequência cardíaca acima dos valores 
basais     
Relevância 0,625 <0,001 0,88 0,88 1,00 1225 0,377 
Clareza conceitual 0,285 <0,001 1,00 1,00 1,00 2145 1,000 
Precisão conceitual 0,317 <0,001 1,00 1,00 1,00 2145 1,000 
Clareza Operacional 0,570 <0,001 1,00 0,88 1,00 1378 0,728 
Precisão operacional 0,528 <0,001 1,00 0,88 1,00 1540 0,945 
5. Alterações da pressão sistólica em relação aos 
parâmetros basais     
Relevância 0,641 <0,001 0,88 0,87 1,00 1225 0,377 
Clareza conceitual 0,470 <0,001 1,00 1,00 1,00 1711 0,996 
Precisão conceitual 0,489 <0,001 1,00 1,00 1,00 1711 0,996 
Clareza Operacional 0,541 <0,001 1,00 0,88 1,00 1485 0,896 
Precisão operacional 0,522 <0,001 1,00 0,88 1,00 1485 0,896 
6. Cianose     
Relevância 0,311 <0,001 1,00 1,00 1,00 2145 1,000 
Clareza conceitual 0,486 <0,001 1,00 1,00 1,00 1711 0,996 
Precisão conceitual 0,452 <0,001 1,00 1,00 1,00 1653 0,989 
Clareza Operacional 0,427 <0,001 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 
Precisão operacional 0,501 <0,001 1,00 0,88 1,00 1596 0,974 
7. Diaforese     
Relevância 0,382 <0,001 1,00 1,00 1,00 1953 1,000 
Clareza conceitual 0,399 <0,001 1,00 1,00 1,00 1953 1,000 
Precisão conceitual 0,311 <0,001 1,00 1,00 1,00 2145 1,000 
Clareza Operacional 0,363 <0,001 1,00 1,00 1,00 2016 1,000 
Precisão operacional 0,431 <0,001 1,00 1,00 1,00 1891 1,000 
8. Entrada de ar diminuída à ausculta     
Relevância 0,412 <0,001 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 
Clareza conceitual 0,422 <0,001 1,00 1,00 1,00 1653 0,989 
Precisão conceitual 0,319 <0,001 1,00 1,00 1,00 2080 1,000 
Clareza Operacional 0,429 <0,001 1,00 1,00 1,00 1770 0,999 
Precisão operacional 0,436 <0,001 1,00 0,88 1,00 1596 0,974 
9. Expressão facial de medo     
Relevância 0,665 <0,001 0,88 0,87 1,00 1081 0,122 
Clareza conceitual 0,469 <0,001 1,00 1,00 1,00 1711 0,996 
Precisão conceitual 0,529 <0,001 1,00 0,88 1,00 1378 0,728 
Clareza Operacional 0,502 <0,001 1,00 0,88 1,00 1540 0,945 
Precisão operacional 0,551 <0,001 1,00 0,87 1,00 1540 0,945 
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(Continuação) Tabela 6- Análise da validade de conteúdo dos indicadores clínicos para o 

diagnóstico de enfermagem Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório. Fortaleza, 2018. 

Item 
Teste de Shapiro-

Wilk IVC 
Teste de 

Wilcoxon 
 W Valor p Mediana IC 95% V Valor p 
10. Uso da musculatura acessória    
Relevância 0,523 <0,001 1,00 0,88 1,00 1596 0,974 
Clareza conceitual 0,556 <0,001 1,00 0,88 1,00 1431 0,823 
Precisão conceitual 0,487 <0,001 1,00 1,00 1,00 1711 0,996 
Clareza Operacional 0,462 <0,001 1,00 1,00 1,00 1653 0,989 
Precisão operacional 0,486 <0,001 1,00 1,00 1,00 1653 0,989 
11. Agitação     
Relevância 0,527 <0,001 1,00 0,88 1,00 1596 0,974 
Clareza conceitual 0,445 <0,001 1,00 1,00 1,00 1711 0,996 
Precisão conceitual 0,375 <0,001 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 
Clareza Operacional 0,323 <0,001 1,00 1,00 1,00 2016 1,000 
Precisão operacional 0,365 <0,001 1,00 1,00 1,00 1953 1,000 
12. Acidose     
Relevância 0,391 <0,001 1,00 1,00 1,00 1953 1,000 
Clareza conceitual 0,369 <0,001 1,00 1,00 1,00 2016 1,000 
Precisão conceitual 0,310 <0,001 1,00 1,00 1,00 2145 1,000 
Clareza Operacional 0,486 <0,001 1,00 1,00 1,00 1711 0,996 
Precisão operacional 0,543 <0,001 1,00 0,88 1,00 1540 0,945 
13. Hipoxemia     
Relevância 0,203 <0,001 1,00 1,00 1,00 2346 1,000 
Clareza conceitual -- -- 1,00 -- -- 2556 1,000 
Precisão conceitual -- -- 1,00 -- -- 2556 1,000 
Clareza Operacional 0,417 <0,001 1,00 1,00 1,00 1891 1,000 
Precisão operacional 0,441 <0,001 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 
14. Hipercapnia     
Relevância 0,203 <0,001 1,00 1,00 1,00 2346 1,000 
Clareza conceitual -- -- 1,00 -- -- 2556 1,000 
Precisão conceitual -- -- 1,00 -- -- 2556 1,000 
Clareza Operacional 0,367 <0,001 1,00 1,00 1,00 2016 1,000 
Precisão operacional 0,504 <0,001 1,00 1,00 1,00 1653 0,989 
15. Hipóxia     
Relevância 0,203 <0,001 1,00 1,00 1,00 2346 1,000 
Clareza conceitual 0,340 <0,001 1,00 1,00 1,00 2080 1,000 
Precisão conceitual 0,440 <0,001 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 
Clareza Operacional 0,484 <0,001 1,00 0,88 1,00 1596 0,974 
Precisão operacional 0,608 <0,001 0,88 0,87 1,00 1081 0,121 
16. Nível de consciência diminuído      
Relevância 0,527 <0,001 1,00 0,88 1,00 1596 0,974 
Clareza conceitual 0,391 <0,001 1,00 1,00 1,00 1953 1,000 
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(Conclusão) Tabela 6- Análise da validade de conteúdo dos indicadores clínicos para o 
diagnóstico de enfermagem Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório. Fortaleza, 2018. 

Item 
Teste de Shapiro-

Wilk IVC 
Teste de 

Wilcoxon 
 W Valor p Mediana  W Valor p 

Precisão conceitual 0,279 <0,001 1,00 1,00 1,00 2211 1,000 
Clareza Operacional 0,503 <0,001 1,00 1,00 1,00 1653 0,989 
Precisão operacional 0,462 <0,001 1,00 1,00 1,00 1770 0,999 
17. Respiração abdominal paradoxal     
Relevância 0,310 <0,001 1,00 1,00 1,00 2145 1,000 
Clareza conceitual 0,447 <0,001 1,00 1,00 1,00 1711 0,996 
Precisão conceitual 0,384 <0,001 1,00 1,00 1,00 1891 1,000 
Clareza Operacional 0,441 <0,001 1,00 1,00 1,00 1711 0,996 
Precisão operacional 0,441 <0,001 1,00 1,00 1,00 1711 0,996 
18. Respiração agônica     
Relevância 0,337 <0,001 1,00 1,00 1,00 2016 1,000 
Clareza conceitual 0,395 <0,001 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 
Precisão conceitual 0,324 <0,001 1,00 1,00 1,00 1953 1,000 
Clareza Operacional 0,444 <0,001 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 
Precisão operacional 0,441 <0,001 1,00 1,00 1,00 1830 1,000 
19. Respiração descoordenada em relação ao ventilador     
Relevância 0,277 <0,001 1,00 1,00 1,00 2211 1,000 
Clareza conceitual 0,573 <0,001 1,00 0,87 1,00 1326 0,615 
Precisão conceitual 0,482 <0,001 1,00 1,00 1,00 1711 0,996 
Clareza Operacional 0,669 <0,001 0,87 0,75 1,00 1128 0,187 
Precisão operacional 0,647 <0,001 0,88 0,75 1,00 1225 0,377 
20. Respiração superficial     
Relevância 0,391 <0,001 1,00 1,00 1,00 1953 1,000 
Clareza conceitual 0,156 <0,001 1,00 1,00 1,00 2415 1,000 
Precisão conceitual 0,156 <0,001 1,00 1,00 1,00 2415 1,000 
Clareza Operacional 0,540 <0,001 0,88 0,88 1,00 1275 0,494 
Precisão operacional 0,675 <0,001 0,87 0,75 1,00 1081 0,122 
21. Ruídos adventícios respiratórios     
Relevância 0,445 <0,001 1,00 0,88 1,00 1540 0,945 
Clareza conceitual 0,203 <0,001 1,00 1,00 1,00 2346 1,000 
Precisão conceitual -- -- 1,00 -- -- 2556 1,000 
Clareza Operacional -- -- 1,00 -- -- 2556 1,000 
Precisão operacional 0,244 <0,001 1,00 1,00 1,00 2278 1,000 

Fonte: dados da pesquisa. IVC: Índice de Validação de Conteúdo. 
 

Observa-se que, em relação à clareza e precisão conceitual do item Aumento da 

frequência respiratória acima dos valores basais, ambos os valores de p foram < 0,001, 

indicando necessidade de ajustes nas definições propostas. Tais alterações foram baseadas nas 

sugestões dos juízes, no que diz respeito a necessidade de esclarecer que o aumento da 
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frequência respiratória precisa estar de acordo com os parâmetros de normalidade referente a 

faixa etária de cada paciente (Tabela 6). 

No item Desconforto respiratório obteve-se um valor descritivo de p = 0,001 em 

relação a precisão operacional e p = 0,004 em relação a precisão conceitual proposta. Esses 

valores indicam que tais definições necessitam de adaptações a fim de torná-las distintas de 

outros componentes diagnósticos, como a Fadiga respiratória e o Uso da musculatura 

acessória. Foi acrescentada à definição conceitual e operacional outras situações que indicam 

sinais de desconforto respiratório, como aumento da frequência respiratória e alteração da 

profundidade da respiração (Tabela 6).   

Quanto ao item Fadiga respiratória, em relação à clareza, as definições conceituais 

e operacionais não foram consideradas claras e obtiveram valor descritivo de p = 0,014 e p = 

0,007, respectivamente. No que se refere a precisão, as definições conceituais e operacionais 

apresentaram valores de p = 0,025 e p = 0,014, respectivamente e, portanto, não foram 

consideradas precisas (Tabela 6). Estas definições foram reformuladas, no sentido de obter mais 

clareza para facilitar sua identificação e diferenciação dos demais componentes diagnósticos 

pelos enfermeiros. Acrescentou-se à definição conceitual a ideia de acometimento no sistema 

nervoso central, podendo ser de origem biológica ou farmacológica, e ainda, que poderia 

ocasionar fadiga da musculatura respiratória. Na definição operacional incluiu-se a alteração da 

frequência respiratória, podendo ser caracterizada pelo aumento ou diminuição das incursões 

respiratórias; alteração no padrão toracoabdominal; e uso de músculos acessórios à respiração. 

Além disso, foi acrescentado que tal indicador será evidenciado quando pelo menos duas dessas 

situações forem identificadas concomitantemente no paciente (Quadro 6). 

Em relação aos demais indicadores clínicos, a análise do IVC não demonstrou 

significância estatística (p > 0,05) e, portanto, não seria necessário realizar alterações nas 

definições conceituais e operacionais elaboradas preliminarmente. Contudo, percebeu-se que 

algumas recomendações propostas pelos juízes eram pertinentes e que tornariam as definições 

mais completas e inteligíveis. Diante do exposto, após análises das sugestões propostas pelos 

juízes, as definições foram modificadas corroborando com o exposto na literatura pertinente. 

Assim, as definições conceituais e/ou operacionais dos indicadores clínicos que sofreram 

alterações no intuito de torná-las mais compreensíveis e exequíveis, estão apresentadas no 

quadro 6. Salienta-se que alguns indicadores listados abaixo tiveram modificações em apenas 

uma das definições (conceitual ou operacional), de acordo com as sugestões de modificações 

apresentadas pelos juízes. 
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Quadro 6- Indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Resposta disfuncional ao 

desmame ventilatório cujas definições foram reformuladas seguindo-se as sugestões dos juízes. 

INDICADORES CLÍNICOS 
1. Aumento da frequência respiratória acima dos valores basais* 
Definição conceitual: Frequência 
dos movimentos respiratórios por 
minuto que excedem os valores que 
indicam a necessidade de ventilação 
mecânica (CARVALHO; TOUFEN 
JUNIOR; FRANCA, 2007). 

Definição conceitual reformulada: Frequência dos 
movimentos respiratórios por minuto que 
excedem os valores de normalidade para a idade 
(CARVALHO; TOUFEN JUNIOR; FRANCA, 
2007). 

Definição operacional: Observação 
do aumento da frequência dos 
movimentos respiratórios acima de 
35 rpm (CARVALHO; TOUFEN 
JUNIOR; FRANCA, 2007). 

Definição operacional reformulada: Inspeção das 
incursões respiratórias durante um minuto ou 
observação do valor referente a frequência 
respiratória apresentado no monitor 
multiparamétrico ou tela do ventilador mecânico. 
Essa característica será considerada presente 
quando a frequência dos movimentos respiratórios 
exceder 35 incursões respiratórias por minuto 
(CARVALHO; TOUFEN JUNIOR; FRANCA, 
2007). 

2. Desconforto respiratório* 
Definição conceitual: Sinais de 
aumento do esforço respiratório, 
tais como retrações da musculatura 
respiratória (intercostais e 
subcostais) (VIDOTTO et al., 
2011). 

Definição conceitual reformulada: Sinais de 
esforço para respirar, tais como aumento da 
frequência respiratória, alteração na profundidade 
(respiração superficial) e o uso de musculatura 
acessória (trapézio, escaleno, 
esternocleidomastoideo, abdominais e intercostais 
internos) (VIDOTTO et al., 2011; 
VASCONCELOS; ROMANO; GUIMARÃES, 
2017). 

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção dos sinais de 
aumento do esforço respiratório 
(tiragem intercostal e subcostal) por 
um período superior a 15 minutos 
(VIDOTTO et al., 2011). 

Definição operacional reformulada: Inspeção da 
parede torácica em busca de sinais de esforço ao 
respirar, como aumento da frequência respiratória 
e/ou respiração superficial e/ou uso da 
musculatura acessória (trapézio, escaleno, 
esternocleidomastoideo, abdominais e intercostais 
internos) visualizado pela tiragem intercostal e/ou 
retração de fúrcula esternal e/ou prensa abdominal 
(VIDOTTO et al., 2011;). Essa característica será 
considerada presente quando ocorrer o aumento 
da frequência respiratória em relação aos valores 
basais acrescido a, no mínimo, uma das alterações 
descritas anteriormente (respiração superficial e 
uso da musculatura acessória), que permaneçam 
por um período igual ou superior a um minuto. 

3. Fadiga respiratória* 
Definição conceitual: Fraqueza da 
musculatura respiratória ocasionada 
pelo aumento do esforço 

Definição conceitual reformulada: Fraqueza da 
musculatura respiratória devido a presença de 



 

 

87 

respiratório, pelo uso de sedativos e 
devido a alterações eletrolíticas 
(GOLDWASSER et al., 2007). 

esforço respiratório extenuante (GOLDWASSER 
et al., 2007). 

Definição operacional: Observação 
por meio de inspeção do aumento da 
frequência respiratória, alteração no 
padrão toracoabdominal (respiração 
paradoxal) e uso da musculatura 
acessória (GONÇALVES, 2011). 

Definição operacional reformulada: Inspeção da 
parede torácica em busca de aumento/diminuição 
das incursões respiratórias em relação aos valores 
basais, alteração no padrão toracoabdominal 
(respiração paradoxal) e uso da musculatura 
acessória (trapézio, escaleno, 
esternocleidomastoideo, abdominais e intercostais 
internos) visualizado pela tiragem intercostal, 
retração de fúrcula esternal e prensa abdominal 
(GONÇALVES, 2011). Essa característica será 
considerada presente quando o paciente 
apresentar pelo menos dois desses sinais descritos 
simultaneamente. 

4. Aumento da frequência cardíaca acima dos valores basais 

Definição operacional: Palpação do 
pulso radial que evidencia o 
aumento da frequência dos 
batimentos cardíacos maior que 140 
bpm (HUANG, YU; 2013). 

Definição operacional reformulada: Palpação do 
pulso radial ou ausculta cardíaca que evidencia a 
elevação dos batimentos cardíacos superior a 140 
por minuto (HUANG, YU; 2013), ou observação 
do valor da frequência cardíaca no monitor 
multiparamétrico que exceda 140 bpm. 

5. Alteração da pressão sistólica em relação aos parâmetros basais  
Definição conceitual: Elevação ou 
diminuição acentuada dos valores 
da pressão arterial sistólica 
(NEMER; BARBAS, 2011). 

Definição conceitual reformulada: Elevação ou 
diminuição acentuada dos valores da pressão 
arterial sistólica acima dos valores tensionais 
basais ou fisiológicos do paciente (NEMER; 
BARBAS, 2011). 

Definição operacional: Medição da 
pressão arterial sistólica 
apresentando elevação maior que 
180mmHg ou diminuição menor 
que 90 mmHg (NEMER; 
BARBAS, 2011). 

Definição operacional reformulada: Medida não 
invasiva da pressão arterial sistólica por meio de 
manguito acoplado em um dos membros 
superiores (em caso de contraindicação de 
aferição nos membros superiores, realizar aferição 
em um dos membros inferiores), cujos valores 
podem ser observados no monitor 
multiparamétrico. Essa característica será 
considerada presente quando o paciente 
apresentar valores da pressão arterial sistólica 
acima de 180mmHg ou abaixo de 90mmHg 
(NEMER; BARBAS, 2011). Ocasionalmente a 
pressão arterial do paciente poderá ser medida de 
maneira invasiva, por meio de uma linha arterial 
acoplada a um sistema com transdutor ligado ao 
monitor multiparamétrico. 

6. Cianose  
Definição conceitual: Coloração 
azulada da pele e mucosas em 
decorrência da dificuldade de 

Definição conceitual reformulada: Coloração 
azul-arroxeada ou púrpura da pele, leitos ungueais 
e mucosas em decorrência da quantidade 
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realização das trocas gasosas 
(BOLES et al., 2007). 

aumentada de hemoglobina não oxidada (desoxi-
hemoglobina) no sangue (MORTON et al., 2007). 

Definição operacional: Observação 
por meio da inspeção da coloração 
azulada da mucosa oral, lábios, lado 
inferior da língua e conjuntivas em 
busca de sinais de cianose central; e 
extremidades do nariz, lobos 
auriculares e leitos ungueais quanto 
aos sinais de cianose periférica 
(MORTON et al., 2007). 

Definição operacional reformulada: Inspeção da 
pele, leitos ungueais e mucosa em busca de 
coloração azul-arroxeada ou púrpura, 
independente da temperatura do ambiente 
(pacientes expostos ao frio podem apresentar 
vasoconstricção normal e alteração na coloração 
da pele).  Quando a coloração azul-arroxeada ou 
púrpura for detectada na mucosa oral, lábios, lado 
inferior da língua e conjuntivas denomina-se 
cianose central; quando for detectada nas 
extremidades do nariz, lobos auriculares e leitos 
ungueais caracteriza-se como cianose periférica 
(MORTON et al., 2007). Essa característica será 
considerada presente quando apresentar pelo 
menos uma das alterações na coloração da pele 
descritas acima. 

7. Diaforese 
Definição conceitual: Sudorese 
excessiva (BOLES et al., 2007). 

Definição conceitual reformulada: Sudorese 
excessiva, sudorese profusa ou transpiração 
intensa em pacientes em desmame ventilatório 
que apresente outros sinais de desconforto 
respiratório (aumento da frequência respiratória, 
respiração superficial e uso de musculatura 
acessória) (BOLES et al., 2007). 

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção da pele que 
evidencia transpiração excessiva 
(SOUZA, 2013). 

Definição operacional reformulada: Inspeção da 
pele em busca de transpiração excessiva durante o 
desmame ventilatório, concomitante a presença de 
outros sinais de desconforto respiratório (aumento 
da frequência respiratória, respiração superficial e 
uso de musculatura acessória) (SOUZA, 2013). 
Essa característica será considerada presente 
quando houver transpiração excessiva e pelo 
menos um dos sinais de desconforto respiratório 
descritos acima. 

8. Entrada de ar diminuída à ausculta 
Definição conceitual: Diminuição 
dos sons pulmonares (fisiológicos 
ou anormais) durante a inspiração 
(SOUZA, 2013). 

Definição conceitual reformulada: Redução dos 
sons pulmonares (fisiológicos ou anormais) 
durante a inspiração (SOUZA, 2013). 

Definição operacional: Diminuição 
dos sons pulmonares percebidos 
mediante ausculta pulmonar de todo 
o tórax, em sua face anterior e/ou 
posterior (SOUZA, 2013). 

Definição operacional reformulada: Redução dos 
sons pulmonares percebidos mediante ausculta 
pulmonar do tórax, posicionando o diafragma do 
estetoscópio do ápice até as bases pulmonares, em 
sua face anterior, alternando o hemitórax direito e 
esquerdo (SOUZA, 2013). Em virtude de o 
paciente encontrar-se acamado, a ausculta na 
região posterior do tórax estará impossibilitada. 
Essa característica será considerada presente 
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quando houver diminuição dos sons pulmonares 
em pelo menos um dos focos pulmonares 
auscultados. 

9. Expressão facial de medo 
Definição conceitual: Quando o 
paciente apresenta algum sinal 
facial de apreensão devido ao 
desmame ventilatório (BOLES et 
al., 2007), refletindo inquietação, 
preocupação ou temor em ser 
desconectado do ventilador 
mecânico (Elaborada pela autora). 

Definição conceitual reformulada: Quando o 
paciente apresenta mímica facial que representa 
temor ou preocupação relacionados ao processo 
de desmame ventilatório, tais como: olhos 
arregalados, sobrancelhas e/ou testa franzida, 
demonstrando receio em ser desconectado do 
ventilador mecânico (mais comum em pacientes 
com desmame difícil ou prolongado) (Elaborado 
pela autora). 

Definição operacional: Inspeção de 
expressões faciais que caracterizam 
medo e apreensão quando o 
paciente estiver em desmame 
ventilatório (Elaborada pela autora). 

Definição operacional reformulada: Inspeção de 
expressões faciais que caracterizam temor ou 
preocupação (olhos arregalados, testa e/ou 
sobrancelhas franzidas) durante o processo de 
desmame ventilatório. Essa característica será 
considerada presente quando for encontrada pelo 
menos uma alteração na mímica facial descrita 
acima em pacientes com desmame difícil ou 
prolongado (Elaborada pela autora). 

10. Uso da musculatura acessória 
Definição conceitual: Aumento do 
uso da musculatura acessória 
independente de doença pulmonar 
prévia (BOLES et al., 2007). 

Definição conceitual reformulada: Esforço 
realizado durante a inspiração e/ou expiração com 
a utilização de músculos auxiliares da respiração. 
Os músculos trapézio, escaleno e 
esternocleidomastoideo podem ser utilizados 
durante a inspiração forçada e os intercostais 
internos e abdominal durante a expiração forçada 
(VASCONCELOS; ROMANO; GUIMARÃES, 
2017). 

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção do uso de 
músculos acessórios 
(esternocleidomastoideo, escaleno) 
durante a inspiração (SOUZA, 
2013). 

Definição operacional reformulada: Inspeção da 
parede torácica em busca de esforço respiratório 
com contração de músculos auxiliares da 
respiração, que não são percebidos no movimento 
respiratório normal (trapézio, 
esternocleidomastoideo, escaleno, intercostal 
interno e abdominal) (VASCONCELOS; 
ROMANO; GUIMARÃES, 2017). Essa 
característica será considerada presente quando 
houver a presença de pelo menos um dos seguintes 
achados: esforço respiratório com a presença de 
tiragem intercostal, retração de fúrcula esternal e 
uso dos músculos escaleno e 
esternocleidomastoideo (durante o movimento 
inspiratório) e/ou prensa abdominal por um 
período igual ao superior a um minuto.  

11. Agitação 



 

 

90 

Definição conceitual: Estado no 
qual o paciente apresenta agitação 
psicomotora, devido ao desconforto 
respiratório (LIMA, 2013). 

Definição conceitual reformulada: Estado no qual 
o paciente apresenta inquietação e atividade 
psicomotora que denota incômodo, na tentativa de 
expressar desconforto respiratório (LIMA, 2013). 

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção de sinais de 
agitação como movimentos dos 
membros superiores e inferiores e 
tentativa do paciente em comunicar-
se com o examinador para relatar 
algum desconforto respiratório 
(GONÇALVES, 2011). 

Definição operacional reformulada: Inspeção do 
paciente que evidencie sinais que de inquietação 
relacionada ao desconforto respiratório 
(GONÇALVES, 2011). Essa característica será 
considerada presente quando o paciente 
apresentar movimentos vigorosos dos membros 
superiores e/ou inferiores, e/ou movimento da 
cabeça, conjuntamente com o aumento da 
frequência respiratória e/ou respiração superficial 
e/ou uso da musculatura acessória. 

12. Acidose 
Definição conceitual: Redução no 
valor do pH (potencial de 
hidrogênio) e aumento da 
concentração de H+ do sangue 
arterial em comparação aos valores 
basais (NEMER; BARBAS, 2011). 

Definição conceitual reformulada: É o processo 
pelo qual tende a diminuir o pH (potencial de 
hidrogênio) sanguíneo, medido pela concentração 
plasmática de H+. Quando ocorre a redução no 
valor do pH decorrente do aumento da 
concentração de H+ no sangue, em comparação 
aos valores basais, denomina-se acidemia, que 
pode ser secundária a uma acidose respiratória 
e/ou acidose metabólica (VASCONCELOS; 
ROMANO; GUIMARÃES, 2017). 

Definição operacional: Diminuição 
do pH no sangue arterial para 
valores < 7,32, mediante a 
realização de gasometria arterial 
(NEMER; BARBAS, 2011). 

Definição operacional reformulada: Diminuição 
do pH (potencial de hidrogênio) no sangue arterial 
para valores inferiores a 7,32 (esse valor é 
considerado em caso de desmame ventilatório). 
Será observado também os valores da pressão 
parcial de gás carbônico (PaCO2) e do bicarbonato 
(HCO3-), a fim de identificar qual o tipo de acidose 
está presente (respiratória, metabólica ou mista) 
(NEMER; BARBAS, 2011). Tais valores serão 
obtidos mediante busca no prontuário do paciente 
do resultado da gasometria arterial realizada no 
dia da avaliação do paciente. Essa característica 
será considerada presente quando o valor do pH 
for menor do que 7,32, ou quando os valores da 
PaCO2 e do HCO3- indicar presença de acidose, 
mesmo que o valor do pH esteja dentro da faixa 
de normalidade. 

13. Hipoxemia 
Definição operacional: Diminuição 
da pressão parcial de oxigênio 
(PaO2) no sangue arterial para 
valores < 60mmHg mediante 
realização de gasometria arterial 
(NEMER; BARBAS, 2011). 

Definição operacional reformulada: Diminuição 
da pressão parcial de oxigênio (PaO2) no sangue 
arterial para valores inferiores a 60mmHg 
(NEMER; BARBAS, 2011). Esse valor será 
obtido mediante busca no prontuário do paciente 
do resultado da gasometria arterial realizada no 
dia da avaliação do paciente. Essa característica 
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será considerada presente quando a PaO2 for 
menor que 60mmHg. 

14. Hipercapnia 
Definição operacional: Aumento da 
pressão parcial de gás carbônico 
(PaCO2) do sangue arterial para 
valores > 50mmHg mediante 
realização de gasometria arterial 
(NEMER; BARBAS, 2011). 

Definição operacional reformulada: Aumento da 
pressão parcial de gás carbônico (PaCO2) no 
sangue arterial para valores superiores a 50mmHg 
(NEMER; BARBAS, 2011). Esse valor será 
obtido mediante busca no prontuário do paciente 
do resultado da gasometria arterial realizada no 
mesmo dia da avaliação do paciente. Essa 
característica será considerada presente quando a 
PaCO2 for maior que 50mmHg. 

15. Hipóxia 
Definição conceitual: Redução do 
valor basal da saturação de 
oxigênio, ou seja, dos níveis de 
oxigênio transportados pelo sangue 
arterial (LIMA, 2013). 

Definição conceitual reformulada: Redução do 
teor de oxigênio nos tecidos, caracterizado pela 
diminuição dos níveis de oxigênio transportado 
pelo sangue arterial em relação aos valores basais 
(LIMA, 2013). 

Definição operacional: Diminuição 
dos valores de oxigênio contido no 
sangue arterial mediante realização 
de gasometria arterial (abaixo de 
80%), ou como segunda opção, 
obtida por oximetria de pulso, 
apresentando valores de saturação 
de O2 < 90% (LIMA, 2013). 

Definição operacional reformulada: Diminuição 
do teor de oxigênio nos tecidos, caracterizada pelo 
valor da saturação de oxigênio no sangue arterial 
inferior a 80% ou saturação periférica de oxigênio 
menor que 90%, obtida pela oximetria de pulso 
(COSTA; PASTORE JUNIOR, 2015). Esse valor 
será obtido mediante busca no prontuário do 
paciente do resultado da gasometria arterial 
realizada no mesmo dia da avaliação do paciente 
ou, como segunda opção, observando o valor da 
saturação periférica de oxigênio presente no 
monitor multiparamétrico. Essa característica será 
considerada presente quando apresentar saturação 
de oxigênio inferior a pelo menos um dos valores 
estabelecidos acima. 

16. Nível de consciência diminuído  
Definição conceitual: Redução na 
responsividade do paciente quando 
estimulado pelo examinador, 
durante o processo de desmame 
ventilatório (GONÇALVES, 2011). 

Definição conceitual reformulada: Redução na 
responsividade aos estímulos verbais e dolorosos 
durante o processo de desmame ventilatório 
(GONÇALVES, 2011). 

Definição operacional: Observação 
da redução do nível de consciência 
mediante redução das respostas das 
solicitações do examinador após o 
início do processo de desmame da 
ventilação, considerando a 
capacidade para responder aos 
estímulos verbais, motores e 
sensoriais, de acordo com o estado 
mental basal do paciente (SOUZA, 
2013). Não foi encontrado na 

Definição operacional reformulada: 
Rebaixamento do nível de consciência observado 
mediante redução das respostas do paciente aos 
estímulos realizados pelo examinador, durante o 
processo de desmame ventilatório (SOUZA, 
2013). Será aplicada a Escala de Coma de 
Glasgow (ECG), no entanto, não será avaliada a 
resposta verbal, devido a presença do tubo 
orotraqueal (TOT) ou cânula de traqueostomia. 
Nesses casos, é atribuído a esses pacientes uma 
pontuação 1T, que indica a impossibilidade de 
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literatura o valor do ponto de corte 
da Escala de Coma de Glasgow que 
indique a suspensão do desmame 
ventilatório. 

resposta verbal devido à via aérea artificial.   
Assim, o paciente será avaliado quanto a abertura 
ocular (olhos abertos previamente a estimulação - 
4; abertura ocular após ordem em tom de voz 
normal ou em voz alta - 3; abertura ocular após 
estimulação de extremidade dos dedos - 2; 
ausência persistente de abertura ocular, sem 
fatores de interferência - 1); e resposta motora ( 
cumprimento de ordem com duas ações - 6; 
elevação da mão acima do nível da clavícula ao 
estímulo da cabeça - 5; flexão rápida do membro 
superior ao nível do cotovelo, padrão 
predominantemente não anormal - 4; flexão rápida 
do membro superior ao nível do cotovelo, padrão 
claramente anormal - 3; extensão do membro ao 
nível do cotovelo - 2; ausência dos movimentos 
dos membros superiores/inferiores, sem fatores de 
interferência - 1). A resposta consistirá no 
somatório das pontuações acrescida a letra ‘T.’ 
Essa característica será considerada presente 
quando o valor da ECG for menor que 9 ou caso o 
valor encontrado seja inferior aos valores 
previamente encontrados no prontuário do 
paciente (MENDES; TALLO; GUIMARÃES, 
2011). 

17. Respiração abdominal paradoxal 
Definição conceitual: Respiração 
com inversão no padrão 
toracoabdominal (GONÇALVES, 
2011). 

Definição conceitual reformulada: Estado 
patológico segundo o qual o abdome se move para 
dentro durante o movimento inspiratório e se 
distende durante o movimento expiratório. No 
padrão respiratório normal o tórax e abdome 
movem-se sinergicamente, aumentando ou 
diminuindo o volume de ambos os 
compartimentos durante a inspiração e expiração, 
respectivamente (SILVA; SILVA; VIANA, 
2009). 

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção do padrão 
respiratório que apresenta retração 
do abdome durante a inspiração e 
elevação do abdome durante a 
expiração (SOUZA, 2013). 

Definição operacional reformulada: Inspeção da 
parede torácica e abdominal para avaliar presença 
do padrão respiratório que apresenta elevação do 
tórax e retração do abdome durante a inspiração e 
depressão do tórax e elevação do abdome durante 
a expiração (SOUZA, 2013). Essa característica 
será considerada presente quando for observado o 
movimento respiratório descrito acima durante o 
intervalo de pelo menos 30 segundos. 

18. Respiração agônica 
Definição conceitual: Respiração 
considerada anormal, apresentando 
padrão respiratório alterado em 

Definição conceitual reformulada: Padrão 
respiratório do tipo gasping, que apresenta 
movimentos inspiratórios e expiratórios 
ofegantes, assincrônicos e não efetivos quanto à 
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relação ao ritmo e frequência 
(JERÔNIMO, 2011). 

troca gasosa, que culmina na insuficiência 
respiratória (COSTA; PASTORE JUNIOR, 
2015). 

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção do padrão 
respiratório que se apresenta 
ofegante, com movimentos 
respiratórios assincrônicos e não 
efetivos quanto à troca gasosa, que 
culmina na insuficiência 
respiratória (GONÇALVES, 2011). 

Definição operacional reformulada: Inspeção do 
padrão respiratório que apresenta movimentos de 
inspiração e expiração ofegantes, assincrônicos e 
não efetivos, com alteração na sua frequência e 
profundidade em relação aos valores basais 
(COSTA; PASTORE JUNIOR, 2015). Essa 
característica será considerada presente quando 
todos os sinais descritos acima forem encontrados 
concomitantemente no paciente. 

19. Respiração descoordenada em relação ao ventilador 
Definição conceitual: Respiração 
assincrônica do paciente em relação 
ao ventilador mecânico é a 
incoordenação entre esforços e as 
necessidades ventilatórias do 
paciente em relação ao ofertado 
pelo ventilador, quando o paciente 
se encontra sem o uso de sedativos 
(JERÔNIMO, 2011). 

Definição conceitual reformulada: Movimentos 
inspiratórios e expiratórios assincrônicos em 
relação ao suporte ventilatório, ou seja, quando o 
ventilador não acompanha precisamente o padrão 
respiratório do paciente, ocorrendo incoordenação 
entre as necessidades respiratórias do paciente em 
relação ao ofertado pelo ventilador artificial 
(JERÔNIMO, 2011). 

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção do ritmo 
respiratório que não está de acordo 
com o programado no ventilador 
mecânico (JERÔNIMO, 2011). 

Definição operacional reformulada: Observar, 
mediante inspeção torácica e das curvas de 
volume-tempo, fluxo-tempo e pressão-tempo 
presentes na tela do ventilador artificial, se ocorre 
lentidão entre o momento do disparo e a 
velocidade de pressurização pelo aparelho, e/ou se 
o aparelho finaliza a inspiração juntamente com o 
tempo neural do paciente, e/ou se ocorre o término 
prematuro da ciclagem, em que o esforço do 
paciente continua após o ventilador já ter ciclado 
ou se o ventilador oferta um ciclo mais longo do 
que o tempo neural do paciente, e/ou se o 
fornecimento de fluxo adequado proporciona 
alívio e conforto respiratório para o paciente. 
Assim, os tipos de assincronia paciente- 
ventilador podem ser de disparo, de ciclagem e de 
fluxo. A assincronia de disparo pode ser dividida 
em: disparo ou esforço ineficaz (falta de 
reconhecimento do esforço muscular inspiratório 
do paciente por parte do ventilador); autodisparo 
(disparo de um ciclo respiratório pelo ventilador 
indevidamente ao reconhecer uma variação de 
fluxo ou pressão no circuito como sendo esforço 
muscular respiratório do paciente); duplo disparo 
(disparo de dois ciclos consecutivos para apenas 
um  esforço muscular do paciente); e disparo 
reverso (quando o esforço muscular inspiratório 
do paciente decorre de mecanismos reflexos 
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deflagrados pela insuflação mecânica de um ciclo 
controlado pelo ventilador). A assincronia de 
ciclagem pode ser precoce (quando o tempo 
inspiratório mecânico é menos que o tempo neural 
do paciente) e tardia (quando o tempo inspiratório 
mecânico do ventilador é prolongado em relação 
ao tempo neural do paciente). A assincronia de 
fluxo pode caracterizar-se por fluxo inspiratório 
insuficiente (quando o fluxo recebido pelo 
paciente é inferior à sua demanda ventilatória) e 
fluxo inspiratório excessivo (quando o fluxo 
ofertado ao paciente é maior do que sua demanda 
ventilatória) (HOLANDA et al., 2018). Essa 
característica será considerada presente quando 
for detectada pelo menos uma das situações 
descritas acima, mediante inspeção das curvas de 
volume-tempo, fluxo-tempo e pressão-tempo. 

20. Respiração superficial 
Definição operacional: Inspeção da 
região torácica que permite a 
visualização da elevação e descida 
do tórax, considerando esta 
característica presente quando a 
movimentação torácica se encontrar 
reduzida (DEBORAH et al., 2011). 

Definição operacional reformulada: Inspeção da 
parede torácica e abdominal observando a 
elevação e descida do tórax. A respiração 
superficial em pacientes com via aérea invasiva 
em ventilação mecânica apresenta limitação para 
ser avaliada de forma direta, por se tratar de uma 
medida subjetiva. A técnica de palpação para 
avaliação da expansibilidade torácica se dá na 
região posterior do tórax e necessita que o 
paciente esteja sentado, dificultando esta 
avaliação em unidades de terapia intensiva. 
Assim, a respiração superficial será avaliada 
mediante alteração do ritmo, da frequência 
respiratória e do uso da musculatura acessória, 
devido não ter sido encontrado na literatura 
parâmetros bem definidos para classificar a 
respiração como superficial em pacientes na 
ventilação mecânica (POTTER; PERRY, 2018). 
Essa característica será considerada presente 
quando houver alterações no ritmo, frequência e 
uso de músculos acessórios para respirar em 
relação as condições basais do paciente 
(Elaborada pela autora). 

21. Ruídos adventícios respiratórios 
Definição operacional: Ausculta de 
um ou mais sons anormais tais 
como sibilos, creptações ou roncos 
na face anterior e/ou posterior do 
tórax (CARVALHO, 2007). 

Definição operacional reformulada: Ausculta do 
tórax bilateralmente, posicionando-se o diafragma 
do estetoscópio firmemente sobre a pele na parede 
torácica anterior, nos focos de ausculta sinalizados 
na figura abaixo, de maneira sistemática 
comparando os sons de um lado do tórax com os 
sons do lado oposto em seguida. Os sons anormais 
resultam da passagem de ar em vias aéreas com 
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secreção ou estreitada, e muitas vezes se 
sobrepõem aos sons normais. Os sons anormais ou 
adventícios são: sibilo, crepitação, ronco e atrito 
pleural (POTTER; PERRY, 2018). Essa 
característica será considerada presente quando 
pelo menos um dos sons anormais for 
identificado, em qualquer ponto de ausculta do 
tórax. 

                          
 

Fonte: dados da pesquisa. *Definições reformuladas devido à significância estatística.  
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2.5 DISCUSSÃO 
 

A etapa de validação de conteúdo consiste numa fase essencial para a construção 

de ferramentas de medição empírica, pois representa o princípio para vincular conceitos 

abstratos a indicadores observáveis e mensuráveis (BECKSTEAD, 2009), como é o caso dos 

indicadores clínicos e fatores etiológicos que compõem a estrutura dos diagnósticos de 

enfermagem.  

A taxa de retorno do instrumento enviado aos enfermeiros juízes para análise de 

conteúdo foi de 83,9%, diferente do encontrado em outros estudos, que obtiveram taxas de 

38,0% (DINIZ, 2017) e 46,3% (MANGUEIRA, 2014). Essas diferenças podem estar 

relacionadas ao fato que alguns juízes que compuseram a amostra desse estudo faziam parte do 

universo relacional da pesquisadora, pois em sua maioria eram enfermeiros que atuavam em 

terapia intensiva (mesma área de atuação da pesquisadora) e haviam desenvolvidos estudos com 

diagnósticos de enfermagem, o que justifica a quantidade reduzida de juízes que foram 

convidados a participar do estudo. 

Como a validação de conteúdo baseia-se na avaliação de experts sobre determinado 

assunto, os critérios para escolha desses avaliadores deverão ser rigorosamente definidos e, por 

isso, têm sido amplamente discutidos em estudos que empregam essa metodologia. Caso a 

seleção dos critérios para inclusão dos juízes seja inapropriada, a validade dos resultados poderá 

ser comprometida, pois caberá a cada avaliador julgar o quanto cada item irá representar a 

categoria diagnóstica em estudo, bem como o que será examinado na etapa posterior de 

validação clínica (GALDEANO; ROSSI, 2006; POMPEO; ROSSI; PAIVA, 2014). Devido a 

isso, a seleção de juízes tem se mostrado como uma dificuldade nos estudos de validação de 

conteúdo de diagnósticos de enfermagem, pois a literatura diverge no que diz respeito aos 

requisitos necessários para se definir um expert (GALDEANO; ROSSI, 2006; CARVALHO et 

al., 2008; DINIZ, 2017). Ademais, existe um número reduzido de enfermeiros considerados 

experts na temática que envolve as taxonomias de enfermagem, acrescida da falta de tempo 

desses profissionais para a avaliação dos instrumentos referentes a validação. Nesse estudo, a 

quantidade de avaliadores foi reduzida em virtude das mesmas dificuldades encontradas nos 

estudos supracitados. 

O presente estudo contou com a participação de enfermeiros juízes com média de 

idade de 32,77 anos (DP: 5,81), tempo de formação acadêmica com mediana de 9,0 anos e 

84,6% tinham desenvolvido algum estudo sobre taxonomias de enfermagem. Em estudos 

semelhantes encontrou-se que a média de idade dos juízes participantes foi de 33,33 anos 
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(DP:7,4) e tempo de formação foi de 9,28 anos (PASCOAL, 2015); idade de 31,39 e tempo de 

formação de 7,87 anos (MANGUEIRA, 2014), semelhante ao disposto nesse estudo. Talvez 

esse fato se justifique pela iniciação em cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) cada 

vez mais precocemente, principalmente por profissionais que concluíram a graduação a pouco 

tempo. Isso provavelmente influenciará no nível de expertise, pois quanto mais jovem, menor 

será o tempo de atuação e experiência prática. 

No que diz respeito ao nível de expertise, 42,3% dos juízes desse estudo foi 

enquadrado no nível iniciante avançado e competente. Outra pesquisa, que utilizou critérios 

semelhantes aos adotados no presente estudo, também levou em consideração para a seleção 

dos avaliadores a experiência clínica e acadêmica, predominando níveis iniciante avançado 

(26,1%) e competente (47,8%), que caracterizam juízes com critérios de julgamento mais 

refinados por conter habilidades teóricas e práticas pautadas em experiências prévias (DINIZ, 

2017). O tempo de experiência tem sido considerado um importante fator na classificação do 

nível de conhecimento dos juízes, visto sua influência na tomada de decisão (CARVALHO et 

al., 2008). Lopes, Silva e Araújo (2012) apontam que um tempo mínimo de cinco anos de 

experiência prática configura-se como um tempo necessário para caracterizar o perfil de um 

bom juiz.  

Estudos afirmam que a área de atuação dos juízes é um critério de extrema 

importância a ser considerado na seleção dos avaliadores, tendo em vista que a avaliação 

realizada por enfermeiros que pertencem a áreas diferentes da temática abordada no estudo 

podem gerar um viés, por perceberem com mais facilidade os indicadores clínicos e fatores 

etiológicos comumente encontrados em situações específicas da clientela em sua área de 

atuação do profissional (CARVALHO et al., 2008; POMPEO; ROSSI; PAIVA, 2014).  

Estudo revelou predominância (71,15%) na área de atuação dos juízes referente a 

temática diagnósticos de enfermagem. Os requisitos que devem ser considerados para 

classificar um enfermeiro como expert perpassa pela atuação prática e inclui: titulação, 

conhecimento prévio e desenvolvimento de estudos sobre diagnósticos de enfermagem 

(POMPEO; ROSSI; PAIVA, 2014). Observou-se que dentre os juízes desse estudo, 84,6% 

tinham desenvolvido algum estudo sobre a temática de interesse (taxonomias de enfermagem) 

e apresentaram tempo médio de participação em grupos de pesquisas sobre taxonomias de 

aproximadamente 5 anos.  

No que diz respeito ao fator etiológico Nutrição inadequada, os juízes julgaram-no 

como irrelevante, por acharem que não possui associação com a falha no desmame ventilatório. 

No entanto, estudos apontam que o estado nutricional do paciente crítico, que comumente 
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apresenta perda de massa muscular, deve ser avaliado durante o processo de desmame, para 

garantir que a musculatura respiratória tenha força necessária pra suportar o desacoplamento 

do ventilador mecânico e retomar o processo de ventilação espontânea. Assim, um suporte 

nutricional adequado frequentemente facilita a liberação do ventilador (EL-KHATIB; BOU-

KHALIL, 2008; SCHLEDER et al., 2013).		
A falha no processo de desmame está intimamente relacionada à fraqueza dos 

músculos respiratórios e às alterações na capacidade de distensão da musculatura. Além desses, 

outras situações estão associadas como causa da falha no desmame, como alterações cardíacas, 

neuromusculares, estado nutricional, disfunções psicológicas, disfunção diafragmática induzida 

pelo ventilador e anemia. Os distúrbios metabólicos, por sua vez, podem estar associados à 

fraqueza muscular, no entanto, os dados são insuficientes para avaliar especificamente a 

contribuição desses distúrbios na falha do desmame (BOLES et al., 2007). Optou-se em excluir 

o fator etiológico Distúrbios metabólicos após a validação pelos juízes, pois embora tal fator 

não tenha apresentado resultado estatístico que confirme sua exclusão, alguns juízes sugeriram 

sua retirada em virtude da semelhança com indicadores clínicos propostos. Essa discussão gira 

em torno do fato de que, muitas vezes, desequilíbrios no estado metabólico pode cursar com 

alterações no quadro respiratório, como também distúrbios respiratórios podem originar 

alterações metabólicas, sendo, portanto, difícil diferenciar qual situação desencadeia a outra 

primariamente.   

O indicador Aumento da frequência respiratória acima dos valores basais 

necessitou de ajustes, a fim de esclarecer que existe diferença no intervalo de normalidade da 

frequência respiratória de acordo com a faixa etária e, portanto, essa diferença deveria ser 

considerada na definição desse elemento. Os indicadores clínicos Desconforto respiratório e 

fadiga respiratória necessitaram de ajustes nas suas definições, pois foram considerados 

indicadores que se confundiam e poderiam estar sendo repetitivos um em relação ao outro. 

Assim, suas definições foram reformuladas pois, segundo Pompeo, Rossi e Paiva (2014), 

quanto maior for a clareza da definição de um diagnóstico de enfermagem, maior a 

probabilidade de o enfermeiro realizar diagnósticos acurados e obter sucesso nas intervenções 

de enfermagem.  

Todos os demais indicadores clínicos avaliados foram considerados relevantes, com 

valores de IVC maiores que 0,9, que denota adequação desses elementos com a inferência do 

diagnóstico RDDV. Na etapa a seguir, todas as definições reformuladas a partir da validação 

de conteúdo servirá como base para a avaliação clínica dos pacientes em processo de desmame 

da ventilação mecânica invasiva em busca de sinais indicativos da falha no desmame e de 
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situações que constituem uma relação de causalidade para a identificação desse diagnóstico na 

população em estudo. 
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2.6 CONCLUSÃO  
 

A validação de conteúdo permitiu averiguar a proporção de juízes que consideraram 

os elementos diagnósticos elencados na primeira etapa desse estudo como relevantes, bem 

como analisar suas definições teóricas e operacionais. Dentre os 13 fatores etiológicos 

avaliados, apenas Nutrição inadequada apresentou estatística não relevante para o constructo 

diagnóstico. No entanto, optou-se em mantê-lo no estudo para posterior análise na etapa de 

validação clínica. Quanto a clareza e precisão das definições, embora não tenham mostrado 

necessidade de correções, baseando-se na análise estatística, decidiu-se aperfeiçoá-las a partir 

das sugestões dos juízes corroborando com a literatura, a fim de facilitar sua compreensão e 

aplicabilidade prática. 

No tocante aos 21 indicadores clínicos, todos apresentaram relevância após 

avaliação pelos juízes. Entretanto, na análise da precisão e clareza das definições, os indicadores 

Aumento da frequência respiratória acima dos valores basais, Desconforto respiratório e 

Fadiga respiratória, cujos valores do IVC apresentaram índices inferiores a 0,9, tiveram as 

redações de suas definições conceituais e/ou operacionais modificadas, seguindo as opiniões 

dos juízes em congruência com a literatura pertinente. Ademais, outras definições dos 

indicadores também sofreram alterações, semelhante ao ocorrido com os fatores etiológicos. 

Percebeu-se que, a realização de estudos que envolvem a análise de conteúdo por 

enfermeiros juízes possui algumas limitações em virtude da escassez de profissionais que 

atendem aos requisitos estabelecidos para inclusão no estudo, ou seja, que possuam experiência 

clínica e conhecimentos relacionados a temática de interesse (diagnóstico de enfermagem). 

Como foi possível observar, nesse estudo predominou o nível de expertise iniciante avançado 

e proficiente. A indisponibilidade de tempo, principalmente entre enfermeiros com nível de 

expertise mais elevado, pode estar relacionada ao nível de expertise encontrado nesse estudo. 

Verificou-se que parcela significativa dos juízes havia desenvolvido estudos acerca de 

diagnósticos de enfermagem, terapia intensiva e atuavam na área assistencial hospitalar, 

demonstrando envolvimento dos avaliadores com a temática do estudo. 

Assim, com a realização da presente validação de conteúdo, constatou-se que, a 

partir do cálculo do IVC, foi possível o refinamento e aperfeiçoamento das definições teóricas 

dos elementos que compõe a estrutura diagnóstica da RDDV. Dessa forma, como os 

enfermeiros com mais experiência clínica poderão identificar mais facilmente os agrupamentos 

de indicadores clínicos a partir dos dados levantados, situação essa que favorece a interpretação 
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e tomada de decisão em relação as necessidades do paciente, novas pesquisas envolvendo o 

conteúdo diagnóstico desse estudo deverão ser realizadas. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DA ACURÁCIA DOS INDICADORES CLÍNICOS DA RESPOSTA 

DISFUNCIONAL AO DESMAME VENTILATÓRIO 
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3.1 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

   

Para estabelecer uma estrutura mais consistente de diagnósticos de enfermagem, 

estudos que enfocam a acurácia dos indicadores clínicos usando a abordagem do teste 

diagnóstico estão sendo desenvolvidos com mais frequência (MARTINS et al., 2014; 

FERNANDES et al., 2015; SANTANA; LOPES, 2015). Esta abordagem é amplamente 

conhecida e utilizada para validar testes diagnósticos na área médica, capaz de descrever as 

características de uma triagem diagnóstica bem-sucedida e comparar medidas de precisão em 

diferentes testes. De maneira semelhante, essa abordagem quando empregada em estudos de 

acurácia com diagnósticos de enfermagem concentra-se em estabelecer os atributos definidores 

válidos para apoiar os enfermeiros na identificação precisa de diagnósticos que representem 

adequadamente as condições do paciente. Nesse sentido, o indicador clínico pode ser descrito 

como um teste diagnóstico que altera a probabilidade estimada da presença de um diagnóstico 

(LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012).  

A acurácia de um indicador clínico refere-se à capacidade deste em identificar de 

maneira correta a presença ou ausência de determinado diagnóstico de enfermagem (LOPES; 

SILVA; ARAUJO, 2012). Considerando-se que apenas um dado clínico não seja suficiente para 

inferir com segurança um diagnóstico, faz-se necessário elencar um conjunto de indicadores 

clínicos e avaliar a relação de tais indicadores com as hipóteses diagnósticas mais prováveis 

para cada situação. Para avaliar a acurácia diagnóstica de determinado indicador, poderão ser 

usadas medidas como a sensibilidade e especificidade. A sensibilidade refere-se à proporção de 

indivíduos que apresentam um diagnóstico de enfermagem, na presença de indicadores clínicos. 

A especificidade está relacionada à proporção de indivíduos que não apresentam o diagnóstico 

de enfermagem, na ausência de indicadores clínicos (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013). 

Os estudos de validação clínica de diagnósticos de enfermagem têm sido, ao longo 

dos anos, baseados em uma abordagem retrospectiva, em que o pesquisador ou expert avalia 

um conjunto de características nos indivíduos estudados e, a partir delas, selecionam aqueles 

que apresentam o diagnóstico de enfermagem em questão. Essa abordagem tradicional 

apresenta críticas, pois para apontar com relativa acurácia um diagnóstico faz-se necessário que 

o mesmo perceba o comprometimento do indivíduo. Isto configura-se como um viés de 

espectro, tendo em vista que os componentes validados representam o grau de 

comprometimento do indivíduo balizado pelo próprio pesquisador (LOPES; SILVA; ARAUJO, 

2013). 
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Ainda, outra dificuldade encontrada na realização de estudos de acurácia de 

diagnóstico de enfermagem para Lopes, Silva e Araujo (2012) consiste na definição de um 

padrão de referência, que consiste em uma estratégia utilizada para identificar adequadamente 

pessoas com e sem um diagnóstico de enfermagem. Dessa forma, na ausência de padrões de 

referência, a identificação de diagnósticos de enfermagem depende da avaliação de 

examinadores ou do uso de técnicas estatísticas especiais como a análise de classe latente. 

Nesse contexto, o método de Análise de Classes Latentes (ACL) foi proposto como 

estratégia alternativa às abordagens clássicas dos processos de validação clínica e baseia-se na 

suposição de que uma variável latente, como o diagnóstico de enfermagem, determina as 

associações entre as variáveis observáveis, tais como os indicadores clínicos. Este método 

apesar de ser utilizado em outras áreas para cálculo de sensibilidade e especificidade, ainda é 

pouco conhecido na enfermagem (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013).  
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3.2 OBJETIVOS 

 
3.2.1. Objetivo geral 

o Verificar a validade clínica do diagnóstico de enfermagem Resposta disfuncional ao 

desmame ventilatório em pacientes internados em unidade de terapia intensiva submetidos ao 

desmame da ventilação mecânica. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

o Identificar a frequência em que os fatores etiológicos do diagnóstico de enfermagem 

Resposta disfuncional ao desmame ventilatório encontra-se presente nos pacientes em 

desmame ventilatório. 

o Verificar a frequência e as medidas de acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico 

de enfermagem Resposta disfuncional ao desmame ventilatório. 

o Identificar a prevalência estimada do diagnóstico de enfermagem Resposta disfuncional 

ao desmame ventilatório nos pacientes em desmame ventilatório. 
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3.3 MATERIAS E MÉTODOS 
 

3.3.1 Desenho do estudo 

Nesta etapa foi desenvolvido um estudo de acurácia diagnóstica, com corte 

transversal, baseado na abordagem de testes diagnósticos. A acurácia de um indicador clínico 

refere-se à capacidade deste em discriminar corretamente indivíduos com e sem um diagnóstico 

de enfermagem (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). Assim, esta etapa propôs-se avaliar a 

acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem RDDV em pacientes 

internados em UTI submetidos ao desmame da ventilação mecânica. 

 

3.3.2 Local do estudo  

O estudo foi desenvolvido em duas UTI com perfis predominantemente clínico, de 

hospitais terciários integrados ao Sistema Único de Saúde (SUS), localizados em Fortaleza-

Ceará, totalizando 48 leitos de terapia intensiva. Esses hospitais caracterizam-se como centros 

de referência para a formação de recursos humanos e para o desenvolvimento de pesquisas na 

área da saúde, bem como desempenham relevante papel na assistência à saúde no Estado do 

Ceará. Reúnem profissionais qualificados, responsáveis por prestar assistência de alta 

complexidade, e neles são gerados conhecimentos na área de pesquisa clínica, cirúrgica e 

farmacológica, vinculadas a diversos programas de pós-graduação. 

 

3.3.3 População e amostra do estudo 

Esta etapa do estudo foi desenvolvida com pacientes internados em UTI submetidos 

aos desmame da ventilação mecânica. Os critérios de inclusão foram: pacientes com idade igual 

ou superior a 18 anos, de ambos os sexos, submetidos ao desmame da ventilação mecânica 

invasiva, independente da causa que ocasionou a necessidade de ser ventilado mecanicamente, 

em qualquer etapa do processo de desmame da ventilação mecânica (a decisão para o início do 

desmame fica a cargo da equipe multiprofissional assistente das UTI, seguindo o protocolo da 

instituição). Inicialmente propôs-se incluir apenas pacientes despertos e orientados em relação 

ao tempo e espaço, devido esta ser uma das recomendações a ser seguida para considerar o 

paciente apto para iniciar o desmame. No entanto, após o início da coleta de dados, observou-

se que essa indicação muitas vezes não era seguida, tendo em vista a deterioração cognitiva e 

do nível de consciência que muitos pacientes com enfermidades graves são acometidos após 

internamento em UTI. Assim, foram incluídos pacientes com alteração do nível de consciência, 
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mas que se encontravam em desmame ventilatório. Foram excluídos os pacientes em uso de 

sedação e analgesia contínua, que não estivessem aptos para iniciar o desmame ventilatório. 

As estratégias de desmame da ventilação mecânica eram diferentes entre os 

hospitais e divergem também de acordo com as orientações da equipe médica assistente. Nesse 

sentido, fez-se necessário conhecer o protocolo de desmame de cada instituição, no intuito de 

identificar os pacientes em desmame ventilatório de maneira assertiva. 

Para facilitar a compreensão, vamos denominar os hospitais em estudo de hospital 

1 e hospital 2. No hospital 1, os critérios para considerar os pacientes aptos para o desmame 

eram: interrupção da sedação e analgesia contínua, redução dos parâmetros ventilatórios para 

modalidades espontâneas (ventilação por pressão de suporte) de acordo com resultado da 

gasometria arterial e exame radiológico do tórax. Em caso de pacientes traqueostomizados, a 

desconexão do ventilador mecânico se dava sem seguir tempo pré-estabelecido de desconexão 

e, frequentemente, o paciente era colocado em macronebulização quando traqueostomizado. À 

medida que o paciente apresentasse desconforto respiratório ou instabilidade decorrente da 

desconexão seria reconectado imediatamente à ventilação mecânica. Nos casos em que o 

paciente não apresentava nenhum desconforto, mantinha-se fora da ventilação mecânica e 

realizava-se terapia de expansão pulmonar (respiração por pressão positiva intermitente), 

conforme indicação médica e/ou do fisioterapeuta da unidade. O protocolo de desmame do 

hospital 1 está disposto na figura 2. 

No hospital 2, seguia-se um protocolo de desmame da ventilação para pacientes 

intubados e traqueostomizados. Em casos de pacientes intubados, prosseguia-se a avaliação 

diária para a retirada da sedação e analgesia e realizava-se o TRE por meio da modalidade 

ventilatória pressão de suporte até atingir os parâmetros mínimos e/ou teste com tubo T. Quando 

o TRE era finalizado com sucesso programava-se a extubação do paciente. Nos pacientes 

traqueostomizados, seguia-se as etapas de desmame apresentadas na figura 3. 
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Figura 2- Protocolo de desmame da ventilação mecânica em pacientes internados em Unidade 

de Terapia Intensiva. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                                                           

 

 

 

 
*Sinais e sintomas: (1) agitação; (2) sudorese; (3) alteração do nível de consciência; (4) uso de musculatura 

acessória; (5) movimento paradoxal do abdome; (6) tiragem de fúrcula esternal ou intercostal. 

Fonte: Protocolo institucional do hospital 1 onde ocorreu a coleta de dados. 

 

 

FiO2 = ___                                 (   )  £ 40% 
PaO2 = ___                                (   )  ³ 60mmHg 
PEEP = ___                               (   )  £ 8cmH2O 
PAS = ___                                 (   )  > 90mmHg 

Manter VM e 
reavaliar no 
próximo plantão 

Tubo em T por 
30 min 

FR = ___                              (   ) < 35 ipm 
SaO2 = ___                           (   )  ³ 90% 
FC = ___                              (   )  < 140 mmHg 
PAS = ___                            (   )   > 90mmHg 
Vt = ___                               (   ) > 5ml/Kg 
Pi máx. = ___                       (   ) < - 30 cmH2O 
FR/Vt = ___                         (   ) £ 105 
Sinais e sintomas*:____________  (   ) Ausência 
pH =______                         (    ) ³ 7,30 
 

Manter VM e 
reavaliar no 
próximo plantão 

Intubado ® Extubação 
Hora: __________ 
Traqueostomizado ® 
macronebulizacão ou máscara 
de venturi 
Hora: ___________  

 

Não Sim 

Não Sim 
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Figura 3 - Protocolo de desconexão da ventilação mecânica em pacientes traqueostomizados 

internados em Unidade de Terapia Intensiva. 

 

 

 
 Sim 
 Não 
 

 
 Sim 
 Não  
 

 
 Sim 
 Não 
 

 
                                                                                                                     Sim 
 Não 
 

 

  

 

Fonte: Protocolo institucional do hospital 2 onde ocorreu a coleta de dados. 

 

O tamanho da amostra foi baseado em uma relação do número de pacientes por 

indicador avaliado, sendo recomendada uma relação entre cinco e 30 pacientes por indicador. 

Em nosso estudo, inicialmente foi adotada uma relação de 10 pacientes por cada indicador, de 

modo que a amostra final seria de 210 pacientes (10 x 21 indicadores). No entanto, tendo em 

vista o período reduzido para coleta de dados e um tempo de internação na UTI prolongado, o 

que ocasiona uma baixa rotatividade de pacientes, apenas foi possível a inclusão no estudo de 

80 pacientes. Verificou-se que, do total de 21 indicadores, seis não foram identificados em 

nenhum paciente, modificando a relação de 80 pacientes (total incluído na amostra) para 15 

indicadores (valor obtido a partir da subtração dos 21 indicadores por seis), que correspondeu 

a uma relação de aproximadamente 5 pacientes para cada indicador.   

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

Ficar 1 hora em respiração espontânea 
pela manhã e 1 hora pela tarde, 

retornando para a VM 
 

=aaa 

Ficar 3 horas seguidas em respiração 
espontânea pela manhã e 3 horas seguidas 

pela tarde, retornando para a VM 
 

Ficar todo o período da manhã e da tarde 
em respiração espontânea retornando no 

período da noite para a VM 
 

Ficar no mínimo 24 horas em respiração 
espontânea NÃO retornando para a VM 

 

DESMAME DA VM CONCLUÍDO 

Falha 

Falha 
 

Falha 
 

Falha 
 

Retornar 
para VM e 
reiniciar 

protocolo 
com 24 
horas 

Retornar 
para VM e 
reiniciar 

protocolo 
com 24 
horas 

Retornar 
para VM e 
reiniciar 

protocolo 
com 24 
horas 

Retornar 
para VM e 
reiniciar 

protocolo 
com 24 
horas 
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Foi adotada uma estratégia de amostragem naturalística, na qual a inclusão dos 

pacientes no estudo foi realizada de forma consecutiva. Essa técnica consiste no arrolamento 

de toda a população acessível em um período de tempo estabelecido que permitisse a inclusão 

de um quantitativo de pacientes considerado relevante para a pesquisa. 

 

3.3.4 Instrumento de coleta de dados 

Para a coleta de dados, foi utilizado um instrumento que continha dados de 

identificação e sociodemográficos dos pacientes, informações clínicas relevantes relacionadas 

à internação na UTI e história da doença atual e internações anteriores, resultados de exames 

laboratoriais e informações acerca do processo de desmame (tipo de TRE realizado, tempo de 

VM e desmame e tentativas prévias de desmame malsucedidas) obtidos mediante busca no 

prontuário. Ainda, foi realizado exame físico (avaliação do nível de consciência, padrão de 

sono, avaliação pulmonar, inspeção da parede torácica, extremidades e mucosas, parâmetros 

ventilatórios atuais (se paciente conectado ao ventilador), sinais vitais, medidas 

antropométricas (circunferência do braço e altura do joelho, para cálculo do peso e altura 

estimados, respectivamente) e avaliação da dor. Tais informações foram coletadas a fim de 

verificar a presença dos indicadores clínicos e fatores etiológicos da RDDV (APÊNDICE E). 

A elaboração do instrumento foi baseada nas referências empíricas dos indicadores clínicos e 

fatores etiológicos, após inclusão das considerações dos juízes na etapa de análise de conteúdo. 

Assim, o instrumento utilizado buscou averiguar a presença da lista final dos indicadores 

clínicos e fatores etiológicos elencados na primeira e segunda etapa desse estudo.  

 

3.3.5 Procedimentos para coleta de dados 

Os dados foram coletados no período de julho a outubro de 2018, de forma 

consecutiva, mediante anuência dos familiares dos pacientes, em virtude da impossibilidade de 

o próprio paciente assinar o TCLE no momento da coleta de dados. 

A ventilação mecânica, por meio do tubo orotraqueal, impossibilita o paciente de 

comunicar-se oralmente, assumindo-se, devido a isto, como uma das situações que os tornam 

mais vulneráveis durante um internamento em uma UTI. Por outro lado, os profissionais de 

saúde também se sentem desconfortáveis quando tentam comunicar-se com os pacientes 

intubados em ventilação mecânica, limitando-se, de maneira geral, a comunicarem-se por meio 

de interações breves e associadas aos procedimentos clínicos (MARTINHO; RODRIGUES; 

2016).  
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Nesse contexto, para a realização da coleta de dados frente aos pacientes intubados 

ou traqueostomizados, deverão ser tomados cuidados redobrados a fim de minimizar os riscos 

que por ventura esses pacientes possam ser expostos. Dessa forma, a coleta de dados se deu 

mediante observação e exame físico, bem como busca de dados secundários nos prontuários. 

Não foi implementada nenhuma intervenção e a conduta terapêutica já adotada não sofreu 

nenhuma modificação pela pesquisadora. Tal atitude possibilitou que não ocorresse nenhum 

dano ou efeito adverso, de ordem emocional ou físico, no estado de saúde do paciente.  

Reitera-se que o paciente em uso de ventilação mecânica e apto para iniciar o 

desmame ventilatório seguiu as condutas estabelecidas pela equipe multidisciplinar que o 

assistia em todo o período de internação, e quaisquer modificações no estado geral do paciente 

deveriam ser comunicadas prontamente à equipe assistente.  

A coleta de dados foi realizada exclusivamente pela pesquisadora responsável, 

devido ao fato da necessidade de profissionais experientes no manejo do paciente crítico para 

a realização do exame físico e análise dos parâmetros ventilatórios e da indisponibilidade de 

tais profissionais para auxiliar na coleta dos dados. Um teste-piloto com dez pacientes foi 

realizado pela pesquisadora, de modo a averiguar a adequação do instrumento de coleta de 

dados. A partir de então, verificou-se que não era possível aplicar a escala de ansiedade, tendo 

em vista que os pacientes em desmame da ventilação frequentemente encontram-se com 

cognição comprometida, decorrente da própria condição clínica ou do tempo prologando de 

internamento em UTI. Os indicadores clínicos e fatores etiológicos excluídos na etapa de 

validação de conteúdo não foram   

 

3.3.6 Análise dos dados  

Os dados coletados foram consolidados em uma planilha do programa Microsoft 

Office Excel e analisados com o auxílio dos programas SPSS versão 21 e do software R 3.5.1. 

A análise descritiva dos dados incluiu o cálculo de frequências absolutas, percentuais, medidas 

de tendência central e de dispersão. Para as proporções de variáveis categóricas foram 

calculados intervalos de confiança de 95%. Para verificação de aderência à distribuição normal 

foi aplicado o teste de Lilliefors. 

A sensibilidade e especificidade de cada indicador clínico foi verificada utilizando 

o método de análise de classes latentes. Esta técnica é utilizada para cálculo de medidas de 

acurácia dos indicadores clínicos quando não existe padrão de referência perfeito, baseada na 

suposição de que uma variável não-observada ou latente (diagnóstico de enfermagem) 

determina as associações entre as variáveis observáveis (indicadores clínicos). Um modelo de 
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duas classes latentes de efeitos randômicos foi utilizado para cálculo dos valores de 

sensibilidade e especificidade com os respectivos intervalos de confiança de 95% (QU; TAN; 

KUTNER, 1996). Indicadores que não estiveram presentes nos pacientes avaliados (Fadiga 

respiratória, Aumento da frequência cardíaca acima dos valores basais, Cianose, Diaforese, 

Respiração abdominal paradoxal e Respiração agônica) não foram incluídos no processo de 

ajuste do modelo. A curva ROC (Receiver Operator Characteristic) foi estimada para escolher 

o melhor ponto de corte (ponto ótimo) das variáveis numéricas, cujos valores estabelecidos para 

o desmame disfuncional diferiam dos valores comumente referidos pela literatura para 

determinar alterações clínicas. O cálculo da probabilidade posterior foi utilizado a fim de 

atribuir observações a grupos, considerando-se evidências relevantes. 

 

3.3.7 Aspectos éticos 

O estudo teve início após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUWC 

(ANEXO). A participação dos sujeitos ocorreu mediante anuência dos familiares, formalizada 

por meio da assinatura do TCLE (APÊNDICE F), colhida no momento da visita aos pacientes 

(alguns pacientes tinham o direito à visita estendida, o que facilitou a coleta da assinatura dos 

familiares). Foram seguidas as recomendações para pesquisas envolvendo seres humanos da 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). Esta etapa do estudo 

não ofereceu riscos à integridade física e psicológica dos participantes, tendo sido garantido o 

sigilo e o anonimato de suas identidades na divulgação dos resultados desta pesquisa.  
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3.4 RESULTADOS 

 

Para verificar a acurácia dos indicadores clínicos e a frequência dos fatores 

etiológicos do diagnóstico RDDV, foram avaliados 80 pacientes em desmame da ventilação 

mecânica internados em UTI em dois hospitais distintos. Os dados relacionados às condições 

clínicas e sociodemográficas dos pacientes incluídos no estudo estão dispostos na tabela a 

seguir. 

Parcela significativa dos pacientes eram do sexo masculino (56,3%), com média de 

57,4 anos de idade (DP: 17,66), de cor parda (76,3%). Em relação às internações anteriores, do 

total que dispunha essa informação no prontuário (53,8%), apenas 28,8% foram hospitalizados 

previamente em um período inferior a 12 meses. A mediana de dias de permanência na UTI foi 

de 15 dias e a mediana de dias em uso da ventilação mecânica foi de 21 dias. Foram 

considerados os valores da mediana para essas duas variáveis devido o valor de p ter sido < 5% 

(Tabela 7). 

O principal motivo que ocasionou o uso da ventilação mecânica foi o rebaixamento 

do nível de consciência (47,5%), seguido de insuficiência respiratória aguda (40,0%). No 

tocante ao teste de respiração espontânea, obteve-se que 76,3% realizaram o referido teste 

mediante colocação no modo ventilatório espontâneo (PSV) (tabela 7), com valores de pressão 

de suporte de aproximadamente 7 cmH2O. Em uma das unidades hospitalares, os pacientes 

poderiam iniciar o desmame a partir da desconexão do ventilador mecânico e uso do suporte 

ventilatório em macronebulização. No entanto, esta prática não é convencionalmente indicada 

pela literatura científica.  

Os pacientes foram incluídos no estudo em etapas diferentes do desmame, ou seja, 

alguns encontravam-se sem suporte ventilatório por pressão positiva (em um período inferior a 

48 horas), embora pudessem ou não ter uma fonte de oxigênio suplementar (macronebulização). 

Por esse motivo, 37,5% dos pacientes não se encontravam conectados ao ventilador mecânica 

no momento da coleta de dados. Dentre aqueles que se encontravam em processo de desmame 

ainda acoplados ao ventilador, 56,3% estavam sendo ventilados no modo PSV. Dois pacientes 

(2,5%) encontravam-se em desmame acoplados ao ventilador mecânico Trilogy que permite 

ventilar em uma modalidade espontânea temporizada, que difere da modalidade PSV por não 

permitir programar parâmetros de backup no caso do paciente não iniciar o ciclo respiratório, 

em situações de apneia (Tabela 7).  
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Tabela 7- Distribuição dos pacientes em desmame da ventilação mecânica (n=80), segundo 

dados sociodemográficos e clínicos. Fortaleza, 2018. 

Variável  n %  
1. Sexo     
Masculino  45 56,3  
Feminino  35 43,7  
2. Cor     
Branca  15 18,8  
Parda  61 76,3  
Negra  4 5,0  
3. Internações anteriores     
Sim  23 28,8  
Não  20 25,0  
Não encontrado  37 46,2  
4. Motivo que levou a ventilação 
mecânica 

    

Insuficiência respiratória aguda  32 40,0  
Rebaixamento do nível de 
consciência 

 38 47,5  

Cirurgia  10 12,5  
5. Dieta     
Enteral   69 86,3  
Parenteral  9 11,3  
Zero  2 2,5  
6. Teste de respiração espontânea     
Tubo T  2 2,5  
Ventilação por pressão de suporte 
(PSV) 

 62 76,3  

Macronebulização  9 11,3  
Tubo T e PSV  2 2,5  
PSV e macronebulização  5 6,3  
Não fez  1 1,3  
7. Modo ventilatório     
Ventilação controlada a pressão 
(PCV)  

 2 2,5  

Ventilação com pressão de suporte 
(PSV) 

 45 56,3  

Ventilação mandatória intermitente 
sincronizada (SIMV) 

 1 1,3  

Espontâneo temporizado (Trilogy)  2 2,5  
Fora da ventilação mecânica  30 37,5  
8. Tipo de via aérea invasiva   
Tubo orotraqueal 16 20,0 
Traqueostomia 64 80,0 

Variável Média DP Mediana Valor 
p* 

9. Idade 57,4 17,66 59,50 0,145 
10. Tempo de internação na UTI 20,4 17,53 15,00 0,000 
11. Tempo de ventilação mecânica 22,6 13,90 21,00 0,000 
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Na tabela 8 estão apresentados os diagnósticos médicos dos pacientes incluídos no 

estudo, dividido de acordo com os fatores etiológicos Doença pulmonar, Doença cardíaca e 

Doença neurológica. Em virtude de os pacientes críticos poderem apresentar disfunção de 

múltiplos órgãos, observou-se que eles possuíam múltiplos diagnósticos médicos ao mesmo 

tempo. O diagnóstico mais frequente foi Pneumonia (30,0%), seguido de Insuficiência renal 

(28,8%), Acidente Vascular Encefálico hemorrágico (17,5%), Sepse pulmonar (16,3%) e 

Discrasias sanguíneas (15,0%). 

 

Tabela 8- Distribuição dos pacientes em desmame da ventilação mecânica (n=80) segundo o(s) 

diagnóstico(s) médico(s). Fortaleza, 2018.  

Diagnósticos n % 

1. Doenças neurológicas/cerebrais   

Acidente Vascular Encefálico isquêmico 9 11,3 

Acidente Vascular Encefálico hemorrágico 14 17,5 

Encefalite 2 2,5 

Hidrocefalia 4 5,0 

Crises convulsivas 5 6,3 

Infecção Derivação Ventricular Peritoneal 1 1,3 

Rebaixamento do nível de consciência a esclarecer 5 6,3 

Síndrome de Down 1 1,3 

Síndrome demencial 1 1,3 

Traumatismo Cranioencefálico 2 2,5 

Mastoidite 1 1,3 

Tumor cerebral 1 1,3 

Miastenia gravis 1 1,3 

2. Doenças pulmonares   

Edema Agudo de Pulmão 5 6,3 

Sepse pulmonar 13 16,3 

Pneumonia Associada a Ventilação/ Pneumonia 24 30,0 

Insuficiência Respiratória Aguda 5 6,3 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 1 1,3 

Tuberculose pulmonar 1 1,3 

Empiema 1 1,3 
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(Continua) Tabela 8- Distribuição dos pacientes em desmame da ventilação mecânica (n=80) 

segundo o(s) diagnóstico(s) médico(s). Fortaleza, 2018.  

Diagnósticos n % 

3. Doenças cardíacas   

Insuficiência Cardíaca Congestiva 3 3,8 

Choque cardiogênico 1 1,3 

Infarto Agudo do Miocárdio 3 3,8 

Revascularização do Miocárdio 2 2,5 

Derrame pericárdico 1 1,3 

Taquicardia paroxística supraventricular/ Fibrilação Atrial 3 3,8 

Cardiomiopatia 1 1,3 

4. Outras   

Síndrome de Fournier 1 1,3 

Tumor esôfago/ retroperitoneal/ cólon 5 6,3 

Nefrite lúpica/ pielonefrite/ nefrolitotripsia percutânea/ 

cistite/ infecção do trato urinário  

7 8,8 

Discrasias sanguíneas (anemia/ plaquetopenia/ neutropenia/ 

pancitopenia) 

12 15,0 

Insuficiência renal 23 28,8 

Infecção de corrente sanguínea 4 5,0 

Trombose venosa profunda/vasculopatia 5 6,3 

Pancreatite/ colangite 3 3,8 

Erisipela/ celulite/ Amputação membro inferior 4 5,0 

Trombose mesentérica 1 1,3 

Sepse abdominal/ axilar/ articular 5 6,3 

Hemorragia digestiva alta/ hemoperitôneo 3 3,8 

Choque hipovolêmico/ séptico 2 2,5 

Arbovirose 1 1,3 

Tumor tireoide/ cervical 2 2,5 

Síndrome edemigênica 1 1,3 

Hepatopatia 1 1,3 

Hipotireoidismo 1 1,3 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Os fatores etiológicos mais presentes nos pacientes estudados foram Doença 

respiratória (56,3%), Desobstrução ineficaz das vias aéreas (42,5%) e Tentativas prévias de 

desmame malsucedidas (35,0%). No que diz respeito ao fator Nutrição inadequada, obteve-se 

média de IMC de 25,6 (DP: 5,36; IC95%: 24,4 – 26,9). O Tempo de desmame da ventilação 

mecânica em dias foi de 2,1 (DP: 3,53; IC95%: 1,3 – 2,9) (Tabela 09). 

 

Tabela 09- Frequência dos fatores etiológicos relacionados ao diagnóstico de enfermagem 

Resposta disfuncional ao desmame ventilatório. Fortaleza, 2018. 

 
Fatores etiológicos  n %  

1. Alteração no padrão de sono  16 20,0  

2. Desobstrução ineficaz das vias 

aéreas 

 34 42,5  

3. Dor  10 12,5  

4. Tentativas prévias de desmame 

malsucedidas 

 28 35,0  

5. Doença cardíaca  13 16,3  

6. Doença respiratória  45 56,3  

7. Doença neurológica  16 20,0  

8. Parâmetros ventilatórios não 

ajustados adequadamente 
 1 1,3  

Fatores etiológicos Média DP Mediana IC95% 

9. Nutrição inadequada (IMC*) 25,6 5,36 25,14 24,4 26,9 

10. Tempo de desmame da 

ventilação mecânica em dias 
2,1 3,53 1,00 1,3 2,9 

Fonte: dados da pesquisa. IMC: Índice de massa corporal. 
 

O fator etiológico Baixa complacência respiratória não foi analisado no estudo, em 

virtude de o cálculo da complacência necessitar que o paciente esteja em uso de bloqueador 

neuromuscular, situação esta que nenhum dos pacientes se encontravam no momento da coleta 

de dados. Vale ressaltar que, quando o paciente se encontra curarizado provavelmente ele não 

estará em desmame ventilatório e, caso esteja, será interrompido o processo de desmame e o 

paciente retornará a uma modalidade ventilatória controlada.  
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Em relação ao fator Ansiedade, optou-se excluí-lo da análise para validação clínica, 

devido a limitação de sua avaliação mediante aplicação do Inventário de Ansiedade Traço-

Estado em pacientes com déficits cognitivos ocasionados pela doença crítica e/ou pela sua 

própria condição clínica. Inicialmente, durante o teste-piloto, observou-se que a maioria dos 

pacientes apresentaram dificuldades para compreender e responder as perguntas dessa escala, 

mesmo estando adaptada com opções de respostas dicotômicas e sendo lida ao paciente. A 

proposta inicial era mostrar a escala impressa em letras grandes e emplastificada ao paciente e 

solicitar que ele escolhesse uma entre as quatro opções de respostas. No entanto, além do 

comprometimento cognitivo, haviam pacientes que não sabiam ler ou não conseguiam enxergá-

la. 

Verificou-se que nenhum dos fatores etiológicos desse estudo apresentou 

associação estatisticamente significante com a ocorrência do diagnóstico RDDV, fato que pode 

estar relacionado ao tamanho da amostra. 

A tabela 10 traz as frequências em que os indicadores clínicos da RDDV estiveram 

presentes dentre o total de pacientes analisados. Vale ressaltar que, por se tratar de um estudo 

transversal, o número de vezes em que cada indicador foi relatado indica a quantidade de 

pacientes que apresentaram essa manifestação clínica. 
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Tabela 10 – Frequência dos indicadores clínicos relacionados ao diagnóstico de enfermagem 

Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório. Fortaleza, 2018. 

Indicadores clínicos n % 

1. Aumento da frequência respiratória acima dos valores basais 3 3,8 

2. Desconforto respiratório 12 15,0 

3. Alteração da pressão sistólica em relação aos parâmetros 

basais 

2 2,5 

4. Entrada de ar diminuída à ausculta 50 62,5 

5. Expressão facial de medo 1 1,3 

6. Uso da musculatura acessória 13 16,3 

7. Agitação 6 7,5 

8. Acidose 11 13,8 

9. Hipoxemia 2 2,5 

10. Hipercapnia 3 3,8 

11. Hipóxia 1 1,3 

12. Nível de consciência diminuído 22 27,5 

13. Respiração descoordenada em relação ao ventilador 2 2,5 

14. Respiração superficial 10 12,5 

15. Ruídos adventícios respiratórios 44 55,0 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Do total de 21 indicadores clínicos avaliados no estudo, seis não foram identificados 

na amostra estudada, a saber: Fadiga respiratória, Aumento da frequência cardíaca acima dos 

valores basais, Cianose, Diaforese, Respiração abdominal paradoxal e Respiração agônica. 

Essas características podem não ter sido identificadas devido ao fato delas indicarem um quadro 

de desconforto respiratório severo, situação que dificilmente acomete o paciente crítico em 

desmame ventilatório quando este encontra-se intensivamente monitorado na UTI. De maneira 

geral, alterações sutis no quadro clínico desses pacientes são prontamente identificadas pela 

equipe assistente (equipe de enfermagem, fisioterapeutas e médicos). 

O indicador mais frequente encontrado foi Entrada de ar diminuída à ausculta 

(62,5%), seguido de Ruídos adventícios respiratórios (55,0%) e Nível de consciência diminuído 

(27,5%). Quanto aos dois primeiros, observou-se que parcela importante dos pacientes tinham 

doenças pulmonares que cursam com a presença de secreção traqueobrônquica, o que justifica 

a presença de tais indicadores. A redução do nível de consciência parece estar mais relacionada 
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às consequências da doença crítica e ao tempo de internamento na UTI, pois mesmo aqueles 

pacientes que não possuíam nenhuma doença neurológica, ainda assim, apresentaram déficits 

cognitivos (tabela 10).   

Os indicadores menos frequentes foram: Aumento da frequência respiratória acima 

dos valores basais (3,8%), Hipercapnia (3,8%), Alteração da pressão sistólica em relação aos 

parâmetros basais (2,5%), Hipoxemia (2,5%), Respiração descoordenada em relação ao 

ventilador (2,5), Expressão facial de medo (1,3%) e Hipóxia (1,3%) (tabela 10). 

A tabela 11 traz a análise do modelo de classe latente com efeitos randômicos para 

identificar o conjunto de indicadores que foram considerados apropriados para a inferência 

diagnóstica da RDDV. As medidas de sensibilidade e especificidade apresentadas fornecem a 

probabilidade de que o indicador classifique corretamente o indivíduo com a RDDV e aquele 

que não apresenta o diagnóstico, respectivamente. 

 

Tabela 11- Medidas de acurácia diagnóstica para os indicadores clínicos componentes do 

Modelo de Classe Latente com efeitos randômicos ajustado para o diagnóstico de enfermagem 

Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório. Fortaleza, 2018. 

Indicadores Se IC95% Sp IC95% 

1. Desconforto 

respiratório 0,9998 0,9994 0,9999 1,0000 0,9999 1,0000 

2. Uso da musculatura 

acessória 0,9998 0,9993 0,9999 0,9853 0,0176 0,9997 

3. Nível de consciência 

diminuído 0,4167 0,1290 0,8165 0,8529 0,7333 0,9177 

4. Respiração superficial 0,8332 0,0168 0,9957 1,0000 0,9999 1,0000 

5. Expressão facial de 

medo 0,0835 0,0014 0,9947 1,0000 1,0000 1,0000 

6. Acidose 0,1668 0,0047 0,9763 0,8676 0,7349 0,9326 

7. Agitação 0,1668 0,0053 0,9732 0,9411 0,5077 0,9937 

Prevalência: 15,0% G2: 26,67 GL: 65 p = 0,999 Entropia Relativa: 1,0 

Fonte: dados da pesquisa. Se: sensibilidade; Sp: especificidade; IC95%: Intervalo de confiança 
de 95%. 
 

Assim, os indicadores Desconforto respiratório e Uso da musculatura acessória 

apresentaram-se como sinais de alerta para a presença de RDDV, com elevada sensibilidade 
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(0,9998 e 0,9998, respectivamente). Os indicadores que apresentaram alta especificidade 

estatística com intervalo de confiança superior a 50% foram considerados sinais confirmatórios 

para inferir a presença da RDDV: Desconforto respiratório, Nível de consciência diminuído, 

Respiração superficial, Expressão facial de medo, Acidose e Agitação. A prevalência estimada 

da presença do diagnóstico foi de 15,0%. Os testes de ajustes demonstraram ausência de 

significância estatística (p > 0,05), demonstrando adequação do modelo para o estabelecimento 

das probabilidades posteriores do diagnóstico RDDV (tabela 11). 

 
Tabela 12- Probabilidades posteriores para o diagnóstico de enfermagem Resposta 

Disfuncional ao Desmame Ventilatório, de acordo com o Modelo de Classe Latente ajustado 

para sete indicadores clínicos. Fortaleza, 2018. 

Conj. 
Indicadores clínicos 

n 
RDDV 

IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 Pres. Aus. 

1 0 0 0 0 0 0 0 46 0,00 1,00 

2 0 0 0 0 0 0 1 2 0,00 1,00 

3 0 0 0 0 0 1 0 7 0,00 1,00 

4 0 0 0 0 0 1 1 2 0,00 1,00 

5 0 0 1 0 0 0 0 10 0,00 1,00 

6 0 1 0 0 0 0 0 1 0,00 1,00 

7 1 1 0 0 0 0 0 1 1,00 0,00 

8 1 1 0 0 1 1 1 1 1,00 0,00 

9 1 1 0 1 0 0 0 5 1,00 0,00 

10 1 1 1 1 0 0 0 3 1,00 0,00 

11 1 1 1 1 0 0 1 1 1,00 0,00 

12 1 1 1 1 0 1 0 1 1,00 0,00 

Fonte: dados da pesquisa. IC1: Desconforto respiratório; IC2: Uso da musculatura acessória; 
IC3: Nível de consciência diminuído; IC4: Respiração superficial; IC5: Expressão facial de 
medo; IC6: Acidose; IC7: Agitação. Pres.: presença do diagnóstico RDDV; Aus.: ausência do 
diagnóstico RDDV. 

 

Pela análise das probabilidades posteriores, conforme expressa na coluna em que 

indica a presença ou ausência da RDDV nos pacientes avaliados, para o diagnóstico ser 

considerado presente o paciente deveria apresentar pelo menos os indicadores Desconforto 

respiratório e Uso da musculatura acessória. Tal fato se confirmou, conforme observa-se na 

tabela 12, pois em todas as situações que esses indicadores estavam presentes, o diagnóstico foi 
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confirmado. Os indicadores Nível de consciência diminuído, Respiração superficial, Expressão 

facial de medo, Acidose e Agitação (associados concomitantemente aos dois indicadores 

supracitados) também indicaram probabilidade da RDDV estarem presentes (tabela 12). 

 
Tabela 13 - Área sob a curva ROC para os indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 
Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório. Fortaleza, 2018. 
 

Indicadores clínicos Área Erro 

Padrão 

Valor p IC95% 

1. Acidose 0,384 0,076 0,203 0,234 0,533 

2. Alteração da pressão sistólica em 

relação aos parâmetros basais 

0,602 0,082 0,262 0,442 0,762 

3. Aumento da frequência respiratória 

acima dos valores basais 

0,896 0,038 <0,001 0,821 0,971 

4. Aumento da frequência cardíaca 

acima dos valores basais 

0,635 0,081 0,138 0,477 0,793 

5. Hipercapnia (PaCO2 > 50mmHg) 0,498 0,092 0,983 0,318 0,678 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A tabela 13 apresenta os indicadores clínicos cujos valores numéricos considerados 

para o estudo diferem daqueles valores classicamente conhecidos pela literatura. Por exemplo, 

no caso da Acidose cujo o ponto de corte para considerá-la um indicador presente para o 

desmame disfuncional incluiu valores do pH inferiores a 7,32, a literatura descreve como 

indicativo de acidose um valor de pH inferior a 7,35, em situações gerais. Desafortunadamente, 

a partir da análise da área sob a curva ROC, observou-se que apenas os valores da frequência 

respiratória foram estatisticamente significantes entre os cinco indicadores analisados, ou seja, 

a manifestação deste indicador pode ser usada para inferir corretamente a presença do 

diagnóstico RDDV. 

A tabela 14 apresenta as coordenadas da curva ROC de acordo com o indicador 

frequência respiratória. Observa-se que valores até 21 respirações por minuto apresentam 

valores máximos de sensibilidade. Quando a frequência respiratória se encontrar igual ou maior 

a 28 rpm, este indicador será caracterizado com elevada especificidade para a presença da 

RDDV, ou seja, a presença desse indicador acima desses valores está fortemente relacionada 

com a ocorrência da RDDV. 
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Tabela 14 - Coordenadas da curva ROC para os indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório, conforme o indicador 

Frequência respiratória. Fortaleza, 2018. 

Positivo se ≥ Sensibilidade Especificidade 

9,0 1,000 0,000 

10,5 1,000 0,029 

11,5 1,000 0,044 

13,0 1,000 0,147 

14,5 1,000 0,250 

15,5 1,000 0,294 

16,5 1,000 0,382 

17,5 1,000 0,441 

18,5 1,000 0,559 

19,5 1,000 0,603 

20,5 1,000 0,647 

21,5 1,000 0,662 

22,5 0,917 0,706 

23,5 0,833 0,765 

24,5 0,750 0,824 

25,5 0,750 0,838 

26,5 0,583 0,897 

27,5 0,583 0,912 

28,5 0,417 0,956 

30,0 0,333 0,956 

31,5 0,333 0,971 

32,5 0,250 0,985 

34,0 0,167 0,985 

36,5 0,083 0,985 

41,0 0,000 0,985 

45,0 0,000 1,000 

Fonte: dados da pesquisa. 
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3.5 DISCUSSÃO 

A amostra de pacientes em desmame da ventilação mecânica foi composta 

predominantemente por indivíduos do sexo masculino (56,3%), com média de idade de 57,4 

anos (DP:17,66), com mediana de dias na VM de 21 dias. Esses achados corroboram com 

Freitas e David (2006) que encontraram 58,3% de homens, com média de idade de 69,52 

(DP:17,16) e com tempo de ventilação mecânica de 18,93 dias (DP:18,39). Esse perfil de 

pacientes do sexo masculino, com faixa etária acima de 50 anos também foi encontrado em 

diversos estudos (GIMÉNEZ; SERRANO; MARIN, 2003; LIMA, 2013; WU; KAO; HSU, 

2009; MEDEIROS; SILVA; BASTOS, 2015). O tempo de estadia mostrou-se elevado em 

estudo que apresentou 31,1 dias (DP: 15,8) de internação na UTI (WU; KAO; HSU, 2009), 

valor aproximado ao obtido nesse estudo. No entanto, observa-se que os pacientes em 

ventilação mecânica prolongada tendem a permanecer mais dias na UTI (42,7 dias; DP: 25,9) 

(LOSS et al., 2015) e que quanto maior o tempo de VM, menores as chances de um desmame 

bem sucedido (TEIXEIRA et al., 2012; RIBEIRO et al., 2013).  

Em relação aos motivos de internação, em estudo desenvolvido em UTI clínica, as 

causas foram divididas pelo sistema corporal da patologia de base e as mais predominantes 

foram: respiratório (28,0%); gastrointestinal (16,0%); neurológico (16,0%); infeccioso 

(16,0%); cardiológico (12,0%); hematológico (8,0%) e renal (4,0%) (MEDEIROS; SILVA; 

BASTOS, 2015). Em outro estudo, com pacientes em VM prolongada, encontrou-se maior 

acometimento de causas respiratórias (41,3%) e infecciosa (61,4%) (LOSS; OLIVEIRA; 

MACCARI, 2015), semelhante ao encontrado no presente estudo que também apresentou VM 

prolongada (mediana de 21 dias) e prevalência de doenças respiratórias como a pneumonia 

(30,0%), seguido de insuficiência renal (28,8%), acidente vascular encefálico hemorrágico 

(17,5%), sepse pulmonar (16,3%) e discrasias sanguíneas (15,0%). A proporção de 

insuficiência renal em pacientes que apresentaram insucesso no desmame foi 

significativamente maior do que no grupo que apresentou sucesso no desmame (FREITAS; 

DAVID, 2006), dado que corrobora com o fato de que o desmame disfuncional está relacionado 

com a evolução desfavorável no paciente crítico, evidenciada pelo surgimento de múltiplas 

disfunções orgânicas. 

No estudo de Freitas, David (2006) umas das causas mais frequentes de 

internamento na UTI foram pneumonia e sepse, corroborando com o achado desse estudo. 

Ainda, tal estudo revelou que a pneumonia adquirida antes da ventilação mecânica não prediz 
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um prognóstico ruim para o paciente quanto ao seu desmame, porém, a pneumonia associada à 

ventilação mecânica constitui causa ou consequência do insucesso do desmame ventilatório. 

Quanto à modalidade de TRE, obteve-se que 76,3% foram submetidos ao teste em 

modo ventilatório espontâneo (PSV), com valores de pressão de suporte de aproximadamente 

7 cmH2O, ao contrário do exposto por Medeiros, Silva, Bastos (2015) com 72,0% dos pacientes 

submetidos a tubo T e 28,0% à PSV com pressão de 7cmH2O. Essa diferença se deu em virtude 

de, no presente estudo, ter sido incluído um número maior de pacientes traqueostomizados em 

desmame da ventilação. Tais pacientes não realizam teste com tubo T, sendo este realizado 

apenas em pacientes intubados. Vale ressaltar que o método utilizado para o desmame não 

apresentou estatística significativa no tempo e na evolução do desmame no estudo de Freitas e 

David (2006). 

Entre os motivos que levaram o paciente à VM, os principais foram hipoxemia e 

instabilidade hemodinâmica (FREITAS; DAVID, 2006). No presente estudo, as causas 

principais de início da VM foram rebaixamento do nível de consciência (47,5%) e insuficiência 

respiratória aguda (40,0%). No entanto, a hipoxemia perpassa por essas duas condições e não 

foi avaliada nesse estudo isoladamente como causa de instituição da VM, devido a ausência 

dessa informação nos registros do paciente.    

Embora não elencado pelo presente estudo como um fator etiológico ao 

desenvolvimento da RDDV, a anemia (quadro presente dentre as discrasias sanguíneas 

encontradas) foi bastante presente nesse estudo. Em relação aos exames sanguíneos, foi 

observada associação entre valores baixos de hemoglobina em pacientes com insucesso do 

desmame (BOLES et al., 2007; MEDEIROS; SILVA; BASTOS, 2015). Devido a isso, em 

pesquisas futuras acerca do diagnóstico em estudo, poderia ser considerada a inclusão desse 

fator etiológico a fim de se verificar a associação deste com a ocorrência da RDDV.  

Os fatores etiológicos mais frequentes na amostra estudada foram Doenças 

respiratórias (56,3%), Desobstrução ineficaz das vias aéreas (42,5%) e Tentativas prévias de 

desmame malsucedidas (35,0%). A doença respiratória, de maneira geral, cursa com elevada 

presença de secreção traqueobrônquica, que poderá favorecer a obstrução das vias respiratórias. 

O fator Tentativas prévias de desmame malsucedidas pode ter sido encontrado com mais 

frequência, devido ao tempo prolongado de VM da amostra em estudo, o que acaba favorecendo 

a diversas tentativas no desmame da ventilação.   

A ansiedade tem sido relatada como uma das experiências negativas fortemente 

recordada pelos indivíduos que estiveram internados em unidade de cuidados críticos. A 

presença da via aérea invasiva causa desconforto e dificuldade de comunicação com os 
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profissionais (PERPIÑÁ-GALVAÑ et al., 2011; MARTINHO; RODRIGUES, 2016) e foram 

relatadas como uma das causas de ansiedade. A avaliação da ansiedade não se realiza de forma 

rotineira pelos profissionais que atuam na UTI, e quando realizada, geralmente se baseia em 

indicadores fisiológicos ou em percepções subjetivas do próprio profissional (PERPIÑÁ-

GALVAÑ et al., 2011). A literatura mostra que os indicadores fisiológicos não refletem, de 

forma precisa, o nível de ansiedade dos pacientes (DE JONG et al., 2004; MCKINLEY; 

STEIN-PARBURY; CHEHELNABI, 2004) e as percepções subjetivas dos profissionais não 

coincidem com os relatos dos pacientes (O’BRIEN et al., 2001).  

Para se utilizar de autorrelato de sintomas dos pacientes internados em UTI, deve-

se optar por escalas com boas propriedades psicométricas e condições de aplicabilidade 

especiais por exemplo, ser breves e cognitivamente pouco exigentes, já que os pacientes com 

debilidade física e/ou cognitiva, como os conectados ao ventilador mecânico têm dificuldades 

para completar instrumentos extensos. Esses estudos mostraram que parcela significativa dos 

pacientes na UTI tiveram dificuldades para compreender ou interpretar algum dos itens da 

escala (CHLAN; SAVIK; WEINERT, 2003; PERPIÑÁ-GALVAÑ et al., 2011). Diante do 

exposto, no presente estudo excluiu-se a avaliação da ansiedade como forma de evitar um viés 

na captação das informações. No entanto, esse fator constitui um importante aspecto a ser 

investigado no paciente em desmame ventilatório, mas características específicas da amostra 

estudada não permitiram a avaliação fidedigna desse fator etiológico da RDDV. 

Os parâmetros da avaliação nutricional para pacientes críticos que utilizam 

antropometria poderão estar alterados devido às modificações da composição hídrico corporal, 

em relação aos compartimentos intracelulares e extracelulares. Assim, pacientes previamente 

desnutridos poderão ter seu peso superestimado, medidas do IMC e circunferência do braço 

poderão superestimar o estado nutricional de pacientes criticamente doentes (FONTOURA et 

al., 2006). Nesse estudo, o valor médio do IMC foi de 25,6Kg/m2, no entanto, esse valor poderá 

estar superestimado, devido a presença de edema, comumente encontrado nos pacientes 

críticos, inclusive na amostra avaliada. A importância do estado nutricional do paciente crítico 

fundamenta-se no conhecimento das consequências fisiológicas da má nutrição, como possíveis 

alterações nas funções musculares respiratória e cardíaca, no equilíbrio eletrolítico e hormonal 

e na função renal, que podem estar relacionados ao insucesso no desmame da ventilação 

mecânica.  

Estudo aponta que não houve correlação estatística significante entre o tempo de 

permanência na VM e o IMC. O tempo médio sob ventilação mecânica encontrado nesse estudo 

foi considerado prolongado e mesmo assim não foi observada correlação entre esses dois 
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fatores. Acredita-se que o tempo de permanência em VM pode estar relacionado a outras 

situações, como idade, estágio clínico da doença, força muscular respiratória e disfunção de 

outros órgãos, e não ao estado nutricional determinado por uma medida subjetiva como é o 

IMC, que se mostra incapaz de determinar o comprometimento muscular no doente crítico 

(SCHLEDER et al., 2013). 

Os principais indicadores cínicos relacionados ao insucesso do desmame e, 

consequentemente, da interrupção da tentativa de desmame foram encontrados de maneira 

associada ou simples. As associações encontradas foram: desconforto respiratório e agitação, 

diminuição da saturação de oxigênio e hipertensão arterial, agitação e fadiga respiratória. Os 

motivos simples mais prevalentes foram: diminuição da saturação de oxigênio e desconforto ao 

respirar. Os demais motivos simples que surgiram em uma frequência menor foram: agitação, 

hipertensão arterial, hipotensão arterial, instabilidade hemodinâmica, piora do aspecto da 

secreção respiratória, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória e uso 

da musculatura acessória (BRANDÃO et al., 2014). 

Em estudo realizado com 60 pacientes, 43,3% apresentaram insucesso no desmame 

e, dentre estes, os sinais de insucesso mais frequentes foram a hipoxemia, associada a 

hipercapnia e acidose respiratória (pH<7,2) e alteração do nível de consciência (FREITAS; 

DAVID, 2006). Esses achados divergiram do presente estudo, cujos indicadores mais 

frequentemente encontrados foram Entrada de ar diminuída a ausculta (62,5%), Ruídos 

adventícios (55,0%) e Nível de consciência diminuído (27,5%). 

Além destes exemplos supracitados, poderíamos descrever diversos outros 

parâmetros controversos, como a frequência respiratória (para se prosseguir o desmame esta 

deve ser menor que 30 ou 35 respirações por minuto?), o aumento da frequência cardíaca (para 

evidenciar o desmame disfuncional refere-se a apenas valores superiores a 140 batimentos por 

minuto?), os valores de pH (para se interromper o desmame o pH deve ser inferior a 7,32 ou 

7,2?). Neste estudo, a partir da análise sob a curva ROC, observou-se que a frequência 

respiratória considerada com elevada especificidade para inferir a presença do diagnóstico foi 

28 rpm. No estudo de Lima (2013), a frequência respiratória foi considerada um preditor 

eficiente da falha do desmame com melhor ponto de corte acima de 24 rpm. Já o III Consenso 

Brasileiro de Ventilação Mecânica sugere como um valor indicador de fracasso no TRE a 

frequência respiratória acima de 35 rpm (GOLDWASSER et al., 2007).  

A proporção de sujeitos nesse estudo que apresentou o diagnóstico RDDV foi de 

15,0%. Em estudo que objetivou avaliar a acurácia das CD da RDDV, dos 38 eventos de 

interrupção da VM observados (um mesmo paciente poderia participar de mais de uma 
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avaliação na interrupção da VM), a resposta disfuncional ao desmame ventilatório foi 

identificada em 28 desses eventos, correspondendo a 47,3% do total de observações 

(BRANDÃO et al., 2014). Outro estudo, realizado na Espanha, encontrou resultado diferente 

pois, 70,0% dos pacientes avaliados foram inferidos com a presença do diagnóstico RDDV. 

Essa diferença pode ser associada ao fato de que a presença do diagnóstico foi baseada no 

julgamento clínico de enfermeiros pesquisadores, de acordo com a presença de pelo menos duas 

CD e um FR (GIMÉNEZ; SERRANO; MARIN, 2003).  

Em estudo realizado para definir o padrão cronológico das CD da RDDV, a fim de 

apresentar sua distribuição temporal, identificou-se que a avaliação realizada pelo enfermeiro 

durante o processo de desmame da VM deve iniciar assim que o paciente for desacoplado do 

ventilador, visto que os indicadores clínicos podem ser identificados quase que imediatamente. 

Ao se permanecer observando os pacientes por pelo menos 15 minutos após a retirada da 

prótese ventilatória, seria possível verificar, em uma situação hipotética, a ocorrência de 18,0% 

das CD, se fossem seguidas as características da amostra do estudo (BRANDÃO et al., 2014).  

As CD consideradas precoces, ou seja, observadas nos primeiros 30 minutos de 

interrupção da VM foram características subjetivas que não podem ser detectadas por meio da 

verificação de dados mensuráveis. São características inespecíficas e subjetivas que necessitam 

do olhar atento da equipe de enfermagem para que possam ser percebidas (BRANDÃO et al., 

2014).  Essas CD se assemelham àquelas que, por não permitirem ser objetivamente verificadas, 

foram excluídas na primeira etapa do presente estudo.  

Em um período considerado intermediário no estudo verificou-se CD como 

Incapacidade de responder às solicitações verbais, Expressão facial de medo e Inquietação. Em 

um momento tardio, observou-se um agravamento dos sinais de desmame disfuncional, como 

Ruídos adventícios, Respiração superficial, Aumento da frequência cardíaca em relação aos 

parâmetros basais e Deterioração nos gases sanguíneos arteriais em relação aos parâmetros 

basais (BRANDÃO et al., 2014). No presente estudo, embora não tenha sido realizada uma 

avaliação temporal no surgimento dos indicadores clínicos, observou-se, durante o período do 

exame físico e coleta das informações no paciente, que os sinais de disfunção no desmame 

surgiram de maneira precoce. No entanto, essas observações são insuficientes e, portanto, 

seriam necessários outros estudos que se destinassem a averiguar a ocorrência dos indicadores 

clínicos e sua relação com o tempo durante a interrupção da VM.  

O processo de tomada de decisão frente ao desmame de um paciente da ventilação 

mecânica é considerada uma situação complexa para a enfermagem, podendo ser influenciada 

por vários fatores. A avaliação global do paciente feita pelo enfermeiro que atua em terapia 



 

 

129 

intensiva é o principal fator que influencia a tomada de decisão. Outros fatores estão 

relacionados à cultura do cuidado, tais como as características da equipe, as habilidades 

profissionais dos enfermeiros que atuam em UTI, as características da personalidade individual 

de cada enfermeiro e a possibilidade de estar presente. O processo de desmame pode ser mais 

efetivo e o potencial sofrimento dos pacientes reduzido pela conscientização do impacto da 

cultura de cuidado no processo de tomada de decisão (TINGSVIK; JOHANSSON; 

MÅRTENSSON, 2014). No estudo citado, enfatiza-se a tomada de decisão do enfermeiro 

diante do desmame e, embora não seja uma prática frequente nas UTI brasileiras a tomada de 

decisão para iniciar o processo de desmame partir do enfermeiro, é de extrema importância que 

o mesmo detenha conhecimentos suficientes para acompanhar o processo e identificar possíveis 

disfuncionalidades no desmame ventilatório.  
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3.6 CONCLUSÃO 

A etapa de validação clínica evidenciou os fatores etiológicos mais frequentemente 

encontrados em uma amostra de pacientes avaliada durante o processo de desmame, a saber: 

Doença respiratória, Desobstrução ineficaz das vias aéreas e Tentativas prévias de desmame 

malsucedidas. Os resultados estatísticos não apresentaram nenhuma associação significante dos 

fatores elencados no estudo com a ocorrência da RDDV. Quanto aos indicadores clínicos, os 

mais presentes foram: Entrada de ar diminuída a ausculta, Ruídos adventícios e Nível de 

consciência diminuído.  

A partir da análise de classe latente verificou-se que os indicadores Desconforto 

respiratório e Uso da musculatura acessória apresentaram alta sensibilidade para inferir a 

presença da RDDV. Por sua vez, os indicadores que apresentaram elevada especificidade 

foram: Desconforto respiratório, Nível de consciência diminuído, Respiração superficial, 

Expressão facial de medo, Acidose e Agitação. Obteve-se que 15,0% da amostra estudada 

apresentou o diagnóstico RDDV. 

O papel do enfermeiro em avaliar e identificar situações para definir o início do 

desmame ventilatório, bem como o sucesso e a falha na tentativa é de extrema relevância. 

Pensar em condutas mais apropriadas para o desmame, conhecer os indicadores de insucesso 

bem como os fatores que podem desencadear a ocorrência do diagnóstico RDDV vai além da 

ideia de se obter um desmame precoce e sucesso na tentativa, mas podem influenciar de maneira 

direta em indicadores que interferem na evolução da internação hospitalar (presença de 

complicações) e na duração do tempo de internamento.  

O melhor entendimento de parâmetros monitorados continuamente durante a 

ventilação mecânica e a realização do desmame, incluindo os critérios clínicos e fisiológicos 

estabelecidos, como também os psicológicos, mediante estudos acurados é primordial para a 

identificação dos fatores que realmente definem o sucesso do desmame da VM.  

Algumas limitações do presente estudo foram o tamanho da amostra, a utilização 

de protocolos de desmame diferentes nas duas unidades em que os pacientes foram avaliados, 

a impossibilidade de avaliar alguns sinais subjetivos e a ausência de registros fidedignos e 

completos de alguns dados, tais como: internações anteriores, doenças prévias e alguns 

resultados de exames laboratoriais, impossibilitando assim suas análises. Ainda, a variação no 

tempo de desmame pode ter influenciado na frequência dos indicadores clínicos. Sugere-se que 

novos estudos sejam realizados, utilizando-se delineamentos longitudinais, para que exista uma 

homogeneidade na avaliação do seguimento do desmame, principalmente por enfermeiros que 
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atuam em unidades de terapia intensiva. Recomenda-se também o desenvolvimento de estudos 

focados na avaliação de fatores etiológicos deste diagnóstico para a definição de relações de 

causalidade consistentes, permitindo a antecipação e implementação de intervenções para a 

obtenção de melhores resultados no processo de desmame ventilatório. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A primeira etapa deste estudo, como forma de reduzir a lacuna existente entre a 

pesquisa e a prática do enfermeiro sobre desmame da ventilação mecânica, propôs-se a 

desenvolver uma TMA, cuja finalidade foi reunir conceitos fundamentais relevantes sobre o 

desmame e facilitar a compreensão a respeito das manifestações clínicas, bem como dos fatores 

que desencadeiam o desmame ventilatório disfuncional. Partindo dessa premissa, ao estabelecer 

essas relações de causalidade entre indicadores e fatores etiológicos da RDDV, espera-se que o 

enfermeiro consiga identificar de maneira objetiva a manifestação desse diagnóstico de 

enfermagem, facilitando a tomada de decisão de intervenções que promova a reversão dessa 

disfuncionalidade. 

A segunda etapa do estudo foi realizada para revisar a estrutura do diagnóstico 

RDDV, por meio do processo de validação de conteúdo, permitindo refinar o conjunto de 

indicadores clínicos e fatores etiológicos, a fim de tornar adequada a sua utilização, tanto na 

prática como no ensino. Essa etapa possibilitou ainda aperfeiçoar os elementos apresentados na 

taxonomia da NANDA-I, para que seja proposta mudanças no diagnóstico em estudo, a fim de 

que ele permaneça na taxonomia.   

A terceira etapa do estudo permitiu verificar os indicadores clínicos considerados 

com maior acurácia para inferir a presença da RDDV. Vale ressaltar que a UTI é um ambiente 

de cuidados críticos e que necessita de atenção especializada continuamente. Nesse âmbito, a 

assistência de enfermagem exige do enfermeiro a identificação precoce e acurada das 

manifestações clínicas durante o processo de desmame, em virtude da instabilidade desses 

pacientes críticos, bem como da complexidade da atenção requerida nos seus cuidados.  

Sendo assim, no contexto do cuidado especializado ao paciente crítico, a tese 

desenvolvida e defendida nesse estudo foi: o diagnóstico de enfermagem Resposta disfuncional 

ao desmame ventilatório possui características definidoras e fatores relacionados inadequados 

para a inferência diagnóstica de maneira acurada em pacientes internados em UTI submetidos 

ao desmame da ventilação mecânica invasiva. Tal tese foi confirmada após revisão e validação 

dos seus elementos diagnósticos.  
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DA REVISÃO 

INTEGRATIVA DA LITERATURA 

Parte 1 – Caracterização dos estudos 

Título:_________________________________________________________________ 

Autores:_______________________________________________________________ 

País de publicação:_______________________________________________________  

Área: ( ) Enfermagem ( ) Outra _____________________________________________ 

Ano de publicação:_____________ 

Base de dados: ( )Scopus ( )MEDLINE ( )CINAHL ( )LILACS 

Temática:______________________________________________________________ 

Objetivo(s):_____________________________________________________________ 

Método:________________________________________________________________ 

Participantes/sujeitos:_____________________________________________________  

Local do estudo:_________________________________________________________ 

Parte 2 – Análise dos fatores etiológicos do Desmame ventilatório disfuncional 

Fatores citados no estudo Presente na NANDA-I O estudo apresenta uma 

definição para o fator? 

Qual? 
Sim Não 

    

    

    

    

    

 

Parte 3 – Análise dos indicadores clínicos Desmame ventilatório disfuncional 

Indicadores citados no 

estudo 

Presente na NANDA-I O estudo apresenta uma 

definição para o indicador? 

Qual? 
Sim Não 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – JUÍZES 

 

Apresentação e instruções para o preenchimento.  

 

Prezado juiz, 

Este trabalho intitula-se VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

RESPOSTA DISFUNCIONAL AO DESMAME VENTILATÓRIO e consiste em uma tese de 

doutorado, conforme se detalha no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Na primeira etapa do estudo realizou-se uma revisão integrativa da literatura para o 

desenvolvimento de uma teoria de médio alcance sobre o diagnóstico em questão. Nesta 

segunda etapa, será realizada a análise do conteúdo do diagnóstico pelos juízes. A terceira etapa 

será realizada uma análise da acurácia dos indicadores clínicos e a associação dos fatores 

etiológicos com a ocorrência do diagnóstico em estudo. Para tanto, contamos com a sua 

colaboração, na gentileza de responder o instrumento a seguir, dividido em duas partes: 

  

1. Caracterização do juiz. 

2. Análise de conteúdo dos indicadores clínicos e fatores etiológicos do diagnóstico de 

enfermagem Resposta disfuncional ao desmame ventilatório. 

 

Na segunda parte do instrumento solicitamos que o(a) sr.(a) analise as definições 

conceituais e operacionais de cada indicador clínico e fator etiológico, cujas definições estão 

dispostas abaixo: 

Definição conceitual: se propõe a definir o conceito com significado conotativo 

(compreensivo, teórico), estabelecido por meio da revisão da literatura. 

Definição operacional: se propõe a definir como o conceito é mensurado. Reflete a expressão 

do fenômeno na realidade em que ocorre. 

Após a leitura criteriosa de cada definição, solicitamos que você avalie cada uma 

com base nos seguintes critérios: relevância, clareza e precisão. 

Relevância: refere-se à capacidade dos indicadores clínicos serem consistentes com a estrutura 

do diagnóstico de enfermagem de interesse ou, no caso de fatores etiológicos, destes serem 

capazes de estabelecer uma relação de causalidade com o mesmo. 

Clareza: refere-se à capacidade de caracterizar a inteligibilidade de cada definição construída 

para os componentes do diagnóstico (indicador clínico/ fator etiológico) utilizando como base 

frases curtas e expressões inequívocas e simples que representam uma única ideia. 
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Precisão: consiste na capacidade de cada definição permitir a distinção de um componente 

diagnóstico específico dos demais, mantendo a caracterização clínica do mesmo. Indica a sua 

exatidão. 

Para o critério relevância, você deverá assinalar uma das opções a seguir em relação 

ao enunciado de cada indicador clínico e fator etiológico. Quanto aos critérios clareza e 

precisão, você deverá assinalar uma das opções abaixo relacionadas à definição conceitual e 

definição operacional de cada indicador clínico e fator etiológico. 

1-Concordo totalmente: RELEVÂNCIA - o componente do diagnóstico (indicador clínico ou 

fator etiológico) está diretamente relacionado ao diagnóstico; CLAREZA - a definição proposta 

está descrita de forma compreensível sem a necessidade de ajustes; PRECISÃO - a definição 

proposta inclui todos os elementos necessários para caracterizar o componente. 

2-Concordo parcialmente: RELEVÂNCIA - o componente do diagnóstico (indicador clínico 

ou fator etiológico) está fortemente relacionado ao diagnóstico embora apresente alguma 

relação com outros fenômenos similares; CLAREZA - a definição proposta está descrita de 

forma compreensível porém, pode se beneficiar de alguns pequenos ajustes; PRECISÃO - a 

definição proposta inclui quase todos os elementos necessários para caracterizar o componente, 

embora aqueles que faltam não impedem a avaliação adequada do componente. 

3 – Indiferente: RELEVÂNCIA - o componente do diagnóstico (indicador clínico ou fator 

etiológico) apresenta relação duvidosa com o diagnóstico e apresenta relação com outros 

fenômenos similares; CLAREZA - a definição proposta está descrita de forma compreensível 

porém, pode necessitar de alguns ajustes; PRECISÃO - a definição proposta inclui alguns 

elementos necessários para caracterizar o componente, e aqueles que faltam podem afetar a 

adequada avaliação do componente. 

4- Discordo parcialmente: RELEVÂNCIA - o componente do diagnóstico (indicador clínico 

ou fator etiológico) apresenta muito pouca relação com o diagnóstico estando mais associado a 

outros fenômenos similares; CLAREZA - a definição proposta está descrita de forma pouco 

compreensível e necessita de ajustes; PRECISÃO - a definição proposta inclui poucos 

elementos dentre os necessários para caracterizar o componente, e aqueles que faltam afetam a 

adequada avaliação do componente. 

5- Discordo totalmente: RELEVÂNCIA - o componente do diagnóstico (indicador clínico ou 

fator etiológico) não apresenta qualquer relação com o diagnóstico estando associado a outros 

fenômenos; CLAREZA - a definição proposta está descrita de forma incompreensível e 

necessita de uma revisão completa; PRECISÃO - a definição proposta não inclui nenhum dos 

elementos essenciais para caracterizar o componente. 
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Caso algum item seja assinalado com o 2, 3, 4 ou 5, utilize o espaço indicado para 

justificativa, sugestões de modificação ou exclusão, bem como outras considerações que julgar 

pertinentes. 

Esta etapa é essencial para o desenvolvimento de nosso estudo, o qual se torna 

inviável sem a sua contribuição. Assim, solicitamos que nos envie o instrumento preenchido 

em um prazo máximo de 30 dias, para que seja possível a execução da próxima fase da 

pesquisa. A devolução do instrumento e TCLE preenchidos pode ser feita por meio eletrônico 

(e-mail) ou postal (correios). Caso escolha o meio eletrônico, o TCLE deverá ser assinado e 

digitalizado. Caso escolha o meio postal, lhe enviaremos um envelope previamente selado e 

endereçado para resposta, conforme acordado anteriormente. 

Desde já, agradecemos a sua valiosa colaboração e nos dispomos para quaisquer 

esclarecimentos e/ou dúvidas. 

Doutoranda: Larissa de Araújo Lemos (lariss_araujo@hotmail.com) 

Orientador: Marcos Venícios de Oliveira Lopes (marcos@ufc.br) 
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PARTE 1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO JUIZ 

 

Nome completo:_________________________________________________________ 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino  

Idade (anos completos): ___________________________________________________  

Cidade em que trabalha: __________________________________________________  

Formação:_____________________________________________________________ 

Titulação: ( ) Especialista ( ) Mestre ( ) Doutor  

Área da Especialização: ___________________________________________________ 

Tema da Monografia de Especialização: ______________________________________ 

Área do Mestrado: _______________________________________________________ 

Tema da Dissertação de Mestrado: __________________________________________ 

Área do Doutorado: ______________________________________________________ 

Tema da Tese de Doutorado: _______________________________________________ 

Ocupação atual: _________________________________________________________ 

Tempo de formação profissional (anos completos): _____________________________ 

 

Por favor, responda às seguintes questões (poderá ser escolhida mais de uma alternativa 

nas questões 1 e 2):  

1. Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na temática 

Diagnóstico de enfermagem na forma de:  

( ) Monografia de graduação ( ) Monografia de especialização ( ) Dissertação ( ) Tese  

( ) Artigos científicos ( ) Outros_____________________________________________  

2. Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na temática 

Terapia intensiva (cuidados intensivos) na forma de:  

( ) Monografia de graduação ( ) Monografia de especialização ( ) Dissertação ( ) Tese  

( ) Artigos científicos ( ) Outros_____________________________________________  

3. Participa ou participou de grupos de pesquisa que envolve a temática Diagnóstico de 

enfermagem? ( ) Sim ( ) Não  

Por quanto tempo participou ou participa do grupo? ____________________________  

4. Participa ou participou de grupos de pesquisa que envolve a temática Terapia intensiva 

(cuidados intensivos)? ( ) Sim ( ) Não  

Por quanto tempo participou ou participa do grupo? ____________________________  

5. Nos últimos 12 meses, em qual local exerceu suas atividades profissionais?  
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( ) Hospital ( ) Unidade Básica de Saúde ( ) Instituição de Ensino ( ) Outros: 

______________________________________________________________________ 

6. No ensino, ministra/ ministrou disciplinas que abordam a temática Terapia intensiva 

(cuidados intensivos)? ( ) Sim ( )Não (  ) Não se aplica 

 
PARTE 2 – ANÁLISE DAS DEFINIÇÕES CONCEITUAIS E OPERACIONAIS DOS 

FATORES ETIOLÓGICOS DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RESPOSTA 

DISFUNCIONAL AO DESMAME VENTILATÓRIO 

 

FATORES 
RELACIONADOS 

CRITÉRIOS Justificativas, 
sugestões ou 

outras 
considerações 

Relevância Clareza Precisão 

1. Alteração no padrão de sono 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Estado no qual 
o paciente apresenta privação do 
sono, pesadelos, despertar frequente 
e fragmentação do sono durante a 
realização do desmame ventilatório. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção do padrão de sono 
descontinuado ou privação do sono 
e/ou relato do paciente de sono 
prejudicado ou registro no 
prontuário. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

2. Desobstrução ineficaz das vias 
aéreas 

1  2  3  4  5    

Definição conceitual: Incapacidade 
de manter a via aérea artificial (tubo 
orotraqueal ou traqueóstomo) livre de 
secreções, visto que pacientes nessas 
condições apresentam risco adicional 
para retenção de secreções 
traqueobrônquicas. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Presença de 
secreção traqueobrônquica percebida 
mediante ausculta pulmonar que 
apresenta roncos, quando o paciente 
apresenta tosse ineficaz. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

3. Dor 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Sensação de 
desconforto que impede ou reduz a 
movimentação torácica adequada, 
contribuindo para um padrão 
respiratório superficial e tosse 
ineficaz. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Relato do 
paciente de dor, mediante uso de uma 
régua milimetrada de 0 a 10, na qual 
o paciente irá indicar o nível de dor. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

4. Nutrição inadequada 1  2  3  4  5    
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Definição conceitual: Má nutrição ou 
ingesta insuficiente de nutrientes, em 
pacientes criticamente enfermos, que 
ocorre devido à interrupção da dieta 
em função da gravidade clínica, 
presença de resíduo gástrico, 
necessidade de transporte e preparo 
para realização de exames e/ou 
procedimentos. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
do estado nutricional utilizando-se 
medidas antropométricas para o 
cálculo do índice de massa corporal 
(IMC), tais como: altura estimada, 
peso estimado, altura do joelho (AJ) 
e circunferência do braço (CB). 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

5. Tempo de uso da ventilação 
mecânica em dias (História de 
dependência do ventilador por 
mais de quatro dias) 

1  2  3  4  5    

Definição conceitual: Uso da 
ventilação mecânica por período 
prolongado que afeta a progressão do 
desmame ventilatório. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
mediante registro em prontuário do 
número de dias de permanência do 
paciente em ventilação mecânica. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

6. Tentativas prévias de desmame 
malsucedidas 

1  2  3  4  5    

Definição conceitual: Ocorrência de 
tentativa prévia de insucesso de 
desmame da ventilação. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
mediante registro em prontuário 
sobre tentativas prévias de falhas no 
desmame ventilatório. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

7. Baixa complacência respiratória 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Baixa 
expansibilidade/distensibilidade dos 
pulmões que interfere na capacidade 
de expansão pulmonar durante a 
inspiração. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: A 
expansibilidade torácica será 
avaliada mediante cálculo da 
complacência estática dividindo-se o 
volume corrente pela pressão de platô 
subtraída pelo valor da PEEP; e a 
complacência dinâmica dividindo-se 
o volume corrente pela pressão de 
pico subtraída pelo valor da PEEP. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

8. Doença cardíaca 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Qualquer 
distúrbio que interfira no 
funcionamento cardíaco normal, 
podendo ser ocasionadas por 
alterações agudas ou crônicas. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  
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Definição operacional: Observação 
de registros no prontuário sobre a 
presença de doença cardíaca atual. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

9. Doença respiratória 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Qualquer 
distúrbio que interfira na função 
respiratória, podendo ser ocasionadas 
por alterações agudas ou crônicas que 
possa interferir no processo de 
desmame ventilatório. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
de registros no prontuário sobre a 
presença de doença respiratória atual, 
que possa interferir no processo de 
desmame ventilatório. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

10. Doença neurológica  1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Qualquer 
distúrbio que interfira no estado 
neurológico, ocasionado por afecções 
agudas ou crônicas. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
de registros no prontuário sobre a 
presença de doença neurológica 
prévia ou atual, que possa interferir 
no processo de desmame ventilatório. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

11. Distúrbios metabólicos 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Consiste no 
distúrbio devido à alteração na 
concentração de metabólitos que 
podem influenciar diretamente no 
padrão respiratório (pressão parcial 
de oxigênio, dióxido de carbono e 
níveis de bicarbonato). 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
de registros no prontuário de 
resultados de exames laboratoriais 
(gasometria arterial) que permitam 
avaliar os gases sanguíneos e 
identificar possíveis alterações: 
acidose respiratória, alcalose 
respiratória, acidose metabólica e 
alcalose metabólica. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

12. Parâmetros ventilatórios não 
ajustados adequadamente 

1  2  3  4  5    

Definição conceitual: Situação na 
qual os parâmetros do ventilador 
mecânico não estão devidamente 
ajustados para atender as 
necessidades e demandas 
metabólicas do paciente. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção do padrão 
respiratório desconfortável, bem 
como por meio de alterações na 
gasometria arterial (pH, PaO2, 
PaCO2) conforme descrito nas 
respectivas características 
definidoras. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  
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13. Ansiedade 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Sentimento 
desagradável de medo, apreensão, 
caracterizado por tensão ou 
desconforto devido à antecipação de 
situação desconhecida ou de perigo. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Avaliação da 
ansiedade mediante aplicação da 
forma abreviada do Inventário de 
Ansiedade Traço-Estado *. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

 

* FORMA ABREVIADA DO INVENTÁRIO DE ANSIEDADE TRAÇO-ESTADO 
(STAI) 

 

Nome:________________________________________________ Data:___/___/_____ 

Um número de questões que as pessoas têm usado para descrever a si mesmo são dadas abaixo. 

Ouça as perguntas e sinalize a resposta mais apropriada que indica como você está se sentindo 

agora, nesse exato momento. Não existe resposta certa ou errada. Não gaste muito tempo em 

uma questão, mas dê a resposta a qual parece descrever o seu melhor sentimento presente. 

 De jeito 
nenhum 

Um pouco Moderadamente Muito 

1. Você se sente calmo? 1 2 3 4 
2. Você se sente tenso? 1 2 3 4 
3. Você se sente chateado? 1 2 3 4 
4. Você se sente relaxado? 1 2 3 4 
5. Você se sente satisfeito? 1 2 3 4 
6. Você se sente preocupado? 1 2 3 4 

 

Obs.: Para a aplicação da escala será utilizado uma folha de papel plastificada que contenha as 

quatros opções de respostas que serão lidas e mostradas ao paciente para que ele possa indicar 

qual a melhor opção de resposta para cada item. 
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ANÁLISE DAS DEFINIÇÕES CONCEITUAIS E OPERACIONAIS DOS 

INDICADORES CLÍNICOS DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RESPOSTA 

DISFUNCIONAL AO DESMAME VENTILATÓRIO 

Características definidoras Critérios Justificativas, 
sugestões ou 

outras 
considerações 

Relevância Clareza Precisão  

1. Aumento da frequência respiratória 
acima dos valores basais 

1  2  3  4  5    

Definição conceitual: Frequência dos 
movimentos respiratórios por minuto 
que excedem os valores que indicam a 
necessidade de ventilação mecânica. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação do 
aumento da frequência dos 
movimentos respiratórios acima de 35 
rpm. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

2. Desconforto respiratório 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Sinais de 
aumento do esforço respiratório, tais 
como retrações da musculatura 
acessória (intercostais e subcostais). 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção dos sinais de 
aumento do esforço respiratório 
(tiragem intercostal e subcostal) por 
um período superior a 15 minutos. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

3. Fadiga respiratória 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Fraqueza da 
musculatura respiratória ocasionada 
pelo aumento do esforço respiratório, 
pelo uso de sedativos e devido a 
alterações eletrolíticas. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
por meio de inspeção do aumento da 
frequência respiratória, alteração no 
padrão toracoabdominal (respiração 
paradoxal) e uso da musculatura 
acessória. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

4. Aumento da frequência cardíaca 
acima dos valores basais 

1  2  3  4  5    

Definição conceitual: Elevação dos 
batimentos cardíacos por minuto 
acima dos valores basais. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Palpação do 
pulso radial que evidencia o aumento 
da frequência dos batimentos 
cardíacos maior que 140 bpm. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

5. Alteração da pressão sistólica em 
relação aos parâmetros basais 

1  2  3  4  5    

Definição conceitual: Elevação ou 
diminuição acentuada dos valores da 
pressão arterial sistólica. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  
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Definição operacional: Medição da 
pressão arterial sistólica apresentando 
elevação maior que 180mmHg ou 
diminuição menor que 90 mmHg. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

6. Cianose 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Coloração 
azulada da pele e mucosas em 
decorrência da dificuldade de 
realização das trocas gasosas. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
por meio da inspeção da coloração 
azulada da mucosa oral, lábios, lado 
inferior da língua e conjuntivas em 
busca de sinais de cianose central; e 
extremidades do nariz, lobos 
auriculares e leitos ungueais quanto 
aos sinais de cianose periférica. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

7. Diaforese 1  2  3  4  5    

Definição conceitual: Sudorese 
excessiva. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção da pele que 
evidencia transpiração excessiva. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

8. Entrada de ar diminuída à 
ausculta 

1  2  3  4  5    

Definição conceitual: Diminuição dos 
sons pulmonares (fisiológicos ou 
anormais) durante a inspiração. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Diminuição 
dos sons pulmonares percebidos 
mediante ausculta pulmonar de todo o 
tórax, em sua face anterior e posterior. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

9. Expressão facial de medo 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Quando o 
paciente apresenta algum sinal facial 
de apreensão devido ao desmame 
ventilatório, refletindo inquietação, 
preocupação ou temor em ser 
desconectado do ventilador mecânico. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Inspeção de 
expressões faciais que caracterizam 
medo e apreensão quando o paciente 
estiver em desmame ventilatório. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

10. Uso da musculatura 
 acessória 

1  2  3  4  5    

Definição conceitual: Aumento do uso 
da musculatura acessória 
independente de doença pulmonar 
prévia. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção do uso de músculos 
acessórios (esternocleidomastoideo, 
escaleno, trapézio) durante a 
inspiração. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

11. Agitação 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Estado no qual 
o paciente apresenta agitação 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  
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psicomotora, devido ao desconforto 
respiratório. 
Definição operacional: Observação 
mediante inspeção de sinais de 
agitação, como movimentos dos 
membros superiores e inferiores e 
tentativa do paciente em comunicar-se 
com o examinador para relatar 
desconforto respiratório. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

12. Acidose 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Redução no 
valor do pH (potencial de hidrogênio) 
e aumento da concentração de H+ do 
sangue arterial em comparação aos 
valores basais. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Diminuição do 
pH do sangue arterial para valores 
<7,32, mediante a realização de 
gasometria arterial. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

13. Hipoxemia 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Redução no 
valor da pressão parcial de oxigênio 
(PaO2) do sangue arterial em relação 
aos valores basais. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Diminuição da 
pressão parcial de oxigênio (PaO2) do 
sangue arterial para valores < 
60mmHg mediante realização de 
gasometria arterial. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

14. Hipercapnia 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Elevação no 
valor da pressão parcial de gás 
carbônico (PaCO2) do sangue arterial 
em relação aos valores basais. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Aumento da 
pressão parcial de gás carbônico 
(PaCO2) do sangue arterial para 
valores > 50mmHg mediante 
realização de gasometria arterial. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

15. Hipóxia 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Redução do 
valor basal da saturação de oxigênio, 
ou seja, dos níveis de oxigênio 
transportados pelo sangue arterial. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Diminuição 
dos valores de oxigênio contido no 
sangue arterial mediante realização de 
gasometria arterial, ou como segunda 
opção, obtida por oximetria de pulso, 
apresentando valores de saturação de 
O2 < 90%. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

16. Nível de consciência diminuído 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Redução na 
responsividade do paciente quando 
estimulado pelo examinador, durante 
o processo de desmame ventilatório. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação da 
redução do nível de consciência 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  
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mediante redução das respostas das 
solicitações do examinador após o 
início do processo de desmame da 
ventilação, considerando a capacidade 
para responder aos estímulos verbais, 
motores e sensoriais, de acordo com o 
estado mental basal do paciente. Não 
foi encontrado na literatura o valor do 
ponto de corte da Escala de Coma de 
Glasgow que indique a suspensão do 
desmame ventilatório. 
17. Respiração abdominal 
paradoxal 

1  2  3  4  5    

Definição conceitual: Respiração com 
inversão no padrão toracoabdominal. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção do padrão 
respiratório que apresenta retração do 
abdome durante a inspiração e 
elevação do abdome durante a 
expiração. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

18. Respiração agônica 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Respiração 
considerada anormal, apresentando 
padrão respiratório alterado em 
relação ao ritmo e frequência. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção do padrão 
respiratório que se apresenta ofegante, 
com movimentos respiratórios 
assincrônicos e não efetivos quanto à 
troca gasosa, que culmina na 
insuficiência respiratória. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

19. Respiração descoordenada em 
relação ao ventilador 

1  2  3  4  5    

Definição conceitual: Respiração 
assincrônica do paciente em relação 
ao ventilador mecânico é a 
incoordenação entre esforços e as 
necessidades ventilatórias do paciente 
em relação ao ofertado pelo 
ventilador, quando o paciente 
encontra-se sem o uso de sedativos. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Observação 
mediante inspeção do ritmo 
respiratório que não está de acordo 
com o programado no ventilador 
mecânico. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

20. Respiração superficial 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Movimento 
respiratório que apresenta redução da 
expansibilidade torácica.  

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Inspeção da 
região torácica que permite a 
visualização da elevação e descida do 
tórax, considerando esta característica 
presente quando a movimentação 
torácica encontrar-se reduzida. Caso a 
respiração seja superficial demais a 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  
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ponto de impedir a visualização do 
movimento respiratório, deve-se 
colocar o dorso da mão perto do nariz 
e boca do paciente para sentir as 
expirações. 
21. Ruídos adventícios respiratórios 1  2  3  4  5    
Definição conceitual: Sons 
pulmonares anormais ocasionados por 
algum acometimento patológico dos 
pulmões que afetam diretamente a 
transmissão dos sons das vias aéreas 
às superfícies torácicas. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Definição operacional: Ausculta de 
um ou mais sons anormais tais como 
sibilos, creptações ou roncos na face 
anterior e/ou posterior do tórax. 

 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  
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APÊNDICE C - CARTA-CONVITE AOS JUÍZES 

 

Prezado juiz, 

 

Meu nome é Larissa de Araújo Lemos, sou doutoranda do Programa de Pós-

graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Estou desenvolvendo uma 

pesquisa intitulada “VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RESPOSTA 

DISFUNCIONAL AO DESMAME VENTILATÓRIO”, sob orientação do Prof. Dr. Marcos 

Venícios de Oliveira Lopes. 

Solicitamos, por meio desta, a sua colaboração como juiz em linguagem 

diagnóstica. Sua colaboração envolverá a apreciação e o julgamento da adequação de 

características definidoras e fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem Resposta 

disfuncional ao desmame ventilatório, bem como suas definições conceituais e definições 

operacionais. Diante do instrumento de coleta de dados, o(a) sr.(a) julgará a representatividade 

desses indicadores para o diagnóstico por meio de valores pré-estabelecidos. 

Caso aceite participar do estudo, solicitamos que responda o mais breve possível, 

expressando o veículo de comunicação de sua preferência (e-mail ou correspondência 

convencional). Caso manifeste concordância, enviaremos o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, as instruções para o preenchimento do instrumento e o instrumento propriamente 

dito. Se a opção de comunicação for correspondência convencional, solicitamos que nos envie 

seu endereço postal completo e atualizado para postagem do material supracitado. 

Gostaríamos, ainda, que o(a) sr.(a) indicasse outros juízes nesta área que possam 

contribuir para a realização do presente estudo. 

Aguardamos sua resposta e, desde já, agradecemos o seu valioso apoio e colocamo-nos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Larissa de Araújo Lemos. 

Marcos Venícios de Oliveira Lopes. 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

– JUÍZES 

 

Convido o(a) sr.(a) a participar como voluntário(a) do estudo “VALIDAÇÃO DO 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RESPOSTA DISFUNCIONAL AO DESMAME 

VENTILATÓRIO”, que está sob a responsabilidade da pesquisadora Larissa de Araújo Lemos, 

endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1190, Rodolfo Teófilo, Fortaleza-CE. Tel.: (85) 3243-5637. 

E-mail: lariss_araujo@hotmail.com. A pesquisa está sob a orientação do Prof. Dr. Marcos 

Venícios de Oliveira Lopes. Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo, 

Fortaleza-CE. Telefone: (85) 3366- 8459. E-mail: marcos@ufc.com.br. 

Após ler os esclarecimentos sobre o estudo, e no caso de consentir em participar, 

rubrique as folhas e assine ao final deste documento. Atente para assinar as duas vias que 

seguem, pois uma delas ficará com o(a) sr.(a) e a outra deverá ser entregue ao pesquisador 

responsável. Em caso de recusa, o(a) sr.(a) não será penalizado(a) de forma alguma. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

♦ O objetivo geral da pesquisa é validar o diagnóstico de enfermagem Resposta disfuncional ao 

desmame ventilatório. Sua participação se dará em julgar a adequação das características 

definidoras e fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem Resposta disfuncional ao 

desmame ventilatório. O material preenchido poderá ser devolvido via correio convencional ou 

eletrônico (e-mail). Ainda, reitero que você não precisará arcar com nenhum custo relacionado 

às correspondências. 

♦ A pesquisa não oferece risco à sua integridade física. Entretanto, devido ao instrumento ser 

extenso e o seu preenchimento exigir de você um raciocínio complexo, a pesquisa lhe oferece 

risco de cansaço mental. Com vistas a minimizar este risco, será dado o prazo de um mês para 

que o(a) sr.(a) possa responder o instrumento. 

♦ A pesquisa oferece benefícios, por realizar a validação do diagnóstico de enfermagem 

Resposta disfuncional ao desmame ventilatório, pois pesquisas relacionadas a este diagnóstico 

ainda são incipientes. Assim, o resultado da presente pesquisa possibilitará aos juízes que 

utilizam esse diagnóstico o acesso ao seu conteúdo de forma mais clara e simplificada, em 

decorrência de sua validação. 

♦ A sua participação na pesquisa encerra após a devolução do material preenchido. O seu nome 

não será divulgado. Sua participação é voluntária e o(a) sr.(a) tem a liberdade de desistir de 
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participar da pesquisa e retirar seu consentimento a qualquer momento, sem qualquer prejuízo 

ou penalização. 

♦ O material oriundo da coleta de dados será armazenado em computadores e arquivos, por um 

período de cinco anos após a divulgação dos resultados, no Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) pela pesquisadora responsável. 

 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, o(a) sr.(a) poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. 

 

______________________________________________________________________ 

(Assinatura do pesquisador) 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu, __________________________________________________________________, 

RG:______________________, CPF:______________________, abaixo assinado, concordo 

em participar do estudo “VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

RESPOSTA DISFUNCIONAL AO DESMAME VENTILATÓRIO”, como voluntário(a). Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto traga qualquer penalidade a mim. 

 

Fortaleza, _____ de ___________________ de 2017. 

 

_____________________________________________________________________ 

(Assinatura do participante) 
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APÊNDICE E 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – PACIENTES 

 

Data da avaliação: ___/___/_____                                         Nº questionário:_________ 

Instituição: 1 (   )   2 (   ) 

 

1 Dados de identificação, sociodemográficos e clínicos                                             

1.1 Número do prontuário: _______________ 

1.2 Nome:______________________________________________________________ 

1.3 Data de nascimento: ___/___/_____        

1.4 Idade:__________anos  

1.5 Cor: 1 Branca (   ) 2 Parda (   ) 3 Negra (   ) 

1.6 Sexo: 1 Masculino (   ) 2 Feminino (   )   

1.7 Estado civil: 1 Solteiro (  ) 2 Casado/ união estável (  ) 3 Separado/divorciado (  ) 

4 Viúvo (  ) 

1.8 Escolaridade (em anos):_______________________________________________ 

1.9 Ocupação:___________________________________________________________ 

1.10 Naturalidade:_______________________________________________________ 

1.11 Procedência:________________________________________________________  

1.12 Data de admissão hospitalar: ___/___/_____    

1.13 Data da admissão na UTI: ___/___/_____ 

1.14 Diagnóstico médico atual:_____________________________________________ 

1.15 Motivo que levou ao uso da ventilação mecânica:___________________________ 

1.16 Tipo de via aérea invasiva: 1 Tubo orotraqueal (  ) 2 Traqueostomia (  )  Em:__/__/____ 

1.17 História de doenças atuais (agudas ou crônica agudizadas): 1 Doença pulmonar (   )                 

2 Doença cardíaca ( ) 3 Doença neurológica ( ) 4 Outra(s) ( ) 

Qual(is):____________________________________________________________________ 

1.18 Internações anteriores nos últimos 12 meses: 1 Sim (  ) 2 Não (  ) 3 Informação não 

encontrada/indisponível (   )  

Se sim, qual(is) motivo(s):______________________________________________________ 

1.19 Registro ou relato (pelo profissional) de alteração no padrão de sono: 1 Sim (  )                         

2 Não (   ) 3 Não encontrado (   ) 

1.20 Você possui alguma dificuldade para dormir? 1 Sim (   ) 2 Não (   ) 3 (   ) Incapaz de 

responder 
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1.20.1 Se sim:  1 Sono descontinuado (   ) 2 Privação de sono (   ) 

1.21 Dieta: 1 Enteral (   ) 2 Parenteral (   ) 3 Zero (   )  

1.22 Tempo de uso da ventilação mecânica (em dias): _________________________________ 

1.23 Tentativas prévias de desmame malsucedidas: 1 Sim (   ) 2 Não (   ) 

Data 1ª tentativa: ___/___/____ 

Data de tentativas subsequentes: ___/___/____ ; ___/___/____; ___/___/____ 

1.24 Tempo de desmame da VM (em dias): _________________________________________ 

1.25 Tipo de Teste de Respiração Espontânea realizado: 1 Tubo T (  ) 2 CPAP (   ) 3 PSV (   )  

4 Outro(s) (   ) ________________________________________________________________ 

1.26 Expressão facial de medo/apreensão (durante desmame ventilatório):            

1 Presente (   ) 2 Ausente (   )  

1.27 Agitação (movimentos descoordenados de MMSS e MMII e tentativa de comunicar-se 

para relatar desconforto respiratório):  1 Presente (   ) 2 Ausente (   ) 

 
2 Parâmetros atuais da ventilação mecânica: 

2.1 Modo ventilatório:  

1 Controlado ou Assistido-controlado (A/C) (  )  Se sim, ciclado a: 1 Volume (   )                                

2 Pressão (    ) 

2 Pressão positiva contínua das vias aéreas (CPAP) (   )  

3 Ventilação com pressão de suporte (PSV) (   ) 

4 Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV) (   ) 

5 Outra (   ) __________________________________________________________________ 

2.2 Pressão expiratória positiva no final da expiração (PEEP): ____________________ cmH2O  

2.3 Volume corrente (Vt): ______________________________________________________  

2.4 FiO2:_____________ %  

2.5 Volume controlado:  ____________ml ou Pressão controlada:__________ cmH2O 

2.6 Se modo PSV, Pressão de suporte (PS): ________________ cmH2O 

2.7 Pressão de pico: ___________________________________________________________ 

2.8 Pressão de platô (se modalidade controlada): _____________________________________ 

2.9 Complacência estática: (Vt÷presssão platô) – PEEP =______________________________ 

2.10 Complacência dinâmica: (Vt÷pressão pico) – PEEP = _____________________________ 

3 Resultados da gasometria arterial (___/___/_____) 

3.1 pH:_____________________________________________________________________  

3.2 PaO2:____________________________________________________________________  
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3.3 PaCO2:__________________________________________________________________ 

3.4 SatO2:___________________________________________________________________  

3.5 HCO3- :__________________________________________________________________  

3.6 FiO2:____________________________________________________________________ 

3.7 Base excess (BE): __________________________________________________________  

3.8 Índ. de Oxigenação (PaO2/FiO2): ______________________________________________ 

3.9 Desequilíbrio ácido-básico: 1 Sim (   ) 2 Não (   ) 

3.9.1    Se sim: 1 Acidose Respiratória (   ) 2 Acidose Metabólica (   )  3 Alcalose Respiratória 

(   ) 4 Alcalose Metabólica (   ) 5 Acidose respiratória e metabólica (   ) 6 Alcalose respiratória 

e metabólica (    )  

 

4 Padrão respiratório (múltiplas respostas possíveis): 

4.1 Eupneico: 1 Sim (   ) 2 Não (    )  

4.2 Dispneico: 1 Sim (   ) 2 Não (    )  

4.3 Taquipneico: 1 Sim (   ) 2 Não (    )  

4.4 Respiração abdominal-paradoxal: 1 Sim (   ) 2 Não (    )   

4.5 Respiração agônica: 1 Sim (   ) 2 Não (    )  

4.6 Assincronia paciente-ventilador (visualizada na tela do ventilador): 1 Sim (   ) 2 Não (    ) 

4.6.1 Se sim: 1 Disparo (   ) 2 Ciclagem (   ) 3 Fluxo (   ) 

4.7 Uso de musculatura acessória: 1 Sim (   ) 2 Não (    ) 

4.7.1 Se sim (múltiplas respostas possíveis): 1 Trapézio (   ) 2 Esternocleidomastoideo (   )  3 

Escaleno (   ) 4 Tiragem intercostal (   )  5 Retração de fúrcula esternal (   ) 6 Prensa abdominal 

(   ) 

4.8 Respiração superficial (alteração no ritmo, frequência e uso de musculatura acessória 

concomitante): 1 Sim (   ) 2 Não (    )   

 

5 Ausculta pulmonar: 

5.1 Ruídos adventícios: 1 Presente (  ) 2 Ausente (  ) 

5.1.1 Se presente (múltiplas respostas possíveis): 1 Creptações (  ) 2 Sibilos (  )  3 Roncos (  ) 

4 Atrito pleural (   ) 

5.1.2 Localização (múltiplas respostas possíveis): 1 HTD (  ) 2 HTE (  ) 3 Bilaterais (  ) 4 Base 

pulmonar direita (   )  5 Base pulmonar esquerda (   ) 6 Ápice pulmonar direito (   ) 7 Ápice 

pulmonar esquerdo (   ) 

5.2 Secreção traqueobrônquica percebida durante a ausculta: 1 Sim (   ) 2 Não (   ) 
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5.3 Murmúrios vesiculares: 1 Presente (  )  2 Ausente (  )  

5.3.1 Se presente (múltiplas respostas possíveis): 1 Bilaterais (  ) 2 Reduzidos em HTD (  ) 3 

Reduzidos em HTE (  ) 4 Reduzidos em base pulmonar direita (  ) 5 Reduzidos em base 

pulmonar esquerda (   ) 6 Reduzidos em ápice pulmonar direito (   ) 7 Reduzidos em ápice 

pulmonar esquerdo (   ) 

 

6  Antropometria 

6.1 Altura do joelho: _________ cm 

6.2 Circunferência do braço (ponto médio entre o acrômio e o olecrano): ________________cm 

6.3 Altura estimada: ___________________________________________________________ 

6.4 Peso estimado: ____________________________________________________________ 

6.5 IMC =  Peso corporal (Kg) ÷ altura2 (m) = _______________________________________ 

 

7 Nível de consciência: (Não é possível avaliar a resposta verbal, devido a via aérea invasiva) 

7.1 Abertura ocular (assinalar apenas uma resposta) 

1 Espontânea (   ) 2 Estímulo verbal (   ) 3 Estímulo doloroso (   ) 4 Ausente (   ) 

7.2 Resposta motora (assinalar apenas uma resposta) 

1 Obedece a comando verbais (   ) 2 Localiza estímulos (   ) 3 Retirada inespecífica (   ) 

4 Flexão anormal (decorticação) (   ) 5 Extensão anormal (descerebração) (   ) 6 Ausente (   ) 

 

8 Sinais vitais e sinais clínicos:  

8.1 Pressão arterial:_____________________ mmHg 

8.2 Frequência respiratória:_______________ rpm 

8.3 Frequência cardíaca: _________________bpm                 

8.4 Temperatura: _______________________ ºC 

8.5 SpO2 (oximetria de pulso):_____________% 

8.6 Coloração da pele:   1 Normocorado (  ) 2 Hipocorado (  ) 3 Ictérico (  ) 4 Cianótico (   ) 

8.7 Diaforese: 1 Presente (   ) Ausente (   )    

8.8 Você sente dor em alguma parte do corpo? 1 Sim (  ) 2 Não (  ) 3 Incapaz de responder (   )  

8.8.1 Se sim, essa dor impede ou dificulta a respiração? 1 Sim (   ) 2 Não (   ) 3 Incapaz de 

responder (   ) 

 

8.8.2 Escala comportamental de dor (Behavioral Pain Scale)  



 

 

161 

Item Descrição Escore 

8.8.3 Expressão facial Relaxada 1 

Parcialmente tensa (abaixa a sobrancelha) 2 

Totalmente tensa (fecha os olhos) 3 

Faz careta: presença de sulco perilabial, testa  

franzida e pálpebras ocluídas 

4 

8.8.4 Membros superiores Sem movimento  1 

Com flexão parcial 2 

Com flexão total e flexão de dedos 3 

Com retração permanente (totalmente contraído) 4 

8.8.5 Adaptação a 

ventilação mecânica 

Tolera movimentos 1 

Tosse com movimentos 2 

Briga com o ventilador 3 

Incapaz de controlar a ventilação mecânica 4 

 

9 Avaliação da ansiedade - Forma abreviada do Inventário de Ansiedade Traço-Estado (STAI) 

9.1 Você se sente calmo? 1 Sim (   ) 2 Não (   ) 

9.2 Você se sente tenso? 1 Sim (   ) 2 Não (   ) 

9.3 Você se sente chateado? 1 Sim (   ) 2 Não (   ) 

9.4 Você se sente relaxado? 1 Sim (   ) 2 Não (   ) 

9.5 Você se sente satisfeito? 1 Sim (   ) 2 Não (   ) 

9.6 Você se sente preocupado? 1 Sim (   ) 2 Não (   ) 
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APÊNDICE F - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
– PACIENTES 

 

O seu familiar está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa 

intitulada “VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RESPOSTA 

DISFUNCIONAL AO DESMAME VENTILATÓRIO”, que tem como objetivo validar o 

diagnóstico de enfermagem Resposta disfuncional ao desmame ventilatório em pessoas que 

estão internadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), respirando com ajuda de aparelhos 

(ventilador mecânico). Esta pesquisa está sob a responsabilidade da pesquisadora Larissa de 

Araújo Lemos. Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1190, Rodolfo Teófilo, Fortaleza-CE. Tel.: 

(85)3243-5637. E-mail: lariss_araujo@hotmail.com. A pesquisa está sob a orientação do Prof. 

Dr. Marcos Venícios de Oliveira Lopes. Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo 

Teófilo, Fortaleza- CE. Telefone: (85) 3366- 8459. E-mail: marcos@ufc.br  

Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar que o seu 

familiar faça parte do estudo, assine ao final deste documento, que deverá ser assinado duas 

vias. Uma delas é sua via e a outra é do pesquisador responsável.  

Em caso de recusa, você e seu familiar (paciente) não serão penalizados de forma alguma.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

♦ O objetivo da pesquisa é validar clinicamente o diagnóstico de enfermagem Resposta 

disfuncional ao desmame ventilatório. A participação do seu familiar (paciente) consistirá em 

ser examinado (exame físico com observação da pele, extremidades (dedos), ausculta do 

pulmão e coração, batimentos cardíacos, pressão arterial, respiração, etc), e ainda serão 

coletados dados do prontuário. Não será realizado nenhum tipo de exame de sangue, exame de 

imagem (por exemplo: raio x, ultrassonografia, tomografia) ou qualquer outro exame que 

utilizem alguma substância; não será realizada nenhuma mudança no tratamento do seu 

familiar; e não será dada nenhuma medicação diferente daquelas que ele já vem tomando.  

♦ As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 

divulgado a identificação de nenhum paciente. 

♦ Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não 

haverá compensação financeira relacionada à participação do seu familiar. Se existir qualquer 

despesa, ela será de responsabilidade da pesquisadora responsável. 

♦ A pesquisa não oferece nenhum risco à integridade física e mental do seu familiar. Ele(a) não 

sofrerá nenhum desconforto em caso de participar do presente estudo. 
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♦ A pesquisa oferece benefícios, pois se espera que os seus resultados possam auxiliar os 

enfermeiros na compreensão e identificação correta da retirada dos pacientes da ventilação 

mecânica (respiração com ajuda de aparelhos). 

♦ A participação do seu familiar na pesquisa encerra após o final do exame físico e da coleta de 

dados no prontuário. Você terá acesso à mesma, caso queira, e será esclarecido(a) quanto a 

possíveis dúvidas que possam surgir. Sua participação é voluntária e você tem a liberdade de 

desistir de concordar com que seu familiar participe da pesquisa a qualquer momento, sem 

qualquer prejuízo ou penalização, inclusive da assistência prestada ao seu familiar nesta 

instituição.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUWC – Rua Capitão Francisco Pedro 

1290, Rodolfo Teófilo; fone: 3366-8589 – E-mail: cephuwc@huwc.ufc.br 

______________________________________________________________________ 

(assinatura do pesquisador) 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO PACIENTE 

Eu, ___________________________________________________________________, 

RG:_________________________, CPF:_______________________, abaixo assinado, 

concordo que meu familiar ______________________________________________ participe 

do estudo “VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RESPOSTA 

DISFUNCIONAL AO DESMAME VENTILATÓRIO”, como voluntário(a). Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação na 

pesquisa. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto traga qualquer penalidade a mim e ao meu familiar. Foi-me explicado que a participação 

na pesquisa é voluntária e que não há remuneração para participar do estudo.  

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável/familiar 
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ANEXO 
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