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FERNANDES, M. I. C. D. Acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de
enfermagem Volume de líquidos excessivo em pacientes submetidos à
hemodiálise. 2014. 130f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Programa de
Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Natal/RN, 2014.

RESUMO
Estudo transversal, com o objetivo de avaliar a acurácia dos indicadores clínicos do
diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo em pacientes submetidos
à hemodiálise. Ocorreu em duas etapas, a primeira composta pela avaliação dos
indicadores do diagnóstico em estudo; e a segunda, pela inferência diagnóstica
realizada por enfermeiros diagnosticadores. A primeira etapa aconteceu nos meses
de dezembro de 2012 a abril de 2013, em um Hospital Universitário e em uma
Clínica de Hemodiálise do Nordeste do Brasil, com uma amostra de 100 pacientes
renais crônicos submetidos à hemodiálise. Os dados foram obtidos mediante
formulário de entrevista e exame físico, organizados em planilhas eletrônicas e
analisados quanto à presença ou ausência dos indicadores do diagnóstico Volume
de líquidos excessivo. Na segunda etapa, as planilhas foram encaminhadas a três
diagnosticadores, que julgaram a presença ou ausência do diagnóstico na clientela
pesquisada. Essa etapa desenvolveu-se nos meses de julho a setembro de 2013.
Para a análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva e inferencial. Na análise
descritiva, utilizaram-se medidas de tendência central e de dispersão. Na inferencial,
utilizaram-se os testes de Qui-quadrado, Fisher e as razões de prevalência.
Mensurou-se a acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico estudado por meio
da especificidade, da sensibilidade, dos valores preditivos, das razões de
verossimilhança e da Odds Ratio Diagnóstica. Desenvolveu-se também uma
regressão logística. Os resultados foram organizados em tabelas e discutidos com
literatura pertinente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, com Certificado de Apresentação para Apreciação
Ética nº 08696212.7.0000.5537. Os resultados revelaram que o diagnóstico de
enfermagem estudado esteve presente em 82% dos pacientes. Dentre as
características

com

prevalência

acima

de

50%

destacaram-se:

azotemia,

hematócrito diminuído, eletrólitos alterados, ingestão maior que o débito, ansiedade,
edema,

hemoglobina

diminuída,

oligúria

e

mudança

na

pressão

arterial.
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Apresentaram associação estatisticamente significativa com o diagnóstico de
enfermagem investigado oito características definidoras: congestão pulmonar,
ingesta maior que o débito, eletrólitos alterados, distensão da jugular, edema, ganho
de peso em um curto período de tempo, agitação e ruídos adventícios. Dentre estas,
as que apresentaram maiores razões de prevalência foram edema e ganho de peso
em um curto período de tempo. A característica com maior sensibilidade foi o edema
e sobressaíram-se com maior especificidade ruídos adventícios, congestão
pulmonar e agitação. Os indicadores distensão da jugular, eletrólitos alterados,
ingesta maior que o débito, pressão venosa central aumentada e edema, em
conjunto, foram identificados no modelo da regressão como as características
preditoras mais significantes. Conclui-se que a identificação de indicadores clínicos
acurados permite uma boa predição do diagnóstico de enfermagem Volume de
líquidos excessivo em pacientes submetidos à hemodiálise, de modo a auxiliar no
processo de inferência do enfermeiro, o que contribuirá no sucesso do cuidado
prestado ao paciente. Além disso, os enfermeiros considerarão para a inferência
diagnóstica não apenas sua experiência clínica, mas também evidências científicas
da ocorrência do Volume de líquidos excessivo, contribuindo para o controle da
volemia nesses pacientes.
Palavras-Chave: Diagnóstico de enfermagem. Sinais e sintomas. Líquidos
corporais. Insuficiência renal crônica. Diálise renal.
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FERNANDES, M. I. C. D. Accuracy of clinical indicators of nursing diagnosis
excessive fluid volume in patients undergoing hemodialysis. 2014. 130f.
Dissertation (Masters in Nursing) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2014.
ABSTRACT
Trasnversal study, with the objective of evaluating the accuracy of clinical indicators
of nursing diagnosis excessive fluid volume in patients undergoing hemodialysis. The
study occurred in two stages, the first consisted of the evaluation of the diagnostic
indicators in study; and the second, the diagnostic inference conducted by nurse
diagnosticians. The first stage occurred from december 2012 to april 2013, in a
University Hospital and a Hemodialysis Clinic in Northeastern of Brazil, with a sample
of 100 chronic renal failure patients on hemodialysis. The data were selected through
an interview form and a physical examination, organized into spreadsheets and
analyzed as to the presence or absence of the indicators of diagnosis excessive fluid
volume. In the second step, the spreadsheets were sent to three nurses
diagnosticians, who judged the presence or absence of diagnosis in the clientele
searched. This step was conducted from july to september 2013. For analysis of the
data, we used descriptive and inferential statistics. In the descriptive analysis, we
used measures of central tendency and dispersion. In inferential analysis, we used
the tests Chi- square, Fisher and prevalence ratios. The accuracy of the clinical
indicators pertaining to the diagnosis were measured as to the specificity, sensitivity,
predictive values, likelihood ratios and Diagnostic Odds Ratio. Also developed a
logistic regression. The results were organized in tables and discussed with
literature. This study was approved by the Ethics Committee in Research of the
Federal University of Rio Grande do Norte, with Presentation Certificate for Ethics
Appreciation nº 08696212.7.0000.5537. The results revealed that the diagnosis
studied was present in 82% of patients. The characteristics with prevalence above 50
% that stood out were: azotemia, decreased hematocrit, electrolyte imbalance, intake
exceeds output, anxiety, edema, decreased hemoglobin, oliguria and blood pressure
changes. Eight defining characteristics were presented statistically significant
association with the nursing diagnosis investigated: pulmonary congestion, intake
exceeds output, electrolytes imbalance, jugular vein distension, edema, weight gain
over short period of time, agitation and adventitious breath sounds. Among these, the
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characteristics which showed higher prevalence ratios were: edema and weight gain
over short period of time. The features with the highest sensitivity were edema,
electrolytes imbalance and intake exceeds output and the standing out with greater
specificity were: anasarca, weight gain over short period of time, change in
respiratory pattern, adventitious breath sounds, pulmonary congestion, agitation and
jugular vein distension. The indicators jugular vein distension, electrolytes imbalance,
intake exceeds output, increased central venous pressure and edema, together,
were identified in the logistic regression model as the most significant predictors. It is
concluded that the identification of accurate clinical indicators allow a good prediction
of the nursing diagnosis of excessive fluid volume in patients undergoing
hemodialysis in order to assist the nurse in the inference process, which will
contribute to the success of patient care. In addition, nurses will consider for
diagnostic inference not only his clinical experience, but also scientific evidence of
the occurrence of excessive fluid volume, contributing to the control of volemia in
these patients.
Keywords: Nursing diagnosis. Signs and symtoms. Body fluids. Renal insufficiency,
chronic. Renal dialysis.

11

LISTA DE TABELAS

Tabela 1

Pontos de corte para avaliação da capacidade de
inferência diagnóstica sugerida por Hradesky (1989)..........

Tabela 2

54

Resultado da avaliação realizada após o treinamento com
os diagnosticadores. Natal/RN, 2013................................... 54

Tabela 3

Caracterização socioeconômica e clínica dos pacientes
submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 2013.........................

Tabela 4

58

Distribuição das morbidades associadas presentes nos
pacientes submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 2013......... 59

Tabela 5

Medicamentos utilizados pelos pacientes submetidos à
hemodiálise. Natal/RN, 2013...............................................

Tabela 6

60

Prevalência do diagnóstico de enfermagem Volume de
líquidos excessivo e de suas características definidoras
em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 2013... 61

Tabela 7

Razões de prevalência das características definidoras
segundo a ocorrência do diagnóstico de enfermagem
Volume de líquidos excessivo em pacientes em pacientes
submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 2013.........................

Tabela 8

62

Medidas de acurácia das características definidoras do
diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo
em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 2013... 66

Tabela 9

Regressão logística para as características preditoras da
presença do diagnóstico de enfermagem Volume de
líquidos excessivo identificado em pacientes submetidos à
hemodiálise. Natal/RN, 2013...............................................

68

12

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 13
2 OBJETIVOS .................................................................................................. 24
2.1 GERAL ................................................................................................................ 24
2.2 ESPECÍFICOS .................................................................................................... 24
3 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................. 25
3.1 PROCESSO DE ENFERMAGEM E PROCESSO DIAGNÓSTICO ..................... 25
3.2 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA INTERNACIONAL E SUAS
CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS ....................................................................... 29
3.3 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM VOLUME DE LÍQUIDOS EXCESSIVO EM
PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE: DEFINIÇÕES OPERACIONAIS E
CONCEITUAIS DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS...................................... 30
4 MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................. 46
4.1 TIPO DE ESTUDO .............................................................................................. 46
4.2 PRIMEIRA ETAPA – AVALIAÇÃO DOS INDICADORES CLÍNICOS DO
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM VOLUME DE LÍQUIDOS EXCESSIVO ........... 46
4.2.1 Local do estudo ................................................................................................ 46
4.2.2 População e amostra........................................................................................ 47
4.2.3 Procedimento de coleta de dados .................................................................... 48
4.2.4 Treinamento da equipe de coleta ..................................................................... 50
4.2.5 Análise e organização dos dados ..................................................................... 50
4.3 SEGUNDA ETAPA - INFERÊNCIA DIAGNÓSTICA ........................................... 51
4.3.1 Seleção e treinamento dos diagnosticadores ................................................... 51
4.3.2 Procedimento de coleta de dados e inferência diagnóstica.............................. 55
4.3.3 Análise e Organização dos dados .................................................................... 55
4.4 ASPECTOS ÉTICOS ......................................................................................... 57
5 RESULTADOS .............................................................................................. 58
6 DISCUSSÕES ............................................................................................... 70
7 CONCLUSÕES .............................................................................................. 87
REFERÊNCIAS ................................................................................................ 91
APÊNDICE A- Instrumento para a coleta de dados dos pacientes (1ª etapa)
....................................................................................................................... 104
APÊNDICE B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (paciente) .... 111
APÊNDICE C- Protocolo operacional padronizado ..................................... 113
APÊNDICE D- Carta-convite aos especialistas ............................................ 123
APÊNDICE E- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(diagnosticadores) ........................................................................................ 125
APÊNDICE F- Instrumento para a coleta de dados da inferência diagnóstica
pelos especialistas (2ª etapa)....................................................................... 127
ANEXO A- Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa .............. 129

13

1 INTRODUÇÃO

A finalidade deste estudo é avaliar a acurácia dos indicadores clínicos do
diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo em pacientes submetidos
à hemodiálise.
Os diagnósticos de enfermagem fazem parte da segunda etapa da
metodologia da assistência, denominada processo de enfermagem (PE), o qual é
dividido em cinco etapas, a saber: histórico, diagnóstico de enfermagem,
planejamento, implementação e avaliação. A segunda etapa do processo,
diagnóstico de enfermagem, reveste-se de singular importância, pois auxilia na
melhoria da prestação de cuidados ao paciente, organiza e padroniza a linguagem e
o conhecimento da enfermagem, facilita a comunicação entre os profissionais,
delimita a área de atuação, impulsiona pesquisas, subsidia a validação das funções
de enfermagem e aumenta a autonomia do enfermeiro (BOERY; BARROS, 2008;
CHRISTENSEN; KENNEY, 1995).
Os diagnósticos de enfermagem são definidos como o julgamento clínico do
enfermeiro às respostas expressas pelo indivíduo aos problemas reais ou potenciais
de saúde. São, portanto, utilizados para orientar o planejamento das intervenções e
dos resultados de enfermagem, a implementação e a avaliação da assistência de
modo a proporcionar a melhoria do estado de saúde do paciente (HERDMAN, 2013).
Foram criados com o intuito de subsidiar uma linguagem universal que descreva o
conhecimento e a prática profissional, a fim de conduzir as intervenções e os
resultados de enfermagem (HERDMAN, 2011).
Em todo o mundo, existem diversos sistemas de classificação para os
diagnósticos de enfermagem, entretanto, a taxonomia mais divulgada e aplicada em
âmbito mundial é a da NANDA Internacional (ALMEIDA, 2002; NÓBREGA; GARCIA,
2004). Tal taxonomia dirimiu lacunas existentes na área da enfermagem referente
aos critérios exigidos para sua profissionalização ao promover o desenvolvimento, a
padronização e a classificação dos diagnósticos de enfermagem (BOERY;
BARROS, 2008).
Os diagnósticos presentes na NANDA Internacional são constituídos por
alguns componentes, a saber: rótulo ou enunciado diagnóstico; definição do rótulo,
que oferece sua descrição clara e precisa; fatores relacionados, os quais indicam a
possível causa da ocorrência do diagnóstico; fatores de risco, que são responsáveis
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por aumentar a vulnerabilidade de um indivíduo a um evento insalubre, sendo
encontrados apenas em diagnósticos de risco; e, por fim, as características
definidoras, definidas como os indícios/sinais e sintomas observáveis no paciente
que se agrupam como manifestações de um diagnóstico, podendo ser identificadas
por meio da entrevista, exames propedêuticos e/ou específicos (BOERY;
GUIMARÕES; BARROS, 2005; HERDMAN, 2013).
As características definidoras, também intituladas como indicadores clínicos,
podem ser utilizadas para a medição da acurácia diagnóstica, de modo a assegurar
a presença ou ausência de uma categoria diagnóstica (BOERY; BARROS, 2008).
Assim, as medidas de acurácia auxiliam na diferenciação de um diagnóstico de
outros possíveis com o intuito de escolher aquele que melhor expressa os dados
analisados (LUNNEY, 2003).
Na enfermagem, os estudos sobre acurácia diagnóstica objetivam estimar a
acurácia dos indicadores clínicos de um diagnóstico em uma população específica
(BELTRÃO, 2011). Para isso, avalia-se a sua acurácia, com vistas a identificar qual
indicador, dentre o conjunto de indicadores, prediz com maior exatidão a ocorrência
do diagnóstico investigado.
O alcance de diagnósticos de enfermagem acurados está diretamente
relacionado à existência de uma associação válida entre os sinais e sintomas
manifestados pelo paciente e o diagnóstico de enfermagem identificado (BELTRÃO,
2011; CRUZ; PIMENTA, 2005). Assim, as características definidoras são
consideradas acuradas quando refletem o real estado de saúde do paciente
(BELTRÃO, 2011; CRUZ; PIMENTA, 2005).
Nos estudos de acurácia, os indicadores de um diagnóstico de enfermagem
são julgados por um diagnosticador e são avaliados quanto ao grau de relevância,
pertinência, especificidade e a coerência das pistas (indicadores clínicos) existentes
para a identificação do diagnóstico na situação clínica estudada (MATOS, 2006).
A acurácia dos indicadores clínicos é embasada na teoria dos testes
diagnósticos, em que cada indicador é considerado um teste diagnóstico, o qual, a
depender de sua acurácia, aumenta ou diminui a probabilidade da presença ou
ausência do diagnóstico de enfermagem estudado. A eficácia do teste diagnóstico
está diretamente relacionada a seu poder de indicar corretamente a presença ou a
ausência desse diagnóstico. Assim, o teste pode oferecer informações capazes de
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separar pacientes com e sem o problema (LÓPEZ, 2001; LOPES; SILVA; ARAUJO,
2013; SOUSA, 2010).
Para a análise da acurácia de cada característica definidora são realizados
cálculos matemáticos, com destaque para: sensibilidade, especificidade, valores
preditivos positivos e negativos (HERDMAN, 2013; LÓPEZ, 2001; LOPES; SILVA;
ARAUJO, 2013; SOUSA, 2010). A medida de sensibilidade refere-se à proporção de
pessoas com a doença que apresentam teste verdadeiro positivo. Corresponde,
portanto, à alta probabilidade de se detectar resultados verdadeiros positivos
(FLETCHER; FLETCHER; WAGNER, 1996; LÓPEZ, 2001; VIEIRA, 2010). Quanto
maior for a sensibilidade do teste, menor será a probabilidade de ele ser negativo
em pacientes com a doença (LÓPEZ, 20001). No âmbito dos diagnósticos de
enfermagem, a sensibilidade refere-se à proporção de pacientes com o diagnóstico
de enfermagem e com determinado indicador clínico presente (BELTRÃO, 2011;
LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012).
Por outro lado, a especificidade configura-se na proporção de pessoas sem
a doença que apresentam teste negativo. Corresponde à alta probabilidade de
detectar resultados verdadeiros negativos (FLETCHER; FLETCHER; WAGNER,
1996; LÓPEZ, 2001; VIEIRA, 2010). Quanto maior for a especificidade do teste,
menor será a probabilidade de o teste ser positivo nos pacientes sem a doença
(LÓPEZ, 2001). Na enfermagem, representa a proporção de pacientes sem o
diagnóstico de enfermagem para os quais o indicador está ausente (BELTRÃO,
2011; LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012).
Os valores preditivos positivos e negativos são medidas que reforçam a
probabilidade da presença ou ausência da doença. Para Lopes, Silva e Araujo
(2013) a sensibilidade, a especificidade e os valores preditivos estão relacionados
entre si, de tal modo que valores preditivos negativos altos estão associados à
sensibilidade alta e valores preditivos positivos altos com especificidade alta. O valor
preditivo positivo indica a porcentagem de resultados positivos corretos no total de
resultados positivos. E o valor preditivo negativo refere-se à porcentagem de
resultados negativos corretos no total de resultados negativos (VIEIRA, 2010).
Dessa forma, a partir desses cálculos matemáticos, torna-se possível
estimar o quanto um indicador clínico é acurado, específico ou sensível, para
determinado

diagnóstico

de

enfermagem.

Assim,

estudos

dessa

natureza

contribuem para a prática profissional, pois melhoram a interpretação do conjunto de
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informações coletadas, tendo-se em vista que fornecem aos enfermeiros os
indicadores que melhor predizem o diagnóstico, diminuindo a incerteza envolvida no
julgamento diagnóstico. Isso reduz o risco de traçar intervenções a indivíduos que
não deveriam recebê-las ou não traçar intervenções a indivíduos que deveriam ser
contemplados. Fornecem, portanto, os indicadores clínicos relevantes para
determinar a presença ou ausência de um diagnóstico de enfermagem (SILVA;
LUCENA, 2011).
Sabe-se, no entanto, que, apesar de os enfermeiros interpretarem
constantemente os problemas de saúde dos seus pacientes, identificando
diagnósticos de enfermagem e planejando as intervenções para obter os melhores
resultados, a acurácia do diagnóstico nem sempre é questionada (LUNNEY, 2004).
Assim, podem existir interpretações errôneas, por parte dos enfermeiros, às
respostas dos pacientes aos problemas de saúde, tendo-se em vista que os
diagnósticos de enfermagem são traçados a partir de interpretações científicas dos
dados coletados em seres humanos. Sabe-se que os seres humanos são
complexos, holísticos e únicos, sendo possível que a inferência diagnóstica
realizada pelo enfermeiro seja incorreta e seja imputado um diagnóstico pouco
acurado, o que repercute em resultados indesejáveis (LUNNEY, 2004).
Tais problemas deveriam ser mais bem destacados, já que os diagnósticos de
enfermagem por serem julgamentos clínicos probabilísticos estão sempre propensos
ao risco de serem identificados inapropriadamente. E considerando que a
interpretação das respostas humanas configura-se em impressões subjetivas, a
identificação diagnóstica acurada é um desafio complexo, sendo alto o risco de
baixa acurácia diagnóstica (LUNNEY, 2004).
Além disso, o usuário pode apresentar sinais e sintomas inespecíficos, o que
leva o enfermeiro a escolher diagnósticos de enfermagem incorretos (SILVA;
LUCENA, 2011). Desse modo, em virtude de vários diagnósticos compartilharem
características definidoras, problema que dificulta ainda mais o estabelecimento de
diagnósticos acurados, torna-se necessária a realização de

estudos que

demonstrem a validade das relações entre as manifestações clínicas e os
diagnósticos (CRUZ; PIMENTA, 2005; MENDES; SOUSA; LOPES, 2011). Destarte,
uma das formas de se identificar mais acuradamente um diagnóstico de
enfermagem é por meio do estabelecimento de bons indicadores clínicos
(PASCOAL, 2011).
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Assim, estudos sobre acurácia dos indicadores dos diagnósticos de
enfermagem são importantes, pois a exatidão do diagnóstico traçado está
intimamente relacionada ao sucesso do cuidado de enfermagem. Ademais,
contribuem para respaldar o conhecimento dos enfermeiros atuantes na prática
clínica, no que concerne à escolha e identificação de diagnósticos mais fidedignos
para a realidade apresentada a partir de indicadores sensíveis e/ou específicos para
determinado diagnóstico.
Nesse contexto, ressalta-se ainda a realização desses estudos em virtude
de tais diagnósticos terem sido estudados ou validados pela taxonomia da NANDA
Internacional em populações gerais, tornando-os, muitas vezes, inespecíficos,
podendo surgir variadas interpretações, por parte do enfermeiro, de acordo com o
contexto clínico de determinada população.
Assim, Sousa (2010) orienta que, ao se investigar um mesmo diagnóstico
em diferentes populações, percebe-se a necessidade de validar os componentes
responsáveis pela conclusão diagnóstica dentro da realidade específica da
população em estudo para que haja maior segurança no estabelecimento do
diagnóstico. Beltrão (2011) corrobora com o pensamento supracitado quando afirma
que as medidas de acurácia variam de acordo com as características identificadas
na população estudada, e, por isso, os enfermeiros precisam realizar estudos de
acurácia em populações específicas de modo a estudar como tais medidas se
comportam frente aos vários contextos.
Destarte, acredita-se que investigações sobre as medidas de acurácia dos
indicadores clínicos dos diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional em
populações específicas, como a constituída por pacientes com doença renal crônica
(DRC), contribuem para a prática do enfermeiro, fornecendo dados condizentes com
a realidade e auxiliando a traçar diagnósticos de enfermagem com mais rapidez e
segurança.
A DRC é caracterizada pela presença de lesão renal (anormalidades
estruturais ou funcionais do rim), associada à redução da taxa de filtração glomerular
(TFG) < 60ml/min/1,73m2, em um tempo maior ou igual a 3 meses (K/DOQI, 2002).
Ocorre, portanto, uma perda progressiva e irreversível de grande número de néfrons
funcionais, com consequente desequilíbrio metabólico, hidroeletrolítico e azotemia
(SMELTZER et al., 2011).
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A DRC é classificada em cinco estágios, os quais se relacionam com a TFG e
consequentemente com o grau de insuficiência apresentado pelo paciente. A
categoria mais avançada, o estágio cinco, é intitulada como insuficiência renal
crônica em estágio terminal (IRC). Nessa fase, os rins perdem o controle total da
homeostasia do organismo, pois há uma grande redução de néfrons, o que provoca
a retenção de eletrólitos, nitrogênios não proteicos e líquidos. A TFG encontra-se
abaixo de 15 ml/min/1,73m2 e o paciente apresenta sintomas urêmicos intensos, tais
como anemia, hipertensão arterial, edema generalizado, acidose, fraqueza, malestar, elevação de ureia, creatinina, ácido úrico, fosfato, potássio, dentre outros
(GAVINA, 2010; RIELLA, 2010).
Para a manutenção da vida dos pacientes com IRC terminal é necessária
uma terapia renal substitutiva, como a diálise peritoneal (DP), a hemodiálise (HD) ou
o transplante renal (GAVINA, 2010; ROMÃO JÚNIOR, 2004). Entretanto, dentre as
opções de tratamento, a HD se destaca em termos quantitativos no Brasil, pois
aproximadamente 90% dos pacientes em terapia substitutiva da função renal
realizam a HD (SESSO et al., 2010).
Tal terapia consiste na extração de substâncias nitrogenadas tóxicas do
sangue e a remoção do excesso de líquido acumulado nos tecidos do corpo. O
sangue, repleto de toxinas e resíduos nitrogenados, é transferido do paciente para
um dialisador, no qual é filtrado, tornando-se limpo para em seguida ser devolvido ao
paciente. A HD, geralmente, é realizada três vezes por semana, em sessões com
duração média de 4 horas (SMELTZER et al., 2011).
Entretanto, embora o tratamento seja bastante eficiente, a função renal não é
substituída completamente. Assim, independente do cumprimento do tratamento
clínico, alimentar e hídrico, há o acúmulo, nesses pacientes, de excretas
nitrogenadas, líquidos e eletrólitos, os quais ocasionam uma série de sinais e
sintomas manifestados nos diversos seguimentos do corpo (CAPELLARI, 2007).
No sistema neurológico podem ocorrer alterações do sono, cefaleia,
irritabilidade e coma; no sistema pulmonar podem ser identificadas congestão
pulmonar e pleurites; no sistema gastrintestinal, os sintomas mais comuns são a
anorexia, a náusea, o vômito e o hálito urêmico; no sistema hematológico, a anemia
é marcante; no sistema endócrino, as anormalidades da tireoide e da paratireoide
podem ocorrer; no sistema cardiovascular podem estar presentes a hipertensão
arterial, a insuficiência cardíaca, a coronariopatia e a pericardite; no sistema
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tegumentar,

pode

existir

palidez,

prurido

e

pigmentação;

no

sistema

musculoesquelético pode haver fraqueza e osteodistrofia; e, como alterações
psicológicas, a depressão, a ansiedade e as psicoses podem estar presentes
(RIELLA, 2010; SMELTZER et al., 2011).
Assim, em virtude dos problemas decorrentes da IRC e do tratamento, a
identificação de diagnósticos de enfermagem é um instrumento adequado, útil,
facilitador da linguagem e da comunicação entre profissionais e pacientes,
contribuindo para a sistematização do trabalho e para a qualidade dos cuidados
prestados (GALACHE, 2004).
Na realidade brasileira, existem alguns estudos (COSTA et al., 2010;
HOLANDA; SILVA, 2009; LATA et al., 2007; SOUZA; MARTINO; LOPES, 2007)
sobre o perfil dos diagnósticos de enfermagem no setor de hemodiálise. Sendo
identificados como principais diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional
nessa clientela: Risco de infecção; Intolerância à atividade, Padrão de sono
perturbado; Volume de líquidos excessivo; Hipotermia; Fadiga; Baixa estima
situacional; Proteção ineficaz; Desobediência; Dor aguda; Percepção sensorial
perturbada;

Integridade

da

pele

prejudicada;

Insônia;

Tristeza

crônica;

Conhecimento deficiente; Medo; Mobilidade física prejudicada; Risco de sentimento
de impotência; Manutenção ineficaz da saúde; e Disfunção sexual.
Entretanto, constata-se que, embora existam pesquisas traçando o perfil
dessa clientela, existem poucas sobre o diagnóstico de enfermagem Volume de
líquidos excessivo (GUIMARÕES; BARROS; GUTIERREZ, 2000), principalmente
sobre a acurácia de seus indicadores. Assim, tendo-se em vista que tal diagnóstico
possui alta frequência (ALVES et al., 2006; CAPELLARI, 2007; COSTA et al., 2010;
DALLÉ, 2009; DALLÉ; LUCENA, 2012; FRAZÃO, 2012; GALACHE, 2004) e revela
aspectos inquestionáveis do cuidado ao paciente com IRC, optou-se pelo estudo
específico deste diagnóstico de enfermagem.
O diagnóstico Volume de líquidos excessivo foi incluso na NANDA
Internacional no ano de 1982, revisado em 1996 e até hoje não apresenta nível de
evidência, ou seja, não foi ainda validado. Está enquadrado no domínio 2- nutrição,
e na classe 5- hidratação, sendo definido como “retenção aumentada de líquidos
isotônicos” (HERDMAN, 2013, p.244). Possui três fatores relacionados: ingesta
excessiva de líquidos, ingesta excessiva de sódio e mecanismos reguladores
comprometidos (HERDMAN, 2013).

20

Sendo composto por vinte e cinco características definidoras, a saber:
agitação, alterações da pressão arterial pulmonar, anasarca, ansiedade, azotemia,
congestão pulmonar, derrame pleural, dispneia, distensão da veia jugular, edema,
eletrólitos alterados, ganho de peso em um curto período, hematócrito diminuído,
hemoglobina diminuída, ingestão maior que o débito, mudança no estado mental,
mudança na densidade específica, mudanças na pressão arterial, mudanças no
padrão respiratório, oligúria, ortopneia, pressão venosa central aumentada, reflexo
hepatojugular positivo, ruídos respiratórios adventícios e som cardíaco B3
(HERDMAN, 2013).
Dentre essas características definidoras, algumas estão usualmente
presentes em pacientes com IRC, tais como a azotemia, a anasarca, o edema, a
distensão da veia jugular, o ganho de peso em curto período de tempo, os eletrólitos
alterados, a anemia, a ansiedade, a dispneia, as mudanças no padrão respiratório,
os ruídos adventícios do tipo estertores, a oligúria e as mudanças na pressão arterial
(RIELLA, 2010; SMELTZER et al., 2011). Tais sinais e sintomas são decorrentes,
principalmente, da deterioração progressiva e irreversível da função renal, a qual
torna-se incapaz de manter os equilíbrios metabólicos e hidroeletrolíticos do
organismo e de eliminar as toxinas urêmicas (RIELLA, 2010).
Além disso, em virtude dos distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásico, há
uma maior retenção de sódio e de água decorrente do mau funcionamento do
sistema renina-angiotensina-aldosterona, somada à diminuição da taxa de filtração
glomerular. Esses fatores são os responsáveis por provocar o excesso de volume
circulante nos pacientes com IRC (RIELLA, 2010; SMELTZER et al., 2011).
O acúmulo de líquidos é uma característica marcante no paciente renal em
hemodiálise, sendo um reflexo do balanço entre a saída de água do organismo,
através da produção de diurese e perdas insensíveis ao corpo, e a entrada, através
da ingesta de alimentos e líquidos (GUYTON; HALL, 2012; KALANTAR-ZADEH,
2009). Para Souza, Martino e Lopes (2007), no paciente renal submetido à
hemodiálise, há um descompasso no balanço hídrico, pois a entrada é quase
sempre maior que a saída, principalmente devido à ingestão alimentar e hídrica
maior do que a recomendada.
O excesso de volume de líquidos, geralmente, provoca complicações sérias
ao paciente com IRC, tais como o edema agudo de pulmão, a sobrecarga
circulatória com consequente diminuição da eficiência cardíaca, gerando a
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insuficiência cardíaca congestiva e a hipertensão arterial. Esta última é o principal
fator de risco para o desenvolvimento de coronariopatias, congestão pulmonar e
doenças cerebrovasculares (RIELLA, 2010; SMELTZER et al., 2011).
Tais complicações, se não forem tratadas rapidamente, poderão agravar
ainda mais o estado de saúde dos pacientes ou, até mesmo, levá-los à morte.
Sendo fundamental a identificação rápida e precisa do diagnóstico de enfermagem
Volume de líquidos excessivo pelo enfermeiro, com o intuito de evitar ou minimizar
as complicações supracitadas, decorrentes do aumento de líquidos circulantes no
organismo de tais indivíduos.
Nesse contexto, o estudo sobre a acurácia dos indicadores clínicos do
diagnóstico Volume de líquidos excessivo contribui para o aperfeiçoamento das
habilidades cognitivas dos enfermeiros, já que tais medidas exploram a relação
direta existente entre os indicadores clínicos e o diagnóstico, fornecendo dados
relevantes para o processo de inferência diagnóstica (BELTRÃO, 2011; LUNNEY et
al., 1997; PARKER; LUNNEY, 1998).
Lopes, Silva e Araujo (2012) complementam afirmando que o conhecimento
de indicadores clínicos acurados permite a identificação e a seleção do diagnóstico
de enfermagem mais adequado. Matos (2006) acrescenta que apenas por meio de
métodos confiáveis e válidos de avaliação da acurácia dos diagnósticos de
enfermagem haverá um avanço do processo diagnóstico e consequente aumento na
confiabilidade das pesquisas nessa temática.
Entretanto, apesar da relevância, destaca-se que estudos sobre acurácia
diagnóstica são recentes e escassos na área de enfermagem (BELTRÃO, 2011;
CRUZ; PIMENTA, 2005; MATOS; CRUZ, 2009). Assim, a carência desses estudos
limita a confiabilidade das inferências realizadas pelos enfermeiros, que gerem
evidências fortes para amparar a prática clínica.
Atrelado a essa realidade, o interesse em desenvolver este estudo sobreveio
de inquietações durante a graduação acerca das dificuldades encontradas no que
tange ao processo de inferência diagnóstica. Inúmeras vezes, no momento da
inferência, ao identificar os sinais e sintomas no paciente investigado, havia a
indagação: a partir de quantas características presentes no paciente se deve traçar
um diagnóstico? Dúvida esta persistente em muitas das inferências de estudantes e
enfermeiros, entretanto, na verdade, o que deve ser investigado é: quais delas
seriam as mais importantes para determinar a presença do diagnóstico.
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Assim, acredita-se que, para melhorar a inferência diagnóstica, a escolha do
diagnóstico não deve embasar-se meramente no quantitativo de características que
esse indivíduo apresenta, mas, sim, se há alguma entre essas características que
aponte com melhor exatidão a existência do diagnóstico. Essa imprecisão a respeito
da inferência diagnóstica aumenta as chances de se identificar diagnósticos menos
fidedignos ao real estado de saúde do paciente.
Referente à escolha do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos
excessivo nos pacientes em hemodiálise, ela se deve à aproximação durante a
trajetória acadêmica da autora, a qual participou de projeto de pesquisa relacionado
ao perfil dos diagnósticos de enfermagem dos pacientes renais crônicos submetidos
à hemodiálise realizada por Frazão (2012), sendo percebida a relação intrínseca
entre o referido diagnóstico e tais indivíduos. Somado a isso, a partir de busca prévia
na literatura, identificou-se também que, apesar da alta prevalência desse
diagnóstico nos estudos de perfil diagnóstico para IRC, não havia nenhum que
abordasse a acurácia de seus indicadores, ferramenta útil para o auxílio da
inferência diagnóstica realizada por enfermeiros.
Assim, diante das problemáticas expostas e da importância de se estudar os
diagnósticos de enfermagem e seus indicadores em populações específicas, surgiu
o interesse em desenvolver um estudo que pudesse produzir evidências científicas
consistentes, capaz de auxiliar os enfermeiros a inferirem o diagnóstico de
enfermagem Volume de líquidos excessivo mais fidedignamente, com maior
segurança e rapidez. Acredita-se que estudos que abordem tal temática fornecem
maiores subsídios para o conhecimento científico da enfermagem, e, assim, maior
respaldo para uma assistência de qualidade.
Ademais, a partir do reconhecimento da necessidade de pesquisas sobre
acurácia diagnóstica, o presente estudo foi proposto por se acreditar na importância
da precisão do raciocínio clínico e do julgamento diagnóstico para a melhoria da
assistência de enfermagem. Outrossim, acredita-se que o estudo em apreço
contribuirá para uma atenção de enfermagem direcionada às reais necessidades do
paciente renal crônico em hemodiálise.
Nesse contexto surgiram as seguintes hipóteses: 1) O diagnóstico de
enfermagem Volume de líquidos excessivo é frequente nos pacientes submetidos à
hemodiálise; 2) Há indicadores clínicos do diagnóstico Volume de líquidos excessivo
em pacientes submetidos à hemodiálise que aumentam as chances da presença
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desse diagnóstico, que são mais acurados e possuem maior capacidade de
predição.
Como questionamentos emergiram os seguintes: Qual é a prevalência do
diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo e de seus indicadores
clínicos em pacientes submetidos à hemodiálise? Quais indicadores clínicos
aumentam as chances de ocorrência do diagnóstico estudado, são mais acurados e
melhor predizem o diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo nessa
clientela?
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2 OBJETIVOS

2.1 GERAL

- Avaliar a acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem
Volume de líquidos excessivo em pacientes submetidos à hemodiálise.

2.2 ESPECÍFICOS

- Identificar a prevalência do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos
excessivo e de seus indicadores clínicos em pacientes submetidos à hemodiálise;
- Verificar a associação entre os indicadores clínicos e a presença do
diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo em pacientes submetidos
à hemodiálise;
- Determinar a sensibilidade, a especificidade, os valores preditivos positivo e
negativo dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos
excessivo em pacientes submetidos à hemodiálise;
- Identificar os indicadores clínicos preditores que melhor influenciam o
estabelecimento do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo em
pacientes submetidos à hemodiálise.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

Para o embasamento teórico deste estudo, foi necessário o desenvolvimento
de componentes do conhecimento sobre o processo de enfermagem, o processo
diagnóstico, os diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional e suas
características definidoras e o diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos
excessivo em pacientes submetido à hemodiálise, com as respectivas definições
operacionais e conceituais das características definidoras.

3.1 PROCESSO DE ENFERMAGEM E PROCESSO DIAGNÓSTICO
O processo de enfermagem (PE) é um instrumento metodológico e
sistemático, responsável pela orientação do cuidar em enfermagem. Visa fornecer
uma estrutura para a prática profissional voltada para um cuidar de qualidade. Além
disso, a utilização do processo evidencia a contribuição dos enfermeiros na atenção
à saúde, aumentando o seu reconhecimento (COFEN, 2009; HERMIDA, 2004;
TAYLOR; LILLIS; LEMONE, 2007; TANNURE; GONÇALVES, 2009).
Para a efetivação do processo de enfermagem são necessários alguns
elementos, como a participação do enfermeiro, do paciente, da tecnologia, definida
como o conhecimento transformado em técnica, da base conceitual-filosófica, dos
objetivos e dos recursos materiais. Dentre esses, destaca-se a necessidade de uma
base teórica que fundamente o processo (LEOPARDI, 2006). Ideia confirmada pela
Resolução do COFEN nº 358 (2009), a qual revela a necessidade de um suporte
teórico que embase as etapas do processo de enfermagem.
Nesse aspecto, a utilização de teorias que fundamentem o processo de
enfermagem permite a união entre a prática e o conhecimento, os quais se
interligam como um processo elaborado do fazer desse profissional, denominado por
Leopardi (2006) como práxis. Assim, compreende-se que a utilização das teorias
como suporte para o processo de enfermagem oferece uma estrutura organizada e
sistemática para o conhecimento e a prática, e transforma a enfermagem em uma
disciplina pautada em princípios filosóficos e científicos, de modo a melhorar e
orientar a prática, além de consolidá-la como ciência e arte na área da saúde
(SCHAURICH; CROSSETI, 2010).
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Nessa perspectiva, traduz-se como importante considerar alguns aspectos
antes de escolher o modelo teórico para fundamentar a prática de determinada
instituição de saúde, tais como: a realidade dos setores desse local, o perfil dos
enfermeiros inseridos nessa prática e as características dos pacientes atendidos,
pois tais particularidades deverão estar coadunadas com os conceitos saúde,
pessoa, ambiente e enfermagem inseridos no modelo. Válido investigar, também, se
os enfermeiros que trabalharão com o modelo estão capacitados para a utilização
das atividades preconizadas pelo teórico (TANNURE; GONÇALVES, 2009).
Dentre as teorias de enfermagem que poderiam ser utilizadas para embasar o
processo de enfermagem aplicado aos pacientes renais crônicos submetidos à
hemodiálise citam-se como exemplos a Teoria de Obtenção de Metas criada por
Imogene King, a Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem e o Modelo de
Adaptação de Callista Roy, utilizados por estudos que demonstraram a partir de
seus resultados a aplicabilidade de tais constructos coadunados ao processo de
enfermagem nessa clientela (FRAZÃO, 2012; RAMOS et al., 2007; SOUZA;
MARTINO; LOPES, 2007).
Entretanto, na realidade brasileira, existe ainda uma grande lacuna na
aplicação do processo de enfermagem, conforme aponta Medeiros, Santos e Cabral
(2013), bem como no uso de teorias de enfermagem para subsidiar a prática clínica.
A não utilização do processo de enfermagem interfere de forma negativa na
interação entre o enfermeiro e o paciente, compromete a qualidade da assistência
prestada, tornando-a pouco individualizada, além de conferir pouca organização ao
serviço e gerar conflito de papéis (ANDRADE; VIEIRA, 2005).
Em contraponto, a aplicação do processo de enfermagem na prática
acrescenta qualidade ao cuidado, possibilita autonomia profissional, além de ser
algo exigido por lei. De acordo com a Resolução do COFEN nº 358 (2009), o PE
deverá ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes
públicos e privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem (BARROS;
LOPES, 2010; GARCIA; NÓBREGA, 2009).
Sabe-se que o PE é composto por cinco etapas (COFEN, 2009; HERMIDA,
2004; TAYLOR; LILLIS; LEMONE, 2007; TANNURE; GONÇALVES, 2009). Na
primeira etapa, é realizada a coleta de dados, com vistas a elaborar o histórico de
enfermagem, em que o profissional busca informações sobre o estado de saúde do
paciente, para identificar suas necessidades, problemas, preocupações ou reações

27

humanas. Sendo imperativo que tais informações sejam precisas e fidedignas para
que o perfil de saúde do indivíduo seja traçado (COFEN, 2009; TANNURE;
GONÇALVES, 2009).
Na segunda etapa, o enfermeiro identifica quais problemas de enfermagem
são identificados no indivíduo investigado durante aquele período do processo
saúde e doença. É com base nessa etapa que as intervenções e os resultados são
selecionados. Por isso, para Capelari (2007), o diagnóstico de enfermagem é o foco
principal, pois é partir dele que o enfermeiro direciona e individualiza o cuidado ao
paciente.
Na etapa do planejamento da assistência, o enfermeiro identifica as
intervenções a serem executadas, bem como os resultados esperados em
consonância com os diagnósticos levantados. Na implementação, as intervenções
são executadas, e, na avaliação, o enfermeiro verifica se as ações implementadas
atingiram os resultados esperados, de modo a rever o plano de cuidados e corrigir
possíveis falhas (COFEN, 2009; TANNURE; GONÇALVES, 2009).
Dentre tais etapas, destacam-se o histórico e os diagnósticos de enfermagem,
pois são etapas norteadoras das ações de enfermagem, dentro do processo de
enfermagem, de modo que, se forem mal executadas, repercutirão em todo o
processo do cuidar, tornando-o pouco efetivo. Segundo Pokorski et al. (2009) e
Reppetto e Souza (2005), há deficiência na coleta de dados e ausência da etapa
diagnóstica. Tal realidade pode estar relacionada à falta de avaliação clínica por
parte do enfermeiro, como também ao déficit de conhecimento desse profissional
sobre como realizar tais passos do processo.
Sabe-se que a realização da avaliação clínica fornece a base para formulação
dos problemas apresentados pelo paciente, sendo a partir dessa etapa que os sinais
e sintomas são evidenciados, bem como os fatores de risco/relacionados, de modo
que o enfermeiro possa formular os possíveis diagnósticos. De acordo com Carvalho
e Kusumota (2009), identificar evidências clínicas fidedignas possibilita uma
interpretação acurada dos dados coletados, com consequente identificação de um
diagnóstico de enfermagem coerente com as necessidades apresentadas pelo
paciente, o que repercute no sucesso de todo o processo de enfermagem.
Ademais, para garantir a acurácia diagnóstica, atrelada à identificação de
bons indicadores clínicos, coexiste a habilidade do pensamento crítico e do
raciocínio

diagnóstico,

presentes

no

processo

diagnóstico,

qualidades
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imprescindíveis ao enfermeiro diagnosticador na tomada de decisão coerente com
os dados levantados (CARVALHO; GARCIA, 2002; CARVALHO; KUSUMOTA, 2009;
SILVA; LUCENA, 2011).
O raciocínio clínico e julgamento diagnóstico é um método interpretativo e
complexo que envolve habilidades de pensamento crítico e tomada de decisão.
Trata-se de uma análise e síntese dos dados coletados, alicerçadas pelo
pensamento crítico e pelo raciocínio diagnóstico (ALMEIDA, 2002; CARVALHO;
GARCIA, 2002; CHRISTENSEN; KENNEY, 1995).
O pensamento crítico se configura em um conjunto de atitudes,
conhecimentos e habilidades. É um processo intelectual que considera a lógica para
a exata identificação das evidências, sendo importante para a excelência da
acurácia diagnóstica (LUNNEY, 2003; SILVA; LUCENA, 2011). Já o raciocínio
diagnóstico permite a identificação do problema de saúde do paciente e suas causas
a partir dos sinais e sintomas apresentados (SILVA; LUCENA, 2011). Caldeira et al.
(2012) consideram o raciocínio clínico e julgamento diagnóstico uma das fases mais
complexas do processo de enfermagem, pois envolve a tomada de decisões com a
rotulação das condições clínicas do paciente.
Carvalho e Garcia (2002) descrevem os passos do processo diagnóstico,
comum a todos os modelos conhecidos para a identificação de um diagnóstico, a
saber: obtenção de dados objetivos, subjetivos e exames complementares do
cliente; interpretação e agrupamento dos dados em conformidade com as relações
existentes entre estes; e tomada de decisão sobre qual conceito diagnóstico retrata
com maior exatidão o agrupamento dos dados. Assim, o processo diagnóstico é
envolto pela investigação, coleta, validação e organização de dados, identificação de
padrões, registro e interpretação dos dados, com vistas a identificar o diagnóstico de
enfermagem (ALFARO-LEFREVE, 2010).
Nesse processo de decisão diagnóstica, devem-se utilizar somados ao
pensamento crítico e ao raciocínio diagnóstico, os conhecimentos teóricos e
práticos, o bom senso, o julgamento ético e a intuição para garantir a formulação de
um diagnóstico preciso. Sabe-se que o estabelecimento de um diagnóstico incorreto
pode acarretar em uma série de consequências ao cliente, desde retardar a solução
de seu problema até acentuar os seus prejuízos (ALMEIDA, 2002).
Assim, com intuito de ajudar o paciente a manter, recuperar ou aumentar seu
estado de saúde, torna-se necessário que o profissional enfermeiro possua
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julgamentos clínicos apropriados para decisão diagnóstica correta, sendo preciso
para isso a utilização dos conhecimentos teóricos e práticos próprios da profissão
(CAPELLARI, 2007).

3.2 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA INTERNACIONAL E SUAS
CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS

Na enfermagem, o uso de classificações auxilia na padronização da
linguagem, configurando-se em um instrumento essencial para a comunicação, no
qual o enfermeiro pode pensar e falar mais claramente sobre os fenômenos clínicos
de interesse para a sua prática (CRUZ, 2008). Dentre as taxonomias utilizadas pela
enfermagem, destaca-se a da NANDA Internacional, sistema de classificação dos
diagnósticos de enfermagem. Seu uso aponta o foco do cuidar da enfermagem,
diferenciando o trabalho do enfermeiro dos outros profissionais da área da saúde
(NÓBREGA; GUTIÉRREZ, 2000).
Atualmente, a NANDA Internacional apresenta 47 classes e 13 domínios,
quais sejam: promoção da saúde, nutrição, eliminação e troca, atividade/repouso,
percepção/cognição, autopercepção, papéis e relacionamentos, sexualidade,
enfrentamento/tolerância ao estresse, princípios da vida, segurança/proteção,
conforto

e

crescimento/desenvolvimento.

A

última

edição

apresentou
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diagnósticos (HERDMAN, 2013).
O diagnóstico de enfermagem é um componente essencial do processo de
enfermagem e possui como finalidade planejar o atendimento ao cliente, sendo de
responsabilidade do enfermeiro identificá-lo na clientela atendida. Estes devem ser
precisos, concisos, claros, centrados no cliente e específicos (CHRISTENSEN;
KENNEY, 1995).
Para os diagnósticos de enfermagem reais, na taxonomia II da NANDA
Internacional, existem características definidoras as quais são listadas para cada
diagnóstico. Estas devem ser distintas, observáveis e acima de tudo mensuráveis,
com vistas a fornecer a precisão necessária para cada situação clínica (BOERY;
BARROS, 2008). Entretanto, nessa taxonomia não são fornecidas informações de
como medi-las. Algumas dessas características são subjetivas, possuem diferentes
formas de mensuração, não existindo na literatura um consenso de como mensurálas. Apresentam-se, portanto, obscuras quanto à sua forma de mensuração e/ou
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observação. Principalmente se a população investigada possuir particularidades que
a distingue de outras, como é o caso da população renal submetida à hemodiálise.
Assim, nos estudos de acurácia diagnóstica, nos quais as variáveis devem
representar fidedignamente o problema apresentado pelo paciente, torna-se
necessário que o pesquisador visualize claramente quais características definidoras
estão presentes ou ausentes nos pacientes investigados, de modo que não haja
erros na coleta dos dados e no momento de identificação das características
definidoras. Sabe-se que a coleta imprecisa ou incompleta e a interpretação errônea
são pontos-chave do processo diagnóstico, que repercutem na tomada de decisão
equivocada (ALFARO-LEFEVRE, 2005). Nesse sentido, a busca de definições
operacionais ou conceituais é importante nos estudos sobre acurácia diagnóstica,
pois a partir delas o pesquisador identifica o que será mensurado e como será
realizada tal mensuração (BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005).
Desse modo, com vistas a proporcionar melhores subsídios ao presente
estudo, o qual busca mensurar a acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de
enfermagem Volume de líquidos excessivo em pacientes submetidos ao tratamento
hemodialítico, compreendeu-se como necessária a busca de definições que melhor
apontassem a presença ou ausência dos indicadores inseridos nesse diagnóstico.
Para tanto, a fim de minimizar tais falhas, utilizou-se das definições
operacionais e conceituais das características definidoras do diagnóstico Volume de
líquidos excessivo de um estudo realizado por Boery, Guimarões e Barros (2005) e
Boery e Barros (2008). Ademais, a autora respaldou-se, também, na literatura
relacionada ao tema, visando melhor definir tais características de acordo com a
clientela específica, uma vez que a definição dos autores anteriormente citados
utilizaram como população específica os pacientes com cardiopatia.

3.3 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM VOLUME DE LÍQUIDOS EXCESSIVO EM
PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE: DEFINIÇÕES OPERACIONAIS E
CONCEITUAIS DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS

As definições das 23 características apontadas pela NANDA Internacional
para o diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo serão abordadas a
seguir, excluindo-se as características alterações da pressão arterial pulmonar e
mudanças da gravidade específica, as quais não foram passíveis de mensuração na
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clientela investigada deste estudo. As definições das características no estudo ora
apresentado foram baseadas em pesquisa realizada por Boery, Guimarões e Barros
(2005), Boery e Barros (2008) e na literatura médica e de enfermagem, com vistas a
fornecer melhores subsídios para a realização deste estudo.


Agitação

Para Boery e Barros (2008), a agitação é definida pela presença de
inquietação psicomotora, a qual pode ser observada quando o paciente apresenta
um estado de excitação mental e atividades motoras exageradas.
Para se mensurar a agitação, além da avaliação do estado atual do paciente,
informações sobre alterações do seu comportamento recente devem ser obtidas,
como irritabilidade, mau humor, instabilidade psicomotora, hiperatividade e
inquietação (BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005).
A observação do paciente e o questionamento sobre essas alterações são
importantes componentes na identificação de tal sinal, portanto, devem ser validadas
com o paciente, sendo a comunicação estabelecida entre paciente e profissional
fundamental na avaliação desta característica (BOERY; GUIMARÕES; BARROS,
2005).
Assim, neste estudo, tal característica foi assinalada como presente quando o
paciente apresentou pelo menos uma destas alterações do comportamento:
inquietação, instabilidade psicomotora, hiperatividade, irritabilidade ou mau humor,
em um período de 48 horas antes da coleta de dados.
Destaca-se que a nomenclatura da característica “agitação” foi alterada pela
NANDA Internacional (2013) para “inquietação”, entretanto, a utilizada no presente
estudo foi “agitação”, visto que no período de elaboração do instrumento de
pesquisa a nova edição do livro não havia sido lançada.


Anasarca

A anasarca é definida como um edema generalizado, no qual ocorre
extravasamento de líquido para o espaço intersticial ou para outras cavidades, como
a pleural e a abdominal (BOERY; BARROS, 2008). Para Porto e Porto (2008), a
grande distinção entre o edema localizado e a anasarca relaciona-se à extensão,

32

pois o edema se restringe a um segmento do corpo, é localizado. Em contrapartida,
a anasarca apresenta-se como um edema generalizado.
Assim, para a mensuração desse sinal investiga-se a presença do edema
subcutâneo, identificado pela formação de depressão na pele ou sinal de cacifo
positivo. Inspeciona-se também a face, à procura de edema periorbital. Realiza-se a
ausculta pulmonar, em busca de estertores pulmonares e, ainda, pesquisa-se ascite
(BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005).
Para a avaliação da ascite, deve-se fazer a percussão do abdome. Como o
líquido ascítico, devido à gravidade, tende a ficar abaixo das alças intestinais, as
quais se encontram repletas de gases, e por isso flutuam na parte superior, esperase um som maciço. Também se pode utilizar a palpação pelo "Teste da onda líquida"
(piparote), que consiste em percutir um flanco e, com a mão espalmada no flanco
oposto, tentar sentir o impulso transmitido pelo líquido em forma de onda (BOERY;
GUIMARÕES; BARROS, 2005).
Assim, para a confirmação da ascite, os métodos utilizados foram: percussão
abdominal e teste da onda líquida. Entretanto, se apenas um desses testes fosse
positivo, o paciente seria considerado como tendo ascite.
Portanto, a anasarca foi considerada como presente, neste estudo, quando o
paciente apresentou, conjuntamente, edema em extremidades, ascite, derrame
pleural/congestão pulmonar e edema periorbital, denotando o acúmulo de líquido em
vários segmentos do corpo.


Ansiedade

Segundo Boery e Barros (2008), a ansiedade trata-se de uma atitude
fisiológica de resposta às situações de conflito ou de perigo. “Configura-se como um
sentimento de desconforto ou temor, acompanhado por resposta autonômica”
(HERDMAN, 2013, p. 404).
Como as demais características definidoras relacionadas a reações
emocionais, a detecção da ansiedade traduz-se em uma avaliação subjetiva.
Existindo, assim, dificuldade em mensurá-la (BOERY; GUIMARÕES; BARROS,
2005). Dessa forma, para avaliá-la utilizou-se o Inventário de Ansiedade de Beck
(BAI), com vistas a tornar essa medida mais precisa, pois tal escala apresenta alta
consistência interna e confiabilidade (BECK et al., 1988).
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A escala de ansiedade de Beck possui 21 itens relacionados à mensuração
dos níveis de ansiedade e sua soma geral varia de 0 a 63. Um a 7 pontos indica um
nível mínimo de ansiedade, de 8 a 15 pontos indica ansiedade leve, de 16 a 25
pontos indica ansiedade moderada e de 26 a 63 pontos indica ansiedade severa
(BECK et al., 1988).
Neste estudo, a característica ansiedade foi classificada como presente
quando a soma dos itens da escala foi maior ou igual a 1.


Azotemia

A azotemia refere-se ao acúmulo de ureia, ácido úrico e creatinina no sangue.
Se não forem removidos podem causar distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos-básicos,
além de problemas metabólicos e endócrinos graves (RIELLA, 2010).
A aferição das concentrações de ureia e creatinina dosadas em laboratório
constitui o meio de avaliação da azotemia. Assim, esta característica foi considerada
presente, neste estudo, quando os valores encontrados estiveram acima dos valores
considerados normais no sangue, quais sejam: ureia: 15 a 40 mg/dl e creatinina: 1 a
2 mg/dl (BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005).
Para a coleta desses dados foram considerados os exames laboratoriais do
mês correspondente ao da coleta do presente estudo.


Congestão pulmonar

A congestão pulmonar consiste no acúmulo de líquidos no espaço intersticial
do leito vascular pulmonar. Para a sua detecção, o estudo radiológico, a percussão e
a ausculta devem ser utilizados. O acúmulo de líquidos no espaço intersticial do leito
vascular pulmonar determina um som maciço à percussão. À ausculta, estertores
finos, mais comumente audíveis nas bases pulmonares, são considerados o
principal achado. Devem ser investigadas também a dispneia, a ortopneia, a
dispneia paroxística noturna e a tosse (BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005;
PORTO; PORTO, 2008).
Assim, neste estudo, a congestão pulmonar foi considerada presente,
principalmente, quando na ausculta pulmonar estivessem presentes estertores finos.
Entretanto, além dos estertores finos, a característica também foi considerada
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presente se existisse o som maciço à percussão torácica associada à dispneia, à
ortopneia, à dispneia paroxística noturna e à tosse.


Derrame pleural

O derrame pleural pode ser definido como o acúmulo de líquido no espaço
pleural. Pode estar relacionado com a elevação da pressão microvascular, como
também devido a uma maior permeabilidade da superfície pleural decorrente de uma
inflamação dessa estrutura (PORTO; PORTO, 2008).
Para a sua detecção, a percussão, a ausculta e a palpação são utilizadas. O
acúmulo de líquidos no espaço pleural determina um som maciço à percussão e
diminuição ou ausência de murmúrio vesicular à ausculta. Na palpação do tórax,
detecta-se expansibilidade pulmonar diminuída e diminuição ou ausência do frêmito
tátil (BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005; PORTO; PORTO, 2008).
A inspeção da traqueia pode ser feita, pois esta fica desviada da posição
mediana para o lado oposto ao derrame ou, quando bilateral, para o lado menos
comprometido. Além disso, a dispneia, a taquipneia e a dor torácica podem ser
investigadas (BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005). Entretanto, esses sinais,
isoladamente, não são específicos para a detecção dessa característica (PORTO;
PORTO, 2008).
Portanto, neste estudo, a característica foi considerada presente quando o
paciente apresentou pelo menos dois dos seguintes achados: diminuição da
expansibilidade pulmonar, ausência ou diminuição do frêmito toracovocal, macicez à
percussão e diminuição ou ausência do murmúrio vesicular.


Dispneia

A dispneia é a sensação de uma respiração difícil. Configura-se como uma
sensação subjetiva, percebida de diversos modos, tais como: aperto no peito, fôlego
curto, sufocação, cansaço, falta de ar ou incapacidade de encher os pulmões.
Entretanto, o paciente pode negar quando questionado se tem ou não falta de ar,
mas apresentar cansaço ao executar algumas tarefas (LÓPEZ; MEDEIROSLAURENTYS, 2004).
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Nesse sentido, a entrevista e a inspeção são utilizadas para a avaliação
clínica da dispneia, já que ela se manifesta de duas formas. Na forma subjetiva,
explicitada anteriormente, e na forma objetiva, evidenciada pela inspeção do
profissional sobre o aprofundamento ou alteração da expansibilidade pulmonar
(superficial ou profunda) e aumento da frequência respiratória e/ou utilização ativa
da musculatura acessória da respiração (BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005).
Desse modo, tal característica esteve presente quando o paciente relatou
dificuldade ou esforço exagerado para respirar, ou referiu falta de ar. Ou quando, na
inspeção, foi detectada alteração na expansibilidade pulmonar associada ao
aumento na frequência respiratória e/ou à utilização ativa da musculatura acessória
(esternocleidomastoideo, trapézio, intercostais e/ou abdominais).


Distensão da veia jugular

A distensão da jugular refere-se ao ingurgitamento das veias jugulares. É uma
medida utilizada para se verificar a existência de alterações de pressão e volume no
interior do átrio direito (BARROS, 2002). Comumente, as veias jugulares tornam-se
túrgidas apenas quando o paciente está em decúbito dorsal. Quando está sentado
ou em pé, essas veias se esvaziam. Entretanto, quando o paciente possui
hipertensão da veia cava superior ou insuficiência cardíaca congestiva pode ocorrer
turgência de jugular nas posições sentada ou em pé (BOERY; GUIMARÕES;
BARROS, 2005).
Assim, para a detecção da estase de jugular, deve-se inspecionar o paciente
em decúbito dorsal a 45º. A inspeção de cada lado deve ser feita com a cabeça do
paciente ligeiramente voltada para o lado oposto (BOERY; GUIMARÕES; BARROS,
2005).
Neste estudo, esta característica foi considerada presente quando as veias
jugulares permaneceram túrgidas quando o paciente adotou a posição sentada ou
semissentada.


Edema

O edema por ser definido como o acúmulo de líquido no tecido subcutâneo,
na intimidade dos diversos órgãos e nas cavidades pré-formadas do organismo,
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originando o derrame pleural, a ascite e o hidropericárdio (LÓPEZ; LAURENTYSMEDEIROS, 2004).
O acúmulo de líquidos pode ocorrer no espaço intracelular e/ou extracelular,
entretanto, na maioria das vezes, ocorre no extracelular. Esse tipo de edema
acontece devido a dois fatores: extravasamento anormal de líquido plasmático para
os espaços intersticiais através dos capilares ou pela falha do sistema linfático em
retornar o líquido do interstício para o sangue (GUYTON; HALL, 2012). Nas doenças
renais, que comprometem a excreção urinária de sal e água, grande parte do sal e
da água é retida no líquido extracelular, e a maior parte extravasa para os espaços
intersticiais, gerando o aumento do volume nesse compartimento (GUYTON; HALL,
2012).
Assim, para a detecção do edema subcutâneo, utilizam-se a inspeção e a
palpação. Na inspeção pode ser observado o edema periorbital. Na palpação
realiza-se a compressão dígito-digital nas regiões com suspeita de edema, nas quais
se formarão a fóvea ou cacifo se estiverem edemaciadas. Ademais, a ascite, o
derrame pleural e a congestão pulmonar foram também avaliados para a detecção
do edema, todos já foram anteriormente citados quanto à sua mensuração (BOERY;
GUIMARÕES; BARROS, 2005; SMELTEZER et al., 2011).
O hidropericárdio pode ser detectado pela associação entre dor torácica,
estase de jugular, falta de ar e pressão arterial baixa. Entretanto, o ecocardiograma
é o exame mais sensível para sua detecção, podendo identificar quantidades
mínimas de líquido nesse local (SMELTEZER et al., 2011). Assim, a identificação do
edema no interior dos diversos órgãos e nas cavidades pré-formadas do organismo,
apesar de poder ser constatada por meio de sinais e sintomas, frequentemente,
necessita de exames complementares, os quais confirmam a impressão inicial
advinda do exame físico (LÓPEZ; LAURENTYS-MEDEIROS, 2004).
Portanto, o edema foi considerado presente neste estudo, quando qualquer
um destes sinais estava presente, a saber: cacifo no tecido subcutâneo, edema
periorbital, ascite, derrame pleural ou congestão pulmonar. Ou seja, quando havia a
presença de um edema localizado.


Eletrólitos alterados
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A característica eletrólitos alterados pode ser definida como a alteração na
concentração sérica de sódio, potássio, cloro e cálcio fora dos padrões estipulados
como normais. Os valores considerados normais são: Potássio sérico (K+): 3,5 - 5,0
mEq/L; Sódio sérico (Na+): 135 - 145 mEq/L; Cálcio sérico (Ca++): 8,5 - 10,5 mg/dl e
Cloro sérico (Cl-): 36 - 106 mEq/L. A aferição das concentrações desses eletrólitos é
feita em laboratório por meio de amostras de sangue coletadas dos pacientes
(BOERY; BARROS, 2008).
Portanto, neste estudo, as alterações eletrolíticas foram consideradas
presentes quando havia aumento ou diminuição nas concentrações do sódio, do
potássio e do cálcio no sangue dos pacientes investigados. Não foi possível avaliar
se havia alterações nas concentrações do cloro sanguíneo, pois não era rotina da
clínica em estudo pesquisar nos exames laboratoriais mensais esse eletrólito.
Para a coleta desses dados foram considerados os exames laboratoriais do
mês correspondente ao da coleta do presente estudo.


Ganho de peso em um curto período

O ganho de peso em um curto período é o aumento de um quilograma (kg)
em um dia. No excesso de volume de líquido não se considera se o paciente está
dentro da faixa de peso corporal ideal, mas se ele está retendo líquidos de modo
que interfira no seu peso corporal. O ganho de peso causado pela retenção anormal
de sal e água pelos rins é uma das primeiras manifestações da retenção de fluidos,
embora o peso corporal possa aumentar até 10% do total sem que a retenção seja
aparente. De qualquer maneira, o aumento diário brusco do peso indica a retenção
de líquidos (BOERY; BARROS, 2008). Desse modo, um aumento de peso superior a
1 kg/dia sugere a retenção de líquido (BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005).
Neste estudo, foi julgada a variação de peso no período interdialítico, dessa
forma, foram anotados os pesos em dois dias distintos, um no dia da entrevista,
antes de iniciar a sessão de hemodiálise, e o outro nas 48 horas antes da entrevista,
após a hemodiálise. A característica esteve presente quando houve aumento de dois
quilos nas 48 horas anteriores à entrevista.


Hematócrito diminuído
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O hematócrito reflete a massa total de células sanguíneas nas unidades de
volume. O seu valor depende do volume ocupado pelas hemácias, assim, nas
anemias ou retenções de líquido, o hematócrito encontra-se diminuído em virtude da
hemodiluição (BOERY; BARROS, 2008).
Para a mensuração dessa característica são dosadas as taxas de hematócrito
por meio de exames laboratoriais, sendo os valores identificados comparados aos
padrões de normalidade. O hematócrito no homem é de 47% e na mulher é de 42%
(BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005).
Assim, neste estudo, esta característica foi considerada presente quando
havia um desvio para menos de um desses valores. Para a coleta desse dado foram
considerados os exames laboratoriais do mês correspondente ao da coleta do
presente estudo.


Hemoglobina diminuída

A hemoglobina é o pigmento respiratório do sangue e está presente nas
hemácias, as quais são responsáveis por carrear o oxigênio dos pulmões aos
tecidos, bem como transportar o dióxido de carbono de modo inverso (BOERY;
BARROS, 2008). Nos pacientes com IRC, a produção de hemácias está comumente
comprometida em função da carência de eritropoietina, a qual é produzida pelos rins
e é responsável por estimular a produção de glóbulos vermelhos (RIELLA, 2010).
Para a mensuração desta característica são dosadas as taxas de
hemoglobina por meio de exames laboratoriais, sendo os valores identificados
comparados aos padrões de normalidade. A hemoglobina no homem comumente é
de 13,5 a 18 g/dl e na mulher é de 11,5 a 16,4 g/dl (BOERY; GUIMARÕES;
BARROS, 2005).
Assim, neste estudo, esta característica foi considerada presente quando
havia um desvio para menos de um desses valores. Para a coleta desse dado foram
considerados os exames laboratoriais do mês correspondente ao da coleta do
presente estudo.


Ingesta maior que o débito
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A ingesta maior que o débito pode ser definida como o desequilíbrio entre o
líquido ingerido e o eliminado. A ingestão geralmente ocorre por meio de líquidos
ingeridos, alimentos e por meio do metabolismo, perfazendo um total por dia de
2600 ml para um adulto. Já a eliminação ocorre por meio da urina, fezes, ar expirado
e perdas insensíveis, perfazendo também 2600 ml (BOERY; BARROS, 2008).
Entretanto, a entrada de água é altamente variável entre as diferentes
pessoas, em uma mesma pessoa, em diferentes ocasiões, pois depende do clima,
dos hábitos de vida e do nível de atividade física. Sendo o rim o meio mais
importante responsável pela manutenção do equilíbrio entre o ganho e a perda de
água e de eletrólitos (GUYTON; HALL, 2012). Desse modo, pacientes com IRC
acabam acumulando mais líquido do que eliminando devido à incapacidade renal
apresentada por tais pacientes.
Esta característica foi mensurada por meio da subtração dos líquidos
administrados ou ingeridos por aqueles eliminados no período interdialítico,
compreendido entre 48 horas.
Assim, quando a entrada de líquidos (ingesta) no organismo era maior que a
saída (eliminação) a característica foi considerada presente.


Mudança no estado mental

A mudança no estado mental consiste em um comportamento diferente do
habitualmente apresentado. A inspeção do estado mental é realizada por meio das
informações fornecidas pelo paciente e/ou familiar sobre alterações significativas do
estado mental, pela observação de alterações de comportamento e pelo
questionamento sobre o que ele está sentindo diante de situações consideradas
críticas. Uma reação duradoura, diferente daquelas habitualmente apresentadas
pelo paciente, pode caracterizar a mudança no padrão mental decorrente do
excesso de volume de líquidos (BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005).
Entretanto, como neste estudo a avaliação do paciente era realizada de
maneira pontual, não seria possível observá-lo em um intervalo de tempo, e, como
não havia familiares que pudessem ceder informações sobre o comportamento do
paciente, optou-se por avaliá-lo por meio do Miniexame do Estado Mental criado por
Fostein, Fostein e Mchugh (1975). Tal instrumento permite investigar o estado
mental por meio de uma escala de valores, em que o escore máximo equivale a um
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total de 30 pontos e o mínimo varia de acordo com o nível de escolaridade, já que
esta pode afetar as respostas fornecidas pelo paciente.
Assim, quando o paciente for analfabeto a pontuação mínima é de 14 pontos;
quando tiver quatro anos de escolaridade deve apresentar 18 pontos; de quatro a
sete anos, a pontuação mínima é de 20 pontos; oito anos de escolaridade, a
pontuação é de 21 pontos; 11 anos é de 23 pontos, e, por fim, superior completo
deve apresentar 26 pontos (PORTO; PORTO, 2008).
Dessa forma, neste estudo, a mudança no estado mental esteve presente
quando o participante não atingiu o escore mínimo associado à sua escolaridade.


Mudanças na pressão arterial

A pressão arterial sistêmica configura-se na pressão exercida pelo sangue
nos vasos sanguíneos. Para a avaliação da mudança na pressão arterial deve-se
medi-la em dois períodos distintos. Deve-se mensurá-la por meio de um
esfigmomanômetro, aparelho graduado em milímetros de mercúrio (mmHg) e um
estetoscópio biauricular. O valor considerado ideal para um adulto é de 120 por 80
mmHg (GUYTON; HALL, 2012).
Nas doenças renais, grande parte do sal e da água fica retida no líquido
extracelular (sangue e interstício), pois a maior parte do cloreto de sódio adicionado
ao sangue permanece no compartimento extracelular, e somente uma pequena
quantidade penetra na célula. No início, a retenção de tais elementos aumenta o
volume sanguíneo do organismo, provocando o aumento da pressão nos vasos.
Entretanto, em longo prazo, com o aumento da pressão arterial, a pressão capilar
média pode aumentar acima de 17 mmHg e a força efetiva que tende a produzir
filtração de líquido dos vasos para os espaços teciduais aumenta. Assim, quando a
pressão capilar se eleva em demasia, o líquido é perdido da circulação para os
tecidos, reduzindo o volume sanguíneo, bem como todas as pressões circulatórias
(GUYTON; HALL, 2006). Tais explicações podem justificar, em parte, o motivo pelo
qual alguns pacientes renais apresentam pressão arterial sistêmica elevada ou
diminuída no período interdialítico.
Para avaliar a mudança na pressão arterial, esta foi observada em dois
momentos distintos, o primeiro, nas 48 horas antes da entrevista, após a
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hemodiálise, e o segundo, no dia da entrevista, na primeira hora da hemodiálise, no
intuito de se avaliar a mudança de seus valores no período interdialítico.
Em suma, neste estudo, a característica estava presente quando o paciente
apresentava variação da pressão para mais. E, quando apresentava variação para
menos, a característica foi considerada também presente quando a anasarca estava
presente. Tal associação foi estabelecida neste estudo, em virtude de a diminuição
da pressão arterial ocorrer não somente devido ao extravasamento de líquidos no
espaço intersticial, mas também devido a alguns mecanismos neurais responsáveis
por diminuí-la, o que não caracteriza o acúmulo de líquidos no organismo.


Mudança no padrão respiratório

A mudança no padrão respiratório é caracterizada pela alteração nos valores
normais da frequência respiratória e pela alteração na amplitude dos movimentos
respiratórios (BOERY; BARROS, 2008). Para avaliar a frequência da respiração,
esta deverá ser contada a cada elevação do tórax do paciente, durante um período
de, no mínimo, um minuto (BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005). Já a amplitude
deverá ser avaliada de acordo com a profundidade da respiração, a qual pode
apresentar-se profunda, quando a expansibilidade está aumentada, ou superficial,
quando a expansibilidade está diminuída (BOERY; BARROS, 2008).
Assim, tal característica foi traçada quando o paciente apresentou padrão
respiratório anormal, com intervalo de frequência respiratória diferente de 12 a 20
movimentos respiratórios por minuto associado a uma amplitude respiratória
superficial ou profunda.


Oligúria

A oligúria pode ser definida como a diminuição do débito urinário a um valor
de 400 ml nas 24 horas. Tal fato geralmente ocorre devido à retenção anormal de
água pelos rins, sendo indicativa de IRC (BOERY; BARROS, 2008).
A avaliação clínica faz-se pelo registro da quantidade de urina eliminada,
utilizando-se instrumentos como cálices/copos graduados ou mensurando-se
periodicamente o conteúdo da bolsa coletora em pacientes com cateterismo vesical
(BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005; LÓPEZ; MEDEIROS-LAURENTYZ, 2004).
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Assim, esta característica esteve presente quando houve eliminação de urina
menor ou igual a 800 ml nas últimas 48 horas antes da coleta.


Ortopneia

A ortopneia pode ser definida como uma dificuldade respiratória quando o
paciente adota o decúbito dorsal, fazendo com que o paciente assuma uma posição
sentada ou semissentada para melhorar sua capacidade respiratória. Essa posição
auxilia a liberação dos ápices pulmonares, pois a força da gravidade impulsiona o
líquido para as bases. Além disso, o retorno venoso fica dificultado e há uma
diminuição da pressão hidrostática na rede vascular pulmonar, diminuindo o edema
nos pulmões (BOERY; BARROS, 2008). Assim, a inspeção e o questionamento da
posição adotada pelo paciente para respirar melhor são as formas de avaliar a
ortopneia.
Nesta pesquisa, quando o paciente referia a adoção de uma poltrona ou o uso
de travesseiros muito elevados para dormir, sem que isso fosse uma atitude
habitual, a ortopneia foi considerada presente.


Presença da terceira bulha

A terceira bulha é um som produzido no coração devido a um turbilhonamento
de sangue proveniente do encontro entre um volume de sangue residual que
permanece no ventrículo e o sangue provindo do átrio após a sístole ventricular
(PORTO; PORTO, 2008).
Assim, para a sua mensuração o som cardíaco B3 deve ser auscultado na
área mitral, no 5º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular. Para isso,
coloca-se o paciente em decúbito lateral esquerdo, e utilizando-se a campânula do
estetoscópio procede-se à ausculta (BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005).
Portanto, neste estudo, a característica esteve presente quando o som
cardíaco B3 era auscultado.


Pressão venosa central aumentada
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A pressão venosa central (PVC) pode ser considerada como um índice de
competência do coração em receber e expulsar o sangue (BOERY; BARROS,
2008). Essa pressão é aferida no átrio direito, pois o sangue de todas as veias
sistêmicas flui para o átrio direito do coração. É regulada pelo balanço entre a
capacidade do coração de bombear o sangue para fora do átrio e ventrículo direito a
caminho dos pulmões e a tendência do sangue de fluir das veias periféricas para o
átrio direito. Se o coração direito estiver bombeando fortemente, a pressão atrial
direita diminui, no contrário, o coração eleva a pressão atrial direita. Além disso,
qualquer efeito que cause o rápido influxo de sangue para o átrio direito, provindo
das veias periféricas, eleva a pressão atrial direita (GUYTON; HALL, 2012).
Alguns dos fatores que podem aumentar esse retorno venoso e, portanto,
aumentar a pressão atrial direita são o aumento do volume sanguíneo e o aumento
do tônus de grandes vasos em todo o corpo (GUYTON; HALL, 2012). Assim,
pacientes com aumento do volume do sangue, como é o caso daqueles com IRC,
podem apresentar aumento da PVC.
Para a leitura da PVC, o método mais adequado é o invasivo. Entretanto, tal
método é indicado apenas para pacientes gravemente doentes, internados em
unidade de tratamento intensivo, pois, para sua avaliação, um cateter deve ser
introduzido até o átrio direito. Tal inserção guarda relação com possíveis
complicações, portanto, apenas deve ser realizada quando indispensável (CINTRA;
NISHIDE; NUNES, 2008). Como o estudo envolve pacientes renais, na sessão de
hemodiálise, o método utilizado para a mensuração da PVC foi o não invasivo, o
qual não confere riscos para os pacientes participantes da pesquisa.
Para sua aferição, deve-se elevar a cabeceira do paciente de 30º a 45º e
lateralizar sua cabeça ligeiramente para a esquerda ou direita, afastando-a do lado
que está sendo examinado. Se a visualização nesses ângulos não for possível,
deve-se elevar ou abaixar a cabeceira do leito até conseguir ver o ponto de
oscilação das pulsações venosas jugulares internas, na metade inferior do pescoço.
Deve-se observar, preferencialmente, a veia jugular direita, pois ela reflete melhor a
pressão venosa central. Deve-se identificar o ponto mais alto de oscilação da veia
jugular interna e em seguida traçar uma extensão horizontal com um objeto ou
cartão retangular longo a partir desse ponto, até encontrar uma régua graduada em
centímetros colocada verticalmente a partir do ângulo esternal ou de Louis,
compondo um verdadeiro ângulo reto (90º). Deve-se, então, medir a distância
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vertical em centímetros, acima do ângulo esternal, onde o objeto horizontal cruza a
régua. Essa distância medida em centímetros, acima do ângulo esternal,
corresponde à pressão venosa jugular. A pressão encontra-se sem alterações
quando seu valor for menor que 4,5 cm (BICKLEY, 2010; LÓPEZ; LAURENTYSMEDEIROS, 2004).
Portanto, nesta pesquisa, quando o valor aferido da PVC encontrava-se maior
que 4,5 cm, a característica era considerada presente.


Reflexo hepatojugular positivo

O reflexo hepatojugular positivo pode ser definido como a presença de veias
jugulares túrgidas quando é exercida pressão durante alguns segundos no fígado
(LÓPEZ; LAURENTYS-MEDEIROS, 2004). O fígado é um órgão venoso distensível,
sendo capaz de armazenar sangue quando há volume em excesso no organismo.
Assim, quando se comprime essa região, o sangue retido retorna ao sistema
venoso, especificamente, à jugular, evidenciando o acúmulo de líquidos (BOERY;
BARROS, 2008).
Para verificar se o refluxo hepatojugular é positivo, o paciente deve estar
deitado, com a cabeceira elevada de 30º a 45º, com a cabeça lateralizada para a
esquerda e respirando normalmente. Deve-se comprimir o hipocôndrio direito de
forma firme e sustentada, abaixo do rebordo costal direito, isso aumentará o retorno
venoso ao coração. Essa compressão deve ser feita com a palma da mão e não
com a ponta dos dedos para que a compressão não seja localizada e sim distribuída
em uma área mais ampla, de forma a reduzir o desconforto. No início da
compressão esta deve ser discreta, devendo aumentar gradativamente, ser mantida
por 15 segundos, no mínimo, e no máximo 30 segundos, enquanto se observa a
veia jugular interna e externa. Observa-se se a veia jugular interna aumenta as
pulsações venosas e a jugular externa aumenta a saliência, mesmo após cessar a
compressão. Quando isso ocorre significa que o refluxo hepatojugular é positivo
(LÓPEZ; LAURENTYS-MEDEIROS, 2004).
Assim, neste estudo, a característica foi considerada presente quando as
veias tornavam-se túrgidas mesmo após cessar a compressão.


Ruídos respiratórios adventícios
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Os sons respiratórios adventícios são ruídos produzidos por alterações na
árvore brônquica ou nos alvéolos causados pelo acúmulo de líquidos, secreções ou
estreitamentos (LÓPEZ; LAURENTYS-MEDEIROS, 2004). Para a sua mensuração
realiza-se a ausculta pulmonar (BOERY; BARROS, 2008).
Dentre essas alterações, os pacientes com IRC apresentam comumente
estertores finos, os quais são semelhantes ao som do rompimento de pequenas
gotas de água, podendo ser simulados pelo atrito dos fios de cabelo entre os dedos
próximo ao ouvido. Esses ruídos ocorrem no final da inspiração e são mais audíveis
nas bases pulmonares. São sons produzidos pela abertura de vias áreas
anteriormente fechadas devido à pressão exercida pela presença de líquidos ou
transxudato no parênquima pulmonar (BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005;
PORTO; PORTO, 2008).
Portanto, em virtude de essa característica estar inserida no diagnóstico
Volume de líquidos excessivo e, dentre os tipos de ruídos adventícios, aquele que
reflete com melhor exatidão a presença de líquido ser o estertor, a característica foi
considerada presente quando o som auscultado era do tipo estertor fino.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo de acurácia diagnóstica, com delineamento do tipo
transversal. Os estudos de acurácia descrevem a capacidade do teste em predizer a
prevalência das doenças (HULLEY et al., 2008). No caso dos diagnósticos de
enfermagem, os estudos de acurácia indicam quais características definidoras estão
presentes quando o diagnóstico de enfermagem está presente, indicando, também,
a ausência desses indicadores quando na ausência do diagnóstico de enfermagem.
Determinam, portanto, a prevalência desses indicadores e do diagnóstico de
enfermagem em uma população específica (BELTRÃO, 2011). O delineamento
transversal caracteriza-se pela coleta de dados realizada durante um período único
no tempo (POLIT; HUNGLER, 2011).
O estudo ocorreu em duas etapas. A primeira foi a avaliação dos indicadores
clínicos do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivos. A segunda
foi a inferência diagnóstica pelos enfermeiros diagnosticadores. Essas etapas serão
detalhadas a seguir.
4.2 PRIMEIRA ETAPA – AVALIAÇÃO DOS INDICADORES CLÍNICOS DO
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM VOLUME DE LÍQUIDOS EXCESSIVO

4.2.1 Local do estudo

A pesquisa foi realizada em um Hospital Universitário, bem como em uma
Clínica de Hemodiálise, ambos localizados no Município de Natal, no Estado do Rio
Grande do Norte.
O Hospital Universitário é uma unidade suplementar da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, cuja missão é promover de forma integral o ensino, a
pesquisa, a extensão e a assistência ao indivíduo coadunados com os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). É considerado hospital de referência
do estado e de grande porte, com 191 leitos de internação, sendo 10 leitos
destinados aos pacientes criticamente enfermos. Possui, ainda, 85 consultórios
ambulatoriais, 12 salas de centro cirúrgico, duas salas de cirurgia ambulatorial da
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dermatologia, centro de diagnóstico por imagem, sala de hemodiálise, dois
auditórios e diversas salas de aula.
Por outro lado, a Clínica de Hemodiálise pesquisada é uma entidade
particular conveniada ao SUS para realizar a prestação do serviço de diálise aos
pacientes com IRC. A clínica foi escolhida por ser considerada um centro clínico de
referência em diálise, onde são atendidos 274 pacientes/mês com diagnóstico
confirmado de IRC.
Assim, a escolha das duas instituições se deve ao fato de o Hospital
Universitário atender muitos pacientes sem a confirmação diagnóstica de
insuficiência renal crônica, critério importante para a inclusão do paciente na
pesquisa. Além disso, aqueles pacientes com o diagnóstico confirmado, algumas
vezes, possuíam restrições quanto à mensuração de determinadas características
definidoras. Portanto, a coleta conjunta nessas duas instituições propiciou o
quantitativo de pacientes necessário no tempo designado para a coleta dos dados.
Ressalta-se, portanto, que a pesquisa foi desenvolvida nas duas instituições,
especificamente na sala de hemodiálise.

4.2.2 População e amostra

A população desta etapa do estudo foi composta pelos pacientes com IRC,
submetidos à hemodiálise e internados no Hospital Universitário ou em atendimento
hemodialítico na Clínica de Hemodiálise. A amostra foi calculada de acordo com a
fórmula: n= Zα2.Se.(1-Se)/L2.P (ZHOU; OBUCHOWSKI; MCCLISH, 2002).
Onde:
n= tamanho da amostra;
zα= nível de confiança;
Se= sensibilidade;
L = metade do comprimento dos intervalos de confiança;
P = proporção de indivíduos que supostamente possuem o diagnóstico em
estudo.
Foram considerados como parâmetros: nível de confiança de 95%,
sensibilidade conjecturada dos indicadores mais importantes de 85%, comprimento
dos intervalos de confiança construídos de 10% e considerou-se que uma proporção
de 50% dos adultos apresenta o diagnóstico em estudo. Aplicando-se a fórmula,
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obteve-se um valor de 98 indivíduos, que se optou por finalizar em um total de 100
pacientes.
Como critérios de inclusão foram adotados os seguintes: ser portador de
insuficiência renal crônica; realizar tratamento hemodialítico; estar, no momento da
coleta, na primeira hora da hemodiálise; e possuir idade igual ou superior a 18 anos.
Como critério de exclusão: estar em condições físicas e mentais prejudicadas que
impossibilitassem a coleta de todos os itens do instrumento no momento da coleta.
O processo de amostragem ocorreu por conveniência de forma consecutiva,
na qual todos os indivíduos acessíveis no período de tempo determinado no estudo
foram recrutados (HULLEY et al., 2008).

4.2.3 Procedimento de coleta de dados

Para o procedimento de coleta de dados, foi utilizado um instrumento, do tipo
formulário (APÊNDICE A), elaborado de acordo com as características definidoras
presentes no diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo da NANDA
Internacional (2013) e com respaldo na literatura pertinente (BARROS et al., 2002;
BECK et al., 1998; BICKLEY, 2010; BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005;
FOSTEIN; FOSTEIN; MCHUGH, 1975; LÓPEZ; LAURENTYS-MEDEIROS, 2004;
PORTO; PORTO, 2008; POTTER; PERRY, 2009). Tal instrumento possuía
perguntas abertas e fechadas, variáveis categóricas e numéricas, sendo dividido em
cinco partes, a saber: dados socioeconômicos, dados clínicos, dados do exame
físico geral, dos segmentos e exames laboratoriais.
O procedimento para a coleta de dados foi iniciado após aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa. Desse modo, a coleta foi realizada entre os meses de
dezembro de 2012 a abril de 2013, com os pacientes que atendiam aos critérios de
inclusão/exclusão estipulados. Entretanto, antes de iniciar a coleta, foi realizado um
pré-teste do instrumento com 10% da amostra a ser pesquisada, a fim de verificar a
sua adequação e possíveis lacunas. Para Hulley et al. (2008), a finalidade de se
realizar um pré-teste em pesquisas é o de esclarecer, refinar e medir a duração da
aplicação do instrumento.
No pré-teste, não houve necessidade de alteração do instrumento, entretanto,
percebeu-se a necessidade de realizar a pesquisa em duas instituições distintas,
bem como realizar a coleta no momento da sessão de hemodiálise, a qual no pré-
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teste ocorreu nas enfermarias, no período interdialítico, não conferindo a exatidão
requerida para o estudo. Dessa forma, os participantes do pré-teste foram exclusos
da amostra deste estudo.
Após o pré-teste, iniciou-se a coleta, a qual se desenvolveu da forma a seguir.
Os participantes que atendiam aos critérios de inclusão e não possuíam critério de
exclusão foram previamente convidados a participar da pesquisa, momento no qual
eram explicados os objetivos do estudo, suas finalidades e os procedimentos
metodológicos a serem realizados. Após, o consentimento, solicitava-se a assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). Para os que não
sabiam ler ou estavam impossibilitados de assinar o nome, era feita a leitura do
Termo pela pesquisadora e a assinatura era colhida por meio da impressão digital.
Em seguida, os participantes eram submetidos à entrevista e ao exame físico,
com a aplicação do formulário do estudo. Neste momento primava-se por realizar a
coleta na primeira hora de hemodiálise visando a menor alteração no volume de
líquidos, o qual possui grande relação com o período de tempo em que o paciente
está na máquina. Ou seja, como na máquina de hemodiálise objetiva-se filtrar as
impurezas sanguíneas, bem como extrair a quantidade de líquido excedente, na
primeira hora a quantidade de líquido retirado ainda é pequena se comparada à
quantidade extraída na última hora.
Válido destacar que alguns indicadores clínicos foram coletados em dois
períodos distintos, não somente no momento da entrevista, mas também nas 48
horas precedentes, por meio do prontuário e de relatos verbais dos pacientes, tendose em vista que se objetivava identificar as variações no período interdialítico,
intervalo no qual o paciente não realiza a hemodiálise. Dessa forma, o ganho de
peso em um curto período de tempo, a oligúria, a ingestão maior que o débito e as
mudanças na pressão arterial foram avaliados no intervalo das 48 horas e não
apenas pontualmente, no momento da entrevista. As demais características, apesar
de terem sido coletadas apenas no momento da entrevista, de forma pontual,
objetivavam averiguar também se havia excesso de líquidos no momento
interdialítico, ou seja, entre uma hemodiálise e outra.
Ademais, destaca-se que a coleta foi realizada pela pesquisadora e por oito
alunas de iniciação científica do curso de graduação em enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte devidamente treinadas. Para Hulley et
al. (2008) podem ocorrer, no momento de coleta, imprecisões ou erros sistemáticos
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causados pelo observador, sujeito ou instrumento. Destarte, considerando que a
pesquisa é um estudo de acurácia, no qual quanto maior o erro menor a acurácia da
variável, com vistas a diminuir os vieses inerentes, foi preciso que os responsáveis
pela coleta fossem treinados e os métodos de medição padronizados.

4.2.4 Treinamento da equipe de coleta

Para o treinamento, oito alunas de iniciação científica, vinculadas ao grupo de
pesquisa Práticas Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foram convidadas a participar de um
curso de aperfeiçoamento sobre exame físico no adulto e orientadas em relação ao
uso do formulário utilizado na coleta de dados da pesquisa em questão.
O curso foi ministrado com uma carga horária de 10 horas, sendo dividido em
dois encontros. No primeiro, foram discutidas a temática da pesquisa, os objetivos, o
método, o diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo e suas
características definidoras. Esse momento ocorreu por meio de uma aula expositiva
dialogada. Além disso, ao final da aula, os alunos foram divididos em duplas, as
quais discutiram como seria mensurada cada característica definidora presente no
diagnóstico de enfermagem estudado, tendo como subsídio as definições
operacionais de cada característica do diagnóstico Volume de líquidos excessivo
elaboradas por Boery; Guimarões e Barros (2005).
No segundo encontro, a pesquisadora apresentou detalhadamente o
instrumento de pesquisa, bem como o formulário com o procedimento operacional
padrão (APÊNDICE C), o qual visava aplicar, de forma padronizada, o formulário de
entrevista e exame físico a ser executado na coleta de dados. Ademais, foram
demonstradas, no laboratório de habilidades do Departamento de Enfermagem da
UFRN, as técnicas propedêuticas adotadas para a realização do exame físico geral
e específico no adulto a serem executadas no período de coleta. Ao final, as alunas
simularam a aplicação do instrumento, como forma de avaliação. Os participantes
receberam certificado de participação.

4.2.5 Análise e organização dos dados
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Os dados obtidos a partir da entrevista e do exame físico foram analisados
pela pesquisadora, com vistas a determinar a presença ou ausência dos indicadores
clínicos do diagnóstico Volume de líquidos excessivo. Para isso, a pesquisadora
subsidiou-se no estudo realizado por Boery e Barros (2008) e na literatura médica e
de enfermagem. A partir desses estudos foi possível definir operacionalmente e
conceitualmente as características definidoras do referido diagnóstico, o que facilitou
a decisão sobre a presença ou ausência de tais indicadores, bem como a sua
avaliação. Assim, em caso de dúvidas acerca da presença ou ausência de
determinada característica, a autora reportava-se às suas respectivas definições
operacionais e conceituais com o intuito de estabelecer critérios que justificassem a
escolha correta para cada paciente.
Posteriormente, foram construídas 100 planilhas no Microsoft Office Excel
2010, contendo a lista de características definidoras do diagnóstico de enfermagem
Volume de líquidos excessivo. Em cada planilha as características foram
assinaladas como presente (P), ausente (A) ou com o critério não se aplica (NA)
para cada paciente pesquisado. O critério “não se aplica” foi destinado às
características que não foram avaliadas, alteração da pressão arterial pulmonar e
mudanças na gravidade específica, em virtude de problemas operacionais para
medi-las.
Nessas planilhas, além da lista com as características definidoras, foram
fornecidas informações adicionais, como o sexo, a idade, o tempo de doença renal e
de tratamento hemodialítico, as morbidades associadas, bem como algumas
observações relacionadas a determinada característica identificada em cada
indivíduo.

4.3 SEGUNDA ETAPA - INFERÊNCIA DIAGNÓSTICA

Nesta etapa, foi realizada a inferência diagnóstica pelos diagnosticadores, os
quais julgaram se o diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo
estava presente ou ausente em cada paciente do estudo mediante as características
definidoras identificadas na etapa anterior.

4.3.1 Seleção e treinamento dos diagnosticadores
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Nesta segunda etapa, foram selecionados cinco enfermeiros diagnosticadores
do Grupo de pesquisa Práticas Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e
Enfermagem.

Esse

grupo

desenvolve

atividades

sobre

Sistematização

da

Assistência de Enfermagem e a qualidade do cuidado, dentre outros.
Os diagnosticadores foram selecionados intencionalmente e possuíam
pesquisas publicadas sobre diagnósticos de enfermagem e/ou prática clínica ou de
ensino sobre nefrologia. Receberam via e-mail uma carta convite (APÊNDICE D),
contendo a identificação do pesquisador, esclarecimentos sobre os objetivos da
pesquisa, quais seriam as suas atribuições no processo, bem como a disponibilidade
em participar de um treinamento e em responder o instrumento proposto.
Após o aceite do convite, foi entregue no dia do treinamento o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE E), o qual foi assinado pelos
participantes. Ademais, o treinamento ministrado aos diagnosticadores pela
pesquisadora foi finalizado com uma avaliação destes, com vistas a verificar a
capacidade de inferência diagnóstica de cada participante.
A realização do treinamento traduz-se como importante por minimizar o viés
no momento da inferência diagnóstica. Faz-se necessário que os participantes
sejam devidamente treinados, tendo-se em vista que a enfermagem não possui
padrões de referência perfeitos, o dito padrão ouro, por não possuir instrumentos
que garantam com fidedignidade a presença ou a ausência das respostas humanas
(LOPES, SILVA, ARAÚJO, 2013).
Atrelado a isso, sabe-se que, apesar de os avaliadores apresentarem
proximidade com os diagnósticos de enfermagem ou com a área de nefrologia, na
maioria das vezes, não são próximos aos dois temas conjuntamente ou não
trabalham com o diagnóstico ora estudado de forma aprofundada. Assim, por meio
do treinamento as inferências realizadas pelos diagnosticadores tonam-se mais
coerentes e homogêneas (BELTRÃO, 2011; LOPES, SILVA, ARAÚJO, 2013).
Portanto, foi realizado um treinamento, durante o mês de julho de 2013,
explanando os objetivos da pesquisa, a etapa em que cada diagnosticador atuaria,
uma contextualização sobre estudos de acurácia diagnóstica, raciocínio clínico e
inferência diagnóstica, sobre a clientela com insuficiência renal crônica e o
diagnóstico Volume de líquidos excessivo, e, por fim, sobre as definições
operacionais dos componentes do referido diagnóstico.
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Após o treinamento, foi realizada uma avaliação visando identificar quais
diagnosticadores possuíam desempenho satisfatório no que concerne à inferência
diagnóstica. Para isso, foi utilizado o método de classificação de atributos proposto
por Hradesky (1989), que visa verificar a capacidade de um indivíduo classificar
corretamente dois estados. Para isso, são fornecidas histórias verdadeiras e falsas
para cada diagnosticador, nas quais são assinaladas a presença ou ausência do
diagnóstico de enfermagem de acordo com seu julgamento (LOPES; SILVA;
ARAUJO, 2012, 2013).
De acordo com Hradesky (1989), o número de casos depende da quantidade
de participantes. Dessa forma, quando o número de diagnosticadores for igual ou
maior que três, devem ser confeccionados 12 casos, os quais deverão ser repetidos
três vezes aleatoriamente, de forma que cada diagnosticador realize a inferência
diagnóstica em 36 casos.
Assim, como a amostra foi composta por cinco diagnosticadores neste
estudo, distribuíram-se 12 histórias aos participantes, nas quais na metade o
diagnóstico estava presente e na outra metade estava ausente. Cada história foi
fornecida e analisada três vezes por cada diagnosticador, sendo distribuídas de
modo aleatório em cada rodada. Em cada história, era assinalado se o diagnóstico
Volume de líquidos excessivo estava presente ou ausente de acordo com as
características definidoras apresentadas e a partir do julgamento diagnóstico de
cada participante.
Ao término, o desempenho de cada diagnosticador foi avaliado, levando-se
em consideração quatro aspectos distintos, a saber: a eficiência, a taxa de falso
positivo, a taxa de falso negativo e a tendência proposta por Hradesky (1989). De
acordo com Lopes, Silva e Araújo (2012), a taxa de falso negativo (FN) indica a
probabilidade de um indivíduo com o diagnóstico de enfermagem ser identificado
como não o tendo, cuja fórmula é FN= Nº de indivíduos com o diagnóstico de
enfermagem incorretamente classificado/Nº total de indivíduos com o diagnóstico de
enfermagem. A taxa de falso positivo (FP) calcula a probabilidade de se identificar
um diagnóstico de enfermagem em um indivíduo que não o possui. Apresenta como
fórmula: FP= Nº de indivíduos sem o diagnóstico de enfermagem erroneamente
classificado como tendo/Nº total de indivíduos sem o diagnóstico de enfermagem.
A eficiência (E) refere-se à capacidade de um diagnosticador detectar
corretamente a presença ou ausência do diagnóstico de enfermagem. É mensurada
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pela seguinte fórmula: E= Nº de identificações corretas/Nº total de casos. E a
tendência (T) representa o viés de o diagnosticador classificar um indivíduo como
tendo ou não o diagnóstico. Cuja fórmula é T=T[PF]/T[FN].
Para avaliar se os julgamentos apresentados por cada diagnosticador foram
satisfatórios, compararam-se os resultados obtidos aos parâmetros expostos na
Tabela 1 a seguir. A partir da determinação desses critérios classificou-se o
resultado

de

cada

diagnosticador

em

marginal,

inaceitável

ou

aceitável

(HRADESKY, 1989).
Tabela 1 – Pontos de corte para avaliação da capacidade de inferência diagnóstica
sugerida por Hradesky (1989)
Parâmetros
E
FP
FN
T

Aceitável

Marginal

Inaceitável

0,9 ou mais
0,05 ou
menos
0,02 ou
menos

> 0,8 - 0,9

Menos de 0,8

≤ 0,10

Mais que 0,10

≤0,10

Mais que 0,10

0,50 – 0,80 ou 1,2 –
1,5

Menos que 0,50 ou mais que
1,5

0,80 – 1,20

Fonte: Hradesky (1989). E: Eficácia; FP: Taxa de falso positivo; FN: Taxa de falso negativo; T:
Tendência.

Neste estudo, utilizou-se como ponto de corte a classificação marginal. Assim,
na primeira rodada, dois diagnosticadores atingiram as pontuações desejáveis,
conforme demonstra a Tabela 2 abaixo. Dentre os três diagnosticadores que não
atingiram os escores desejados, foi escolhido aquele que apresentou melhor
pontuação dentre os reprovados, para um novo treinamento e avaliação. Nesse
treinamento, os indicadores clínicos foram revisados e os erros cometidos durante a
inferência diagnóstica foram enfatizados. Posteriormente aplicaram-se mais 12
histórias, em três rodadas aleatórias. Ademais, o diagnosticador foi julgado com os
mesmos critérios anteriormente citados.
Tabela 2 – Resultado da avaliação realizada após o treinamento com os
diagnosticadores. Natal, 2013
Volume de líquidos
excessivo
Diagnosticador 1
1ª rodada
2ª rodada
Diagnosticador 2
1ª rodada

FP

FN

Eficácia

Tendência

0
0

0.1667
0

0.9167
1

0
1

0

0

1

1

55

Diagnosticador 3
1ª rodada
Diagnosticador 4
1ª rodada
Diagnosticador 5
1ª rodada

0

0.0556

0.9722

0

0

0.1667

0.9167

0

0.1667

0

0.9167

-

FN: Taxa de falso negativo; FP: Taxa de falso positivo.

De acordo com a Tabela 2, foram necessárias duas rodadas para que o
diagnosticador 1 atingisse o escore mínimo. Na primeira rodada, devido aos valores
atribuídos à taxa de falso negativo, o resultado desse diagnosticador foi classificado
como inaceitável, entretanto, na segunda rodada ele foi classificado como aceitável.
Assim, três diagnosticadores foram aprovados e compuseram a amostra final para o
desenvolvimento da segunda etapa da pesquisa.

4.3.2 Procedimento de coleta de dados e inferência diagnóstica

Neste momento, as planilhas contendo a lista com as 25 características
definidoras do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo, elencadas
a partir dos dados coletados na primeira etapa deste estudo e organizadas em
planilhas do Microsoft Officer Excel 2010 (APÊNDICE F) foram encaminhadas para
os diagnosticadores selecionados.
Cada diagnosticador recebeu 100 planilhas e em cada uma delas havia as 25
características definidoras do diagnóstico em questão já assinaladas quanto à
ausência, à presença e ao critério “não se aplica”. Desse modo, cada diagnosticador
isoladamente julgou se o diagnóstico de enfermagem ora estudado estava presente
ou ausente em cada uma das planilhas enviadas. Em caso de discordância entre os
diagnosticadores foi aplicada a regra da maioria. A referida coleta ocorreu nos
meses de agosto e setembro de 2013.

4.3.3 Análise e Organização dos dados

Os dados referentes à prevalência do diagnóstico de enfermagem estudado e
de suas características definidoras, bem como os aspectos socioeconômicos e
clínicos foram organizados em planilhas eletrônicas do Microsoft Excel 2010. Para a
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análise desses dados foi utilizada a estatística descritiva e inferencial, com o auxílio
do IBM SPSS Statistic versão 19.0 for Windows.
Na análise dos dados socioeconômicos e clínicos foi utilizada a estatística
descritiva, sendo calculadas as frequências relativa e absoluta, a média, a mediana,
o mínimo, o máximo e o desvio padrão, e sendo aplicado o teste de KolmogorovSmirnov para verificação da normalidade dos dados (p < 0,05).
Para a avaliação da prevalência do diagnóstico Volume de líquido excessivo,
este foi considerado presente na amostra quando dois ou mais diagnosticadores o
julgaram presente, em consonância com a regra da maioria, sendo expostas as
frequências absolutas e relativas deste e de seus indicadores clínicos.
Na análise inferencial, foram utilizados o teste de Qui-quadrado de Pearson e
o teste exato de Fisher (frequências esperadas menores que cinco) para verificar a
associação entre as características definidoras e o diagnóstico estudado (p < 0,05),
sendo calculadas também as razões de prevalência de cada característica
definidora, com intervalo de confiança de 95%.
As razões de prevalência estimam as chances de o diagnóstico estar
presente em indivíduos com determinada característica em comparação a indivíduos
sem essa característica. Quando a razão de prevalência é maior que 1, a chance
para o desenvolvimento do diagnóstico é maior (RIELLA, 2010).
Em seguida, a acurácia das características definidoras do diagnóstico Volume
de líquidos excessivo foi avaliada por meio da sensibilidade, especificidade, valores
preditivos negativos e positivos. Tais medidas foram calculadas com base na
inferência acerca da ocorrência do diagnóstico de enfermagem estudado, sendo
estabelecido um valor de 80% como ponto de corte.
A razão de verossimilhança positiva e negativa e a Odds Ratio Diagnóstica
também foram calculadas. A razão de verossimilhança positiva (RVP) ou negativa
(RVN) indicam quantas vezes é provável identificar a presença ou ausência de uma
característica em indivíduos com o diagnóstico se comparados aos indivíduos sem o
diagnóstico. A Odds Ratio Diagnóstica verifica a chance de ocorrência do
diagnóstico para os indivíduos na presença de uma característica definidora
(LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013).
Essas medidas podem ser utilizadas também para verificar a significância
estatística das características definidoras quando analisadas a especificidade, a
sensibilidade e os valores preditivos. Assim, quando o valor um estiver presente em
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seus intervalos de confiança as medidas de acurácia para a característica analisada
não serão consideradas, pois não há significância estatística nessa mensuração, e,
portanto, a característica não é capaz de diferenciar indivíduos com ou sem o
diagnóstico estudado (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013).
Com vistas a identificar as características preditoras que influenciam o
estabelecimento do diagnóstico estudado desenvolveu-se uma regressão logística,
na qual foram aplicados os testes de Wald objetivando verificar a significância dos
coeficientes presentes na regressão, além do teste de Hosmer-Lemeshow para
avaliar a diferença entre as frequências observadas e esperadas, o teste de
Omnibus para verificar a significância do modelo desenvolvido e o teste de R 2
Nagelkerke para mensurar a capacidade do modelo. Para a realização da análise,
foram selecionadas as características definidoras que apresentaram significância
estatística menor que 0,2.
Após a análise, os dados foram organizados em tabelas e discutidos por meio
de literatura relacionada ao tema.

4.4 ASPECTOS ÉTICOS

As instituições nas quais os dados foram coletados na primeira etapa foram
previamente consultadas, a fim de autorizar o estudo em suas instalações. Por
conseguinte, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de acordo com as disposições da
Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012), definidora das diretrizes e das normas
regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos, sendo aprovado em
novembro de 2012, sob o Parecer nº 148.428 e Certificado de Apresentação para
Apreciação Ética (CAAE) nº 08696212.7.0000.5537 (ANEXO A).
Destaca-se que os participantes envolvidos, pacientes e enfermeiros
diagnosticadores, foram consultados sobre o interesse em participar do estudo e
esclarecidos sobre os objetivos, finalidades, procedimentos metodológicos e riscos
desta pesquisa, recebendo a garantia do sigilo conferido às informações e à
identidade e o direito de desistência a qualquer momento, sendo fornecido o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido antes de iniciada a coleta.
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5 RESULTADOS
Para a apresentação dos objetivos propostos neste estudo, os resultados
serão expostos em sete tabelas, as quais exibirão dados socioeconômicos, clínicos,
frequência e razões de prevalência do diagnóstico de enfermagem Volume de
líquidos excessivo e de suas características definidoras, medidas de acurácia
diagnóstica para cada característica definidora e as características preditoras da
presença do diagnóstico em estudo.
Tabela 3 – Caracterização socioeconômica e clínica dos pacientes submetidos à
hemodiálise. Natal/RN, 2013
Variáveis
Sexo
Feminino
Masculino
Total
Cor
Parda
Branca
Negra
Amarela
Total
Estado civil
Com companheiro
Sem companheiro
Total
Religião
Católica
Evangélica
Outras
Sem religião
Total
Ocupação
Aposentado
Beneficiado
Nenhum
Ativo
Pensionista
Total

N

%

52
48
100

52,0
48,0
100,0

50
27
22
01
100

50,0
27,0
22,0
1,0
100,0

57
43
100

57,0
43,0
100,0

64
20
10
06
100

64,0
20,0
10,0
6,0
100,0

55
27
10
06
02
100

55,0
27,0
10,0
6,0
2,0
100,0
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Idade**
Anos de
estudo
Renda***
Meses com
a doença
Meses em
hemodiálise

Média Desvio padrão Mediana
51,1
16,5
52,5

Mínimo
19

Máximo
86

Valor p*
0,196

7,9

5,0

6,5

00

18

0,000

2,9

2,5

02

00

15

0,000

73,6

78,9

48

01

552

0,000

49,8

53,2

28

01

216

0,000

*Teste de Kolmogorov-Smirnov (p < 0,05); **Idade em anos; ***Renda em salários mínimos.

No estudo ora apresentado, foram avaliados 100 pacientes com diagnóstico
de insuficiência renal crônica e submetidos à hemodiálise, dos quais a maioria (52%)
dos indivíduos era do sexo feminino, 50% eram pardos, 57% possuíam
companheiros, 64% eram católicos e 55% estavam aposentados. Com relação à
idade, obteve-se média de 51,1 anos (±16,5), com mínimo de 19 e máximo de 86
anos.
As variáveis anos de estudo, renda, meses com a doença renal e em
tratamento hemodialítico apresentaram variação assimétrica (valor p < 0,05),
indicando que metade da amostra tinha até 6,5 anos de estudo, renda de dois
salários mínimos, correspondendo a R$1356,00. Relativo aos dados clínicos, a
mediana de meses com a doença foi de 48 meses e, em tratamento hemodialítico,
foi de 28 meses.
Tabela 4 – Morbidades presentes nos pacientes submetidos à hemodiálise.
Natal/RN, 2013
Morbidades
Hipertensão
Diabetes
Nenhum
Aterosclerose
Cardiomegalia
Glomerulonefrite
Insuficiência cardíaca
Hiperparatireoidismo secundário
Gota
Rejeição do transplante de rim
Doença renal hipertensiva
Hipercolesterolemia

n
81
30
07
06
06
03
03
03
02
02
02
02

%
81,0
30,0
7,0
6,0
6,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
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Lúpus eritematoso sistêmico
Cardiopatia
Vasculopatia
Uropatia obstrutiva por refluxo
Angina pectoris
Hepatite
Acidente vascular encefálico

02
01
01
01
01
01
01

2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Em relação às morbidades associadas, a hipertensão (81%) e a diabetes
(30%) foram as mais prevalentes. Ademais, ao somar-se a hipertensão aos outros
problemas cardiovasculares (19%) apresentados pelos investigados, tais como a
aterosclerose,

a

cardiomegalia,

a

insuficiência

cardíaca,

a

cardiopatia,

a

vasculopatia, a angina pectoris e o acidente vascular encefálico, percebe-se que
100% da amostra exibia algum problema cardiovascular.
Tabela 5 – Medicamentos utilizados pelos pacientes submetidos à hemodiálise.
Natal/RN, 2013
Medicamentos
Renagel
Ácido fólico
Anti-hipertensivos
Eprex
Vitamina B12
Noripurum
Carbonato de cálcio
Analgésicos e antipiréticos
Insulina
Sinvastatina
Omeprazol
Pantoprazol
Clonazepam
Antiarrítmico
Fluoxetina
Calcitriol
Zyloric
Prednisona

n
85
79
75
72
64
38
15
14
14
04
03
03
03
02
01
01
01
01

%
85,0
79,0
75,0
72,0
64,0
38,0
15,0
14,0
14,0
4,0
3,0
3,0
3,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Quanto ao levantamento dos fármacos utilizados pela amostra estudada,
houve uma grande variedade. Entretanto, destacaram-se o Renagel® (85%), o ácido
fólico (79%), os anti-hipertensivos (75%), o Eprex® (72%), a vitamina B12 (64%) e o
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Noripurum® (38%), os quais são geralmente utilizados para os problemas
relacionados

e/ou

ocasionados

pela

insuficiência

renal

crônica,

como

a

hiperfosfatemia, a hipertensão, a anemia e a hipocalcemia. Aqueles com menores
porcentagens possuem também relação com a doença, mas são utilizados para
problemas menos frequentes em comparação aos acima relatados.
Tabela 6 – Prevalência do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos
excessivo e de suas características definidoras em pacientes submetidos à
hemodiálise. Natal/RN, 2013
Variáveis

Presença

%

Ausência

%

82

82,0

18

18,0

Azotemia

100

100,0

00

0,0

Hematócrito diminuído

96

96,0

04

4,0

Eletrólitos alterados

88

88,0

12

12,0

Ingestão maior que o débito

88

88,0

12

12,0

Ansiedade

85

85,0

15

15,0

Edema

81

81,0

19

19,0

Hemoglobina diminuída

73

73,0

27

27,0

Oligúria

63

63,0

37

37,0

Mudança na pressão arterial

52

52,0

48

48,0

Pressão venosa central aumentada

47

47,0

53

53,0

Reflexo hepatojugular positivo

46

46,0

54

54,0

Agitação

44

44,0

56

56,0

Ganho de peso

42

42,0

58

58,0

Congestão pulmonar

42

42,0

58

58,0

Ruídos respiratórios adventícios

40

40,0

60

60,0

Distensão da veia jugular

38

38,0

62

62,0

Ortopneia

30

30,0

70

70,0

Dispneia

25

25,0

75

75,0

Mudança no estado mental

19

19,0

81

81,0

Diagnóstico de enfermagem
Volume de líquidos excessivo
Características definidoras
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Derrame pleural

15

15,0

85

85,0

Anasarca

08

8,0

92

92,0

Mudança no padrão respiratório

04

4,0

96

96,0

Presença da terceira bulha

02

2,0

98

98,0

Com base nos dados apresentados na Tabela 6, o diagnóstico de
enfermagem Volume de líquidos excessivo esteve presente em grande parte da
amostra (82%), de acordo com o julgamento dos diagnosticadores. Dentre as
características definidoras prevalentes em mais de 50% da amostra, destacaram-se:
azotemia (100%), hematócrito diminuído (96%), eletrólitos alterados (88%), ingestão
maior que o débito (88%), ansiedade (85%), edema (81%), hemoglobina diminuída
(73%), oligúria (63%) e mudança na pressão arterial (52%).
A seguir, na Tabela 7, as características definidoras identificadas nos
pacientes estudados que apresentaram associação com o diagnóstico Volume de
líquidos excessivo, bem como suas razões de prevalência e respectivos intervalos
de confiança.
Tabela 7 – Razões de prevalência das características definidoras segundo a
ocorrência do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo em
pacientes submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 2013
Variáveis
Características definidoras
Agitação
Presente
Ausente
Total
Anasarca
Presente
Ausente
Total
Ansiedade
Presente
Ausente
Total
Azotemia

Diagnóstico de enfermagem
Presente Ausente
Total

Estatísticas

41
41
82

03
15
18

44
56
100

p = 0,010*
RP = 1,273
IC95%: 1,066 - 1,520

8
74
82

00
18
18

08
92
100

p = 0,344**
RP = 1,243
IC95%: 1,124 - 1,375

72
10
82

13
05
18

85
15
100

p = 0,138**
RP = 1,271
IC95%: 0,878 - 1,838
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Presente
Ausente
Total
Congestão pulmonar
Presente
Ausente
Total
Derrame pleural
Presente
Ausente
Total
Dispneia
Presente
Ausente
Total
Distensão da veia jugular
Presente
Ausente
Total
Edema
Presente
Ausente
Total
Eletrólitos alterados
Presente
Ausente
Total
Ganho de peso
Presente
Ausente
Total
Hematócrito diminuído
Presente
Ausente
Total
Hemoglobina diminuída
Presente
Ausente
Total
Ingestão maior que o débito
Presente
Ausente
Total

82
00
82

18
00
18

100
000
100

p= Indeterminado
RP= Indeterminado
IC95%:Indeterminado

41
41
82

01
17
18

42
58
100

p = 0,001*
RP = 1,381
IC95%: 1,162 - 1,641

13
69
82

02
16
18

15
85
100

p = 1,000**
RP = 1,068
IC95%: 0,854 - 1,335

23
59
82

02
16
18

25
75
100

p = 0,227**
RP = 1,169
IC95%: 0,992 - 1,379

35
47
82

03
15
18

38
62
100

p = 0,039*
RP = 1,215
IC95%: 1,026 - 1,438

76
06
82

05
13
18

81
19
100

p = 0,000**
RP = 2,971
IC95%: 1,529 - 5,773

75
07
82

13
05
18

88
12
100

p = 0,038**
RP = 1,461
IC95%: 0,899 - 2,375

42
40
82

00
18
18

42
58
100

p = 0,000*
RP = 1,450
IC95%: 1,220 - 1,723

79
03
82

17
01
18

96
04
100

p = 0,554**
RP = 1,097
IC95%: 0,618 - 1,947

62
20
82

11
07
18

73
27
100

p = 0,245**
RP = 1,147
IC95%: 0,899 - 1,462

75
07
82

13
05
18

88
12
100

p = 0,038**
RP = 1,461
IC95%: 0,899 - 2,375

64

Mudança no estado mental
Presente
16
03
19
Ausente
66
15
81
Total
82
18
100
Mudança na pressão arterial
Presente
45
07
52
Ausente
37
11
48
Total
82
18
100
Mudança no padrão
respiratório
Presente
04
00
04
Ausente
78
18
96
Total
82
18
100
Oligúria
Presente
54
09
63
Ausente
28
09
37
Total
82
18
100
Ortopneia
Presente
27
03
30
Ausente
55
15
70
Total
82
18
100
Pressão venosa central
aumentada
Presente
42
05
47
Ausente
40
13
53
Total
82
18
100
Reflexo hepatojugular
positivo
Presente
40
06
46
Ausente
42
12
54
Total
82
18
100
Ruídos respiratórios
adventícios
Presente
39
01
40
Ausente
43
17
60
Total
82
18
100
Presença da terceira bulha
Presente
01
01
02
Ausente
81
17
98
Total
82
18
100
*
Teste Qui-quadrado de Pearson; **Teste exato de Fisher; p <
prevalência; IC = Intervalo de confiança de 95%.

p = 1,000**
RP = 1,033
IC95%: 0,829 - 1,289
p = 0,219*
RP = 1,123
IC95%: 0,930 - 1,355

p = 1,000**
RP = 1,231
IC95%: 1,118 - 1,355
p = 0,207*
RP = 1,133
IC95%: 0,919 - 1,395
p = 0,173*
RP = 1,145
IC95%: 0,966 - 1,359

p = 0,071*
RP = 1,184
IC95%: 0,987 - 1,421

p = 0,234*
RP = 1,118
IC95%: 0,933 - 1,340

p = 0,001*
RP = 1,360
IC95%: 1,152 - 1,607
p = 0,329**
RP = 0,605
IC95%: 0,151 - 2,426
0,05; RP = Razão de
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Em

consonância

com

a

Tabela

2,

oito

características

definidoras

apresentaram associação estatisticamente significativa com o diagnóstico de
enfermagem Volume de líquidos excessivo, a saber: congestão pulmonar, distensão
da jugular, edema, eletrólitos alterados, ganho de peso, ingestão maior que o débito,
agitação e ruídos respiratórios adventícios.
Referente às razões de prevalência das características acima citadas, as
chances de os pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise
desenvolverem o diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo na
presença dessas características foram de, aproximadamente, três vezes para o
edema, 45% para o ganho de peso, 38% para a congestão pulmonar, 36% para os
ruídos respiratórios adventícios, 27% para a agitação e 21% para a distensão da
veia jugular quando comparados aos pacientes que não apresentaram essas
características.
Não houve associação estatística significativa entre as demais características
e o diagnóstico estudado, portanto, as razões de prevalência entre essas variáveis
não foram destacadas. Ademais, apesar da associação estatisticamente significativa
entre as características ingesta maior que o débito e eletrólitos alterados com o
diagnóstico de enfermagem estudado (p < 0,05), não há como estabelecer a
magnitude da associação, pois a razão de prevalência não apresentou significância
estatística, em virtude da presença do valor 1 no intervalo de confiança.
A seguir, na Tabela 8, serão expostas a sensibilidade, a especificidade, os
valores preditivos, as razões de verossimilhança e a Odds Ratio diagnóstica das
características definidoras do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos
excessivo em pacientes com insuficiência renal crônica submetidos à hemodiálise.
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Tabela 8 – Medidas de acurácia das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo em
pacientes submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 2013
Características definidoras

Se

Es

VPP

VPN

RVP (IC95%)

RVN (IC95%)

ORD (IC95%)

Agitação

50,00

83,33

93,18

26,78

3,00(1,04-8,61)

0,60(1,04-8,61)

5,00(1,34-18,58)

Anasarca

9,75

100,00

100,0

19,56

-

0,90(0,84-0,96)

-

Ansiedade

87,80

27,77

84,70

33,33

1.21(0,90-1,63)

0,43(0,17-1,12)

2,76(0,81-9,42)

Azotemia

82,00

-

-

-

-

-

-

Congestão pulmonar

50,00

94,44

97,61

29,31

9,00(1,32-61,2)

0,52(0,41-0,67)

17,00(2,16-133,74)

Derrame pleural

15,85

88,88

86,66

18,82

1,42(0,35-5,77)

0,94(0,78-1,14)

1,50(0,30-7,35)

Dispneia

28,04

88,88

92,00

21,33

2,52(0,65-9,75)

0,80(0,65-1,00)

3,11(0,66-14,64)

Distensão da veia jugular

42,68

83,33

92,10

24,19

2,56(0,88-7,41)

0,68(0,52-0,90)

3,72(1,00-13,86)

Edema

92,68

72,22

93,82

68,42

3,33(1,58-7,04)

0,10(0,04-0,23)

32,93(8,75-123,85)

Eletrólitos alterados

91,46

27,77

85,22

41,66

1,26(0,94-1,69)

0,30(0,10-0,85)

4,12(1,13-14,96)

Ganho de peso

51,21

100,0

100,00

31,03

-

0,48(0,39-0,60)

-

Hematócrito diminuído

96,34

5,55

82,29

25,00

1,02(0,90-1,14)

0,65(0,07-5,97)

1,54(0,15-15,81)

Hemoglobina diminuída

75,60

38,88

84,93

25,92

1,23(0,83-1,82)

0,62(0,31-1,25)

1,97(0,67-5,77)

Ingestão maior que o débito

91,46

27,77

85,22

41,66

1,26(0,94-1,69)

0,30(0,10-0,85)

4,12(1,13-14,96)

Mudança no estado mental

19,51

83,33

84,21

18,51

1,17(0,38-3,59)

0,96(0,76-1,21)

1,21(0,31-4,69)

Mudança na pressão arterial

54,87

61,11

86,53

22,91

1,41(0,76-2,60)

0,73(0,47-1,14)

1,91(0,67-5,42)

Mudança no padrão respiratório

4,87

100,00

100,00

18,75

-

0,95(0,90-0,99)

-

Oligúria

65,85

50,00

85,71

24,32

1,31(0,80-2,14)

0,68(0,39-1,18)

1,92(0,68-5,40)

Ortopneia

32,92

83,33

90,00

21,42

1,97(0,67-5,80)

0,80(0,62-1,03)

2,45(0,65-9,21)

Pressão venosa central aumentada

51,21

72,22

89,36

24,52

1,84(0,85-3,99)

0,67(0,47-0,97)

2,73(0,89-8,35)

Reflexo hepatojugular positivo

48,78

66,66

86,95

22,22

1,46(0,73-2,91)

0,76(0,52-1,13)

1,90(0,65-5,56)

Ruídos respiratórios adventícios

47,56

94,44

97,50

28,33

8,56(1,25-58,29)

0,55(0,43-0,70)

15,41(1,95-121,31)

Presença da terceira bulha

1,21

94,44

50,00

17,34

0,21(0,01-3,34)

1,04(0,93-1,17)

0,20(0,01-3,52)

Se = Sensibilidade; Es = Especificidade; VPP = Valor preditivo positivo; VPN = Valor preditivo negativo; RVP= Razão de verossimilhança positiva; VPN = Razão de
verossimilhança negativa; ORD = Odds Ratio diagnóstica.
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A partir da Tabela 8 e considerando um ponto de corte de 80%, no qual as
medidas de sensibilidade, especificidade e valores preditivos foram consideradas
relevantes, a característica definidora com maior sensibilidade foi o edema (92,62%),
a qual apresentou valores de verossimilhança e ORD estatisticamente significativas.
As características definidoras eletrólitos alterados e ingestão maior que o
débito apresentaram-se também sensíveis ao diagnóstico estudado (91,46%). No
entanto, tais indicadores necessitam ser avaliados com cautela, tendo-se em vista
que a razão de verossimilhança positiva não apresentou significância estatística,
pois incluiu o valor um em seus intervalos de confiança.
Embora as características hematócrito diminuído, ansiedade e azotemia
tenham apresentado sensibilidades dentro do ponto de corte estabelecido, estas não
apresentaram valores de verossimilhança e ORD estatisticamente significativas, não
sendo consideradas, portanto, indicadores importantes para identificação do
diagnóstico estudado.
Dentre as 23 características definidoras, três revelaram ser específicas ao
diagnóstico Volume de líquidos excessivo, a saber: congestão pulmonar, ruídos
respiratórios adventícios e agitação. Além de especificidade elevada exibiram
valores de verossimilhança e ORD estatisticamente significativas.
A anasarca, o ganho de peso e a mudança no padrão respiratório,
apresentaram especificidade e valor preditivo positivo de 100%. Entretanto, devem
ser analisadas com ponderação, tendo-se em vista a indeterminação dos valores de
verossimilhança positiva e da ORD.
As características presença da terceira bulha, distensão da jugular, derrame
pleural, dispneia e mudança no estado mental, apesar de apresentarem valores de
especificidade elevados, acima do ponto de corte, não foram consideradas como
bons

indicadores

neste

estudo

por

também

não

possuírem

razões

de

verossimilhança e Odds Ratio diagnóstica estatisticamente significativas.
Neste estudo, não foram encontrados indicadores clínicos com valor preditivo
negativo alto, acima de 80%.
A Tabela 9 a seguir apresentará a análise das características definidoras,
possíveis preditoras do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo.
Para isso, foram selecionadas as características definidoras que apresentaram
significância estatística menor que 0,2 na análise bivariada, a saber: agitação,
congestão pulmonar, distensão da jugular, edema, eletrólitos alterados, ganho de
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peso, ingestão maior que o débito, pressão venosa central aumentada e ruídos
respiratórios adventícios. Tais indicadores foram testados por meio de uma
regressão logística com vistas a verificar a associação conjugada das características
definidoras estudadas de modo a expor a ocorrência do diagnóstico Volume de
líquidos excessivo.
Tabela 9 – Regressão logística para as características preditoras da presença do
diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo identificado em pacientes
submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 2013
Características
definidoras/preditores
Distensão da jugular
Eletrólitos alterados
Ingesta maior que o débito
Pressão venosa central
aumentada
Edema
Constante

Wald

gl

Sig.

OR

3,987
4,833
7,759
4,873

1
1
1
1

0,046
0,028
0,005
0,027

11,941
27,613
28,435
18,452

IC 95% para OR
1,047
1,433
2,697
1,387

136,206
532,002
299,791
245,501

16,501 1
11,660 1

<0,001 451,010 23,636 8606,092
0,001
Sig.
χ2
gl
0,560
Teste de Hosmer – Lemeshow
3,924
5
<0,001
60,360
5
Teste de Omnibus
2
0,742
R de Nagelkerke
Wald = Teste de Wald; OR = Odds Ratio; IC 95% = Intervalo de confiança.

Com base na Tabela 9, dentre as características com significância estatística,
a distensão da jugular, eletrólitos alterados, ingestão maior que o débito, pressão
venosa central aumentada e edema, em conjunto, foram identificados como
características preditoras significativas para o diagnóstico Volume de líquidos
excessivo. Ademais, o modelo logístico aplicado retratou significância estatística de
acordo com o Teste de Omnibus (p < 0,001), de modo que foi possível identificar a
presença do diagnóstico estudado a partir das cinco características definidoras
supracitadas.
Além disso, os coeficientes de cada característica inclusa no modelo
apresentaram-se significativos a partir do teste de Wald (p < 0,05). O coeficiente de
determinação do modelo apresentou valor de 0,742, indicando que as características
inclusas no modelo de regressão explicam 74,2% da ocorrência do diagnóstico
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Volume de líquidos excessivo em pacientes submetidos à hemodiálise. E, por fim, as
frequências observadas e as esperadas no modelo final não possuíram diferenças
significativas segundo o teste de Hosmer–Lemeshow (p = 0,560).
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6 DISCUSSÕES
Relativo à caracterização socioeconômica, o estudo identificou prevalência de
indivíduos do sexo feminino contrapondo ao encontrado na literatura, a qual
apresenta predominância de pessoas do sexo masculino com insuficiência renal
crônica (BEZERRA, 2012; FRAZÃO, 2012; SOCIEDADE BRASILEIRA DE
NEFROLOGIA - SBN, 2012; VASCONCELOS et al., 2013). Esse achado pode ter
relação com o tipo de amostragem por conveniência utilizada para o arrolamento
dos sujeitos nesta pesquisa, na qual os indivíduos são capturados conforme a
acessibilidade destes no momento da coleta. Além disso, o percentual de diferença
entre ambas as porcentagens foi de apenas 2%, o que não demonstra um aumento
significante entre as prevalências da variável sexo.
Referente à variável raça, 50% dos pacientes foram classificados como
pardos e o restante da amostra envolvia indivíduos brancos (27%), negros (22%) e
amarelos (1%). Tal resultado difere de alguns estudos, os quais indicam a raça
branca como a mais prevalente nesta clientela (RIBEIRO et al., 2008;
VASCONCELOS et al., 2013). Entretanto, outro estudo assevera que há um risco
maior para o desenvolvimento da IRC em indivíduos negros ou mulatos (MARQUES;
PEREIRA; RIBEIRO, 2005).
Em relação ao estado civil e à religiosidade, mais da metade da amostra
(57%) relatou ter companheiro e possuir algum tipo de religião (94%), perfil
semelhante a estudos com mesma clientela (FRAZÃO, 2011; VALCANTI et al.,
2012; VASCONCELOS et al., 2013). Nessa perspectiva, estudo sobre a influência
da IRC e do tratamento hemodialítico na vida dos pacientes acometidos apontou que
a família é um apoio psicológico fundamental, pois aqueles pacientes que se sentem
mais apoiados aceitam melhor a doença e o tratamento. Verificou-se ainda que,
muitas vezes, a doença fortalece os laços afetivos entre o paciente e seus familiares
(MEIRELES; GOIS; DIAS, 2004).
Do mesmo modo, a espiritualidade e a religiosidade são importantes na vida
dos pacientes submetidos à diálise, pois, segundo a literatura, há relação entre a
presença da religiosidade e a melhor qualidade de vida, com menor prevalência de
depressão, maior satisfação com a vida e com o tratamento (LUCCHETTI;
ALMEIDA; GRANERO, 2010). Somado a isso, em pesquisa cujo objetivo foi
investigar o uso do coping religioso/espiritual pelos pacientes submetidos à
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hemodiálise constatou que 100% da amostra investigada utilizava essa estratégia
com vistas a enfrentar os problemas de saúde de forma positiva (VALCANTI et al.,
2012). Dessa forma, salienta-se a importância de o enfermeiro incentivar esse tipo
de estratégia visando estimular o melhor enfrentamento da doença por parte dos
pacientes de modo a prevenir o pessimismo frente à cronicidade e às complicações
inerentes à doença renal.
No que tange à renda mensal, a pesquisa revela uma mediana de dois
salários mínimos, perfazendo um montante de R$1356,00 para toda a família, valor
similar a estudos com mesma clientela (FRAZÃO, 2012; VASCONCELOS et al.,
2013). Tal resultado possui relação com o perfil das instituições pesquisadas, as
quais atendem pacientes cujo plano de saúde é o Sistema Único de Saúde (SUS),
sendo este o principal responsável pelo pagamento dos tratamentos dialíticos no
Brasil, abarcando 84% dos custos envolvidos (SBN, 2012).
Associado a isso, a origem dessa renda é proveniente da aposentadoria
(55%), benefício (27%) e pensão (2%), sendo apenas 6% originada de trabalho
remunerado. Nesse aspecto, sabe-se que a maioria dos indivíduos com IRC
submetidos à hemodiálise necessita abandonar seu trabalho em virtude das
limitações impostas pelo tratamento e doença. Dentre estas, citam-se os problemas
físicos, como a fadiga e a náusea, bem como a questão do tempo despendido para
a realização da hemodiálise, dificultando o cumprimento de atividades laborais
(COUTINHO et al., 2010; MEIRELES; GOIS; DIAS, 2004; OLIVEIRA et al., 2008).
Desse modo, como grande parte da renda desses indivíduos provém de
fontes outras, que não o trabalho ativo, esta, inevitavelmente, fica reduzida,
problema que interfere na vida financeira do paciente e dos seus familiares.
Ademais, estudo assevera que a baixa renda influencia sobremaneira na evolução
da doença, em virtude de sua associação com a desnutrição, problemas
habitacionais, exposição a poluentes, dificuldades de acesso ao serviço e
consequentemente ao tratamento (FRAZÃO, 2011).
Além disso, indivíduos com baixa renda estão mais propensos à não
prevenção de doenças, principalmente aquelas com perfil de cronicidade, com
consequente diagnóstico tardio (CHERCHIGLIA et al., 2010). Estudo aponta que a
IRC é mais prevalente em regiões mais pobres, em que há forte associação entre o
baixo desenvolvimento econômico e a indisponibilidade da terapia (JHA et al., 2013).
Assim, a associação entre doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e IRC, e
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os fatores socioeconômicos demonstram a importância da atenção à saúde em
grupos menos favorecidos, prevalentes nos países cujas desigualdades são
evidentes, como no Brasil (VASCONCELOS et al., 2013).
No tocante à idade, segundo o último Censo de Nefrologia, a faixa etária mais
acometida pela IRC está compreendida entre os 19 e 65 anos, perfazendo um
montante de 24.296 pessoas em tratamento hemodialítico. Tal achado corrobora
com o identificado nesta pesquisa, em que a maioria dos investigados encontra-se
dentro dessa faixa (BEZERRA, 2012; RIBEIRO et al., 2008; SBN, 2012). Nesse
aspecto, estudo revela que os indivíduos acometidos por IRC em hemodiálise com
maior faixa etária possuem menor taxa de sobrevida (AZEVEDO et al., 2009).
Em relação à escolaridade, a maioria da amostra possuía aproximadamente
seis anos e meio de estudo, correspondendo ao ensino fundamental incompleto.
Resultado consonante com a literatura pesquisada, a qual afirma ser a baixa
escolaridade um ponto em destaque nessa clientela, pois reflete na dificuldade de
assimilação das orientações fornecidas sobre o tratamento hídrico e alimentar, os
quais são bastante relevantes para a manutenção da saúde desses indivíduos
(FRAZÃO, 2012; VASCONCELOS et al., 2013).
Referente aos meses com a doença renal e em tratamento hemodialítico
vivenciados pelos pacientes investigados, estes foram distribuídos em 48 e 28
meses respectivamente. A quantidade de tempo com a doença renal crônica nem
sempre corresponde ao tempo de tratamento pelo fato de que, na doença renal,
categorizada em cinco estágios, a realização da diálise apenas é preconizada
quando o indivíduo atinge o estágio cinco, no qual a taxa de filtração glomerular
encontra-se menor que 15 ml/min (GAVINA, 2010) ou nos casos de sobrecarga
hídrica não solucionada por meio do uso de diuréticos.
Estudo assevera que há associação estatisticamente significativa entre o
tempo de tratamento hemodialítico e o risco de morte. Assim, de acordo com esse
estudo, o risco de morte dos pacientes com IRC reduz-se com o aumento do número
de anos em tratamento dialítico, entretanto, quando a idade avançada e a presença
de diabetes são levadas em consideração o risco de morte tende a aumentar
(LOPES et al., 2003).
No tocante às morbidades associadas à IRC, destaca-se que 100% da
amostra exibiu pelo menos um problema cardiovascular, dentre estes, o principal foi
a hipertensão arterial sistêmica (81%). Tal resultado é similar ao identificado na
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literatura, a qual considera esse problema como uma das principais doenças de
base identificadas em pacientes submetidos à diálise (BORTOLOTTO, 2008;
FRAZÃO, 2011; JHA et al., 2013; RIBEIRO et al., 2008; SBN, 2012).
Nessa perspectiva, os pacientes com doença renal possuem um risco
aumentado para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, entretanto, essa
problemática é subdiagnosticada e subtratada nessa clientela (AZEVEDO et al.,
2009; GANSEVOORT et al., 2013), apesar de a mortalidade por problemas
cardiovasculares ser 30 vezes maior em indivíduos com IRC, se comparados à
população em geral. Tal índice está intrinsecamente relacionado à elevada
ocorrência de aterosclerose e insuficiência cardíaca nessa população (JHA et al.,
2013; PIVATO; ABREU, 2010; SIQUEIRA et al., 2012).
Dentre os fatores de risco cardiovasculares tradicionais apresentados pelos
pacientes com IRC, ressaltam-se a idade avançada, o sexo masculino, a
hipertensão, os valores elevados de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e baixo
de lipoproteína de alta densidade (HDL), a diabetes, o tabagismo, o sedentarismo, a
menopausa e a hereditariedade. Dentre os fatores não tradicionais, ressaltam-se a
anemia, sobrecarga de volume e desequilíbrio hidroeletrolítico (GAVINA, 2010).
Estes últimos foram problemas encontrados com elevada frequência nesta pesquisa,
o que talvez tenha refletido na predominância de indivíduos com problemas
cardiovasculares no estudo ora apresentado.
Entre esses fatores de risco, destaca-se a hipertensão arterial sistêmica
(HAS), a qual pode ser a causa como também consequência da IRC, sendo a
grande responsável pelo agravamento da doença renal. Ambas, quando associadas,
aumentam consistentemente o risco cardiovascular, assim, o controle da HAS,
melhora sobremaneira o prognóstico dos pacientes acometidos (BORTOLOTTO,
2008; GANSEVOORT et al., 2013).
A diabetes, considerada também como fator de risco, apresentou-se como a
morbidade com a segunda maior prevalência (30%). Essa, quando não controlada
configura-se como outro preditor importante para o surgimento da IRC, tendo-se em
vista ser a hiperglicemia crônica a responsável por causar lesão renal. Do mesmo
modo que a HAS, a diabetes é considerada relevante para o aumento da
mortalidade nesses pacientes (RUBIO; FERNÁNDEZ; MORENO, 2012). Apesar das
novas tecnologias para o seu tratamento, as taxas de mortalidade mantêm-se
elevadas. Acredita-se que tal realidade possa estar relacionada à maior gravidade
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dos pacientes submetidos ao tratamento, bem como idade avançada e doenças
associadas (PIVATO; ABREU, 2010).
Diante do exposto, apesar da elevada frequência de tais problemas é possível
reduzir o risco de mortalidade nos indivíduos com IRC por meio de ações que
minimizem a associação entre os fatores de risco cardiovasculares e a IRC, a partir
de mudanças no estilo de vida, como interromper o consumo de tabaco, reduzir a
ingesta de sódio e proteínas, diminuir o peso, e praticar atividade física pelo menos
30 minutos, cinco vezes por semana. Além disso, é recomendado o tratamento
farmacológico adequado da pressão arterial, da dislipidemia, da coagulopatia e do
diabetes (GANSEVOORT et al., 2013; GAVINA, 2010). Nesse quadro, destaca-se o
papel do enfermeiro como intermediador dessas ações, agindo de forma a orientar o
paciente a respeito da importância do cumprimento dessas práticas protetoras à
saúde.
Dentre os fármacos utilizados por esta clientela específica, aqueles com maior
destaque em termos quantitativos foram os preconizados para os problemas
frequentemente observados nesses pacientes, os quais estão diretamente
relacionados com a IRC e a hemodiálise. Dentre os problemas identificados
apontam-se a hiperfosfatemia associada à hipocalcemia e metabolismo anormal da
vitamina D, ambos responsáveis pela osteodistrofia e calcificações vasculares. As
calcificações podem provocar a doença cardíaca isquêmica, infarto agudo do
miocárdio, parada cardíaca e morte (SILVA et al., 2011). Desse modo, o uso do
Renagel®, medicamento indicado para essas alterações, encontra-se no topo da
lista das drogas recomendadas para essa clientela.
Os anti-hipertensivos merecem destaque no rol de medicamentos utilizados
pela clientela do estudo em virtude de grande parte da amostra ter sido classificada
como hipertensa. Sabe-se que valores altos da pressão sanguínea vinculados à
presença da IRC são fatores importantes para a ocorrência dos problemas
cardiovasculares. Assim, o tratamento adequado da hipertensão traduz-se como um
grande fator protetor desses problemas, bem como na prevenção da progressão da
doença renal (GANSEVOORT et al., 2013).
Por fim, os medicamentos indicados para o tratamento da anemia também
possuíram prevalência alta neste estudo, em consonância com os acima citados. A
ocorrência desse problema é frequente nessa clientela principalmente pela
deficiência renal em produzir a eritropoietina, hormônio responsável por estimular a
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medula óssea a produzir eritrócitos. Entretanto, outros fatores contribuem para o
desenvolvimento da anemia, a saber: espectro de vida encurtado das hemácias,
deficiências nutricionais e tendência hemorrágica desses pacientes (RIELLA, 2010;
SILVA et al., 2011).
A partir desses resultados, percebe-se o elevado consumo de medicamentos
pelos pacientes acometidos pela IRC, os quais são fornecidos, no Brasil, pelo SUS,
por meio do Programa Nacional de Medicamentos de Dispensação em Caráter
Excepcional. Em virtude da cronicidade da doença e, portanto, pela necessidade do
uso constante são dispensados pelo SUS, pois, do contrário, seriam extremamente
caros se fossem custeados pela população (SILVA et al., 2011).
Assim, compreende-se que os gastos por parte do governo são altos com
esses medicamentos, sendo mais interessante para o sistema financeiro brasileiro,
bem como para a saúde da população, um melhor investimento em medidas
preventivas, no nível de atenção primária, com vistas à promoção da saúde para
aqueles indivíduos com fatores de risco para o desenvolvimento da IRC.
Relativo à prevalência do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos
excessivo, mais da metade da amostra (82%) apresentou esse problema.
Corroborando com esse achado, a literatura revela que o acúmulo de líquidos é um
problema frequente em pacientes submetidos à hemodiálise (ALVES et al., 2006;
CAPELLARI, 2007; COSTA et al., 2010; DALLÉ, 2009; DALLÉ; LUCENA, 2012;
FRAZÃO, 2012; GALACHE, 2004; GANSEVOORT et al., 2013; KALANTAR-ZADEH
et al., 2009; RIELLA, 2010; SOUZA; MARTINO; LOPES, 2007).
No entanto, embora nos estudos sobre perfil diagnóstico da clientela com IRC
submetida à hemodiálise, o Volume de líquidos excessivo seja frequente, a grande
maioria das pesquisas o investiga em populações com insuficiência cardíaca (ALITI
et al., 2011; BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005; GUIMARÕES; BARROS;
GUTIERREZ, 2000; MARTINS et al., 2011). Assim, apesar da relação desse
diagnóstico com a insuficiência cardíaca, a presença do Volume de líquidos
excessivo possui forte relação também com os acometidos pela IRC (KALANTARZADEH et al., 2009). Essa associação pode ser explicada fisiopatologicamente pela
literatura e por meio da alta frequência dos sinais e sintomas apresentados pela
clientela deste estudo.
De modo mais detalhado, a entrada de líquidos no corpo é variável e deve
estar coadunada com a saída, no intuito de evitar o aumento ou a diminuição
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demasiada do volume de líquidos. Como na IRC a taxa de filtração glomerular está
abaixo de 15 ml/min/1,73m2, a filtração das excretas nitrogenadas, dos eletrólitos,
bem como da água torna-se ineficiente ou ausente (RIELLA, 2010). Há, portanto, um
descompasso no balanço de líquidos, pois a entrada é quase sempre maior que a
saída, principalmente devido à ingestão alimentar e hídrica maior que a
recomendada (SOUZA; MARTINO; LOPES, 2007).
Embora o tratamento hemodialítico seja eficiente, não consegue substituir
completamente a função renal, de modo que a retenção de líquidos continua sendo
um dos grandes problemas identificados nessa clientela, estando associada a uma
série de problemas, como hipertensão, edema agudo de pulmão e insuficiência
cardíaca (CAPELARI, 2007; JHA et al., 2013; KALANTAR-ZADEH et al., 2009;
KOVELIS et al., 2008; PIVATO; ABREU, 2010; RIELLA, 2010).
Nessa perspectiva, estudo revela que a sobrecarga hídrica em pacientes
submetidos à hemodiálise está associada ao maior risco de morte por causas
cardiovasculares e a uma menor sobrevida, em função de seus efeitos na pressão
arterial e pela sobrecarga de volume impressa ao coração. Nesse mesmo estudo, os
jovens, os indivíduos do sexo masculino, os diabéticos e os que consumiam maior
quantidade de proteínas na dieta apresentaram uma maior retenção de líquidos
(KALANTAR-ZADEH et al., 2009).
Destarte, em virtude dos problemas envolvidos com a retenção hídrica,
traduz-se como relevante o seu controle. Entretanto, apesar dos resultados positivos
gerados para a saúde do indivíduo ao controlar a retenção, há grande dificuldade
por parte dos pacientes com IRC para essa restrição. No entanto, medidas de
encorajamento realizadas pela equipe de saúde envolvida no cuidar possui
associação estatisticamente significativa com a maior aderência ao controle de
líquidos por esses pacientes. Assim, os indivíduos que se sentem mais apoiados
pela equipe sentem-se também mais aptos para receber orientações provenientes
da equipe, principalmente do enfermeiro, em virtude do longo tempo de convívio
entre ambos (YOKOYAMA et al., 2009).
Nesse sentido, o uso da Classificação de Intervenções de Enfermagem
(NIC) pelo enfermeiro traduz-se como ferramenta singular para o tratamento do
Volume de líquidos excessivo. Ela propõe 19 intervenções relacionadas ao controle
da retenção hídrica, entretanto, destaca-se como principais medidas a serem
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instituídas ao paciente com o diagnóstico ora estudado controlar e monitorizar os
líquidos, como afirma Guimarães e Barros (2003).
Coadunado a essa taxonomia, perpassa a NANDA Internacional, pois, para
garantir a detecção precoce e a terapêutica apropriada, é de suma importância
saber quais fatores se relacionam com a ocorrência do diagnóstico, bem como as
características definidoras prevalentes e acuradas, com vistas a garantir o êxito nos
resultados. Contudo, segundo a literatura, não existem testes específicos que
possam diagnosticar ou excluir a sobrecarga de volume, mas, sim, achados
conjuntos do exame físico e laboratoriais, comumente utilizados para diagnosticar a
hipervolemia (AGARWAL; ANDERSEN; PRATT, 2008). Nesse sentido, o presente
estudo fornece algumas características frequentes e com acurácia comprovada
nessa clientela que aumentam as chances de se identificar o Volume de líquidos
excessivo.
Desse modo, dentre as características definidoras do diagnóstico investigado
com frequência acima de 50% identificaram-se nove, a saber: azotemia, hematócrito
diminuído, eletrólitos alterados, ingesta maior que o débito, ansiedade, edema,
hemoglobina diminuída, oligúria e mudança na pressão arterial. Entretanto, entre
essas, apenas eletrólitos alterados, ingesta maior que o débito e edema
apresentaram associação estatisticamente significativa.
Dentre essas, merece destaque a característica definidora edema, a qual
exibiu a maior razão de prevalência, aumentando em quase três vezes as chances
de aqueles que a apresentaram desenvolverem o diagnóstico estudado, ademais foi
considerada o indicador mais sensível para a ocorrência do diagnóstico (92,68%).
Essa característica, segundo a literatura, é bastante relevante, pois detecta
externamente o acúmulo de líquidos nos espaços intersticiais (BARTH, 2008).
A ocorrência desse sinal em pacientes com IRC pode ser facilmente explicada
pela literatura. O edema possui diversas etiologias, entretanto, a presença desse
indicador, nos pacientes com IRC, pode ser fisiologicamente explicada pela retenção
de sódio e água no organismo desses indivíduos em virtude da perda da capacidade
dos rins em filtrar adequadamente tais substâncias contidas no sangue (GUYTON;
HALL, 2012; RIELLA, 2010). Desse modo, o balanço positivo de sódio e água no
organismo eleva o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial. Se
nos capilares houver uma elevação da pressão hidráulica acima de 17 mmHg, pode
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haver o desequilíbrio nas forças de starling, provocando o extravasamento do fluido
intravascular para o interstício, gerando o edema (GUYTON; HALL, 2012).
Em contrapartida, estudo cujo objetivo foi identificar se o edema constituía um
bom preditor da hipervolemia em pacientes submetidos à hemodiálise, constatou
que o edema, isoladamente, possui valor limitado no diagnóstico de excesso de
volume. No entanto, a detecção desse indicador é de importância substancial, pois
sua presença está associada de forma independente à hipertrofia ventricular
esquerda e, indiretamente, à hipertensão arterial sistólica. Na medida em que estes
fatores são importantes na predição da mortalidade em pacientes em diálise, a
identificação de tal sinal físico simples pode auxiliar na identificação de fatores de
risco cardiovasculares (AGARWAL; ANDERSEN; PRATT, 2008).
Além da característica discutida acima, merecem destaque também o ganho
de peso, a congestão pulmonar, os ruídos adventícios e a agitação, que, embora
não tenham apresentado frequência acima de 50%, associaram-se estatisticamente
com o Volume de líquidos excessivo, aumentando as chances de ocorrência deste.
Dentre essas, destaca-se o ganho de peso, o qual possui a segunda maior
razão de prevalência, aumentando em 45% as chances do desenvolvimento do
diagnóstico investigado, embora tenha sido identificado em menos da metade da
amostra. A possível explicação para que ele não tenha sido identificado com maior
frequência pode estar relacionada ao fato de que se adotou que o peso estaria
presente apenas se houvesse um aumento de dois quilogramas no período
interdialítico. Entretanto, sabe-se que variações de peso em curto período são
indicativas do ganho de peso relacionado à retenção líquida.
Nessa perspectiva, estudo afirma que o ganho de peso interdialítico é comum
nessa população, sendo quase que inteiramente decorrente da retenção de líquidos,
pois é muito pouco provável que o ganho de peso entre as sessões seja devido a
outras causas que não pelo ganho de líquido no período interdialítico (BOERY;
BARROS, 2008; KALANTAR-ZADEH et al., 2009). Em estudo realizado com 34.107
pacientes submetidos à hemodiálise, mais de 85% ganhou mais que 1,5 kg durante
o período interdialítico (KALANTAR-ZADEH et al., 2009).
Outro estudo aponta que o ganho de peso entre as sessões de hemodiálise é
um dos principais fatores que diminuem a qualidade da saúde desses pacientes,
podendo ainda ser causa de cãibras e hipotensão severa durante a sessão de
hemodiálise devido à grande retirada de líquido e eletrólitos (FONTENELE et al.,
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2011). Além disso, um aumento superior a três quilos no período interdialítico esteve
associado à menor sobrevida e ao aumento do risco de morte por causas
cardiovasculares (KALANTAR-ZADEH et al., 2009).
Estudo demonstra que o consumo de alimentos ricos em sódio, bem como a
excessiva ingestão de líquidos e a diminuição na diurese residual estão diretamente
relacionados ao ganho de peso interdialítico e aumento da pressão arterial prédiálise (NERBASS et al., 2011). Ressaltando a relevância, como comentado em
parágrafos anteriores, da redução do consumo de sal e água por esses indivíduos.
Estudo sobre a percepção do enfermeiro acerca do ganho de peso
interdialítico identificou que um dos principais problemas relacionados à ocorrência
desse problema é a falta de conscientização por parte dos pacientes. Assim,
considera-se necessário o desenvolvimento de ações de sensibilização pelo
enfermeiro, com vistas a melhor informar os pacientes sobre sua condição de saúde,
bem como esclarecer de forma clara e simples sobre as restrições alimentares e
hídricas, além de estimular o autocuidado a fim de aumentar a aderência ao
tratamento (FONTENELE et al., 2011).
Associada ao maior ganho de peso e à sobrecarga de líquido corporal no
período interdialítico está a piora da função pulmonar. Achados anormais, como a
congestão na árvore pulmonar de tais pacientes, são frequentes em consequência
de tais problemas (HALLE et al., 2012; KOVELIS et al., 2008). A congestão
pulmonar é causa comum de hospitalização em pacientes submetidos à diálise,
estando associada também ao uso abusivo de sal e água (HALLE et al., 2012).
No estudo ora apresentado identificou-se que a congestão pulmonar aumenta
em 38% as chances de o paciente desenvolver o Volume de líquidos excessivo,
além disso, essa característica apresenta alta especificidade (94,44%). Infere-se que
tal achado condiz com a alta frequência dos eletrólitos alterados e da ingestão maior
que o débito, os quais são fatores causais da ocorrência da congestão, explicados
fisiologicamente pelas mesmas causas do edema.
A congestão pulmonar é definida pelo acúmulo de líquido nos alvéolos ou no
interstício pulmonar, sendo acusada por alguns sinais e sintomas, entretanto, o
principal achado corresponde à ausculta de estertores finos. A ocorrência desse
problema é desencadeada pelo mesmo motivo dos edemas de outros locais do
organismo. Assim, qualquer fator que cause elevação na pressão do líquido
presente nos capilares pulmonares, de uma variação negativa para uma variação
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positiva, irá causar um preenchimento rápido dos espaços intersticiais e dos alvéolos
pulmonares com grandes quantidades de líquido livre. Sendo as causas mais
comuns: insuficiência cardíaca esquerda, doença da válvula mitral, lesões das
membranas capilares pulmonares, inalação de substâncias tóxicas, glomerulonefrite,
síndrome nefrótica e aumento da pressão intracraniana (PORTO; PORTO, 2008).
Para a detecção da congestão pulmonar realiza-se, principalmente, a ausculta
pulmonar, na qual são auscultados ruídos adventícios (PORTO; PORTO, 2008).
Desse modo, atrelados à ocorrência da congestão pulmonar nesta população, os
ruídos adventícios também se apresentaram com alta especificidade (94,44), bem
como aumentaram as chances em 36% para a ocorrência do diagnóstico estudado.
A agitação foi outra característica com especificidade elevada (83,33),
associada estatisticamente ao diagnóstico investigado, responsável por aumentar
em 27% as chances para a ocorrência do Volume de líquidos excessivo. Nos
pacientes renais, pode ser proveniente da alteração nos eletrólitos e da presença de
excesso de líquido nos pulmões, causando desconforto respiratório (BOERY;
BARROS, 2008). Como a congestão pulmonar e a alteração eletrolítica estiveram
presentes na amostra, a ocorrência da agitação pode ser explicada.
A agitação, no paciente em hemodiálise, pode ocorrer também em relação ao
acúmulo de ureia no organismo, causando alterações do sono, irritabilidade e a
síndrome da perna inquieta, a qual causa desconforto nos pés e nas pernas, sendo
aliviada pela movimentação dos membros (RIELLA, 2010).
Referente à análise das características preditoras para o diagnóstico Volume
de líquidos excessivo nos pacientes submetidos à hemodiálise, os indicadores que
em conjunto compuseram o modelo da regressão logística foram distensão da
jugular, eletrólitos alterados, ingesta maior que o débito, pressão venosa central
aumentada e edema. Assim, a associação de tais indicadores aponta a presença do
diagnóstico para 74,2% dos casos.
As características preditoras podem ser utilizadas pelos enfermeiros com
vistas a selecionar pacientes com risco aumentado para o desenvolvimento de
respostas humanas específicas, de modo a permitir a identificação precoce dos
diagnósticos de enfermagem, bem como estabelecer intervenções imediatas
(ALBUQUERQUE; LIRA; LOPES, 2010).
Segundo a literatura, o edema isoladamente não se constitui em um preditor
importante para a detecção do acúmulo de líquidos, no entanto, uma constelação de
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sinais pode aumentar o valor do edema no diagnóstico de hipervolemia (AGARWAL;
ANDERSEN; PRATT, 2008). Entretanto, de acordo com o modelo estabelecido pela
regressão e a partir das medidas de acurácia identificadas no presente estudo, o
edema isoladamente e associado às características supracitadas constitui-se em um
bom preditor para o estabelecimento do diagnóstico investigado.
Ademais, a característica eletrólitos alterados, outro indicador em destaque na
regressão logística, revela-se como um importante contribuinte para a ocorrência do
diagnóstico em estudo. Pois se sabe que a elevação do sódio sérico interfere
significativamente na retenção hídrica, tendo-se em vista que o acúmulo de sal no
organismo eleva de modo indireto o volume líquido extracelular (GUYTON; HALL,
2012).
Essa realidade pode ser explicada por dois mecanismos distintos, a saber: o
excesso de sódio no líquido extracelular, por aumentar a osmolalidade do líquido,
estimula o centro da sede e o indivíduo possui mais necessidade de ingerir uma
maior quantidade de água; e também em virtude de o excesso de sódio estimular o
mecanismo secretor hipotálamo-hipófise, responsáveis por liberar o hormônio
antidiurético, o qual aumenta a reabsorção de água pelos rins. Entretanto, este
mecanismo específico não ocorre com tanta eficácia no renal crônico (GUYTON;
HALL, 2012). Por essas razões, o acúmulo de sódio no organismo é o principal
determinante do aumento do volume do líquido no espaço intersticial.
Além de promover a retenção de líquidos, o aumento de sódio na dieta
predispõe os pacientes com problemas renais a desenvolverem hipertensão. Assim,
esses pacientes devem consumir uma concentração menor que dois gramas de
sódio diariamente, o que equivale a cinco gramas de sal por dia. Entretanto, estudos
revelam que esse hábito possui uma baixa aderência por parte desses indivíduos
(COELHO, 2004; GANSEVOORT et al., 2013; HUARTE-LOZA et al., 2006;
KOEHNLEIN; YAMADA; GIANNASI, 2008). Resultado similar ao encontrado na
presente pesquisa, em que 88% dos pacientes apresentavam as dosagens de
eletrólitos alterados.
Do mesmo modo, a ingestão maior que o débito apresentou-se como um
preditor importante para a detecção do diagnóstico de enfermagem avaliado. Tal
achado demonstra a grande relação existente entre essa característica e o
diagnóstico estudado nessa clientela.
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Sabe-se que a entrada de líquidos no corpo ocorre por duas fontes principais,
na forma de líquidos ingeridos ou presente nos alimentos. Em contrapartida, a perda
diária de água pelo corpo ocorre através da pele, pulmões, suor, fezes e
principalmente pela urina. Dessa forma, o meio mais importante pelo qual o corpo
mantém o equilíbrio entre o ganho e a perda de água é através do controle da taxa
em que os rins excretam essas substâncias (GUYTON; HALL, 2012). Assim, nos
indivíduos

submetidos

à

hemodiálise,

a

entrada

de

líquidos

deve

ser

cuidadosamente combinada com a saída.
A partir dessa realidade compreende-se que pacientes submetidos à
hemodiálise devem diminuir a quantidade de líquidos ingeridos, com vistas a evitar
futuras complicações. A restrição hídrica seria umas das intervenções a serem
aplicadas a esses pacientes, entretanto, é um dos aspectos mais complicados de
serem seguidos pelos pacientes envolvidos (KALANTAR-ZADEH et al., 2009).
Segundo a literatura, a quantidade de líquidos a ser consumida pelos pacientes
oligúricos deve ser de aproximadamente 500 a 700 ml mais a quantidade de urina
eliminada por dia e os pacientes anúricos devem ingerir 1000 ml por dia (HUARTELOZA et al., 2006).
Neste estudo, observa-se que a aderência por parte desses pacientes não
condiz com o recomendado, tendo-se em vista a alta prevalência da característica
(88%). Em consonância com o resultado identificado na presente pesquisa, estudo
sobre a avaliação do estado nutricional em clientela similar verificou que a
quantidade de líquidos ingeridos apresentava-se acima dos valores recomendados,
contribuindo para o aumento no ganho de peso interdialítico, edema e para elevação
dos níveis da pressão arterial (KOEHNLEIN; YAMADA; GIANNASI, 2008).
Atrelada a essas características, a distensão da jugular, apesar de estar
presente em apenas 38% dos pacientes, apresentou associação estatística com o
diagnóstico estudado, aumentando em 21% as chances para ocorrência do líquido
excessivo e destaca-se na regressão como sendo uma boa preditora do Volume de
líquidos excessivo. Na maioria das vezes, sua ocorrência está relacionada à
insuficiência ventricular direita, mas todas as condições que geram hipertensão da
veia cava superior podem causá-la, como o aumento de líquido circulante (BICKLEY,
2010).
A pressão venosa central aumentada foi outra característica apresentada pelo
modelo da regressão como uma boa preditora para o diagnóstico estudado. Essa
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medida reflete a pressão exercida no átrio direito. A pressão atrial direita é regulada
pelo balanço entre a capacidade do coração em bombear sangue para fora do átrio
e ventrículo direito para os pulmões e a tendência do sangue de fluir das veias
periféricas para o átrio direito. Alguns elementos são responsáveis pelo aumento da
PVC, tais como: diminuição da capacidade de ejeção, aumento do volume
sanguíneo e aumento do tônus de grandes vasos em todo o corpo (GUYTON; HALL,
2012). Todos esses elementos causais, no que tange aos pacientes renais crônicos,
podem ser precursores da ocorrência de tal característica.
Portanto, é válido ressaltar que a presença das características preditoras
acima expostas traduz a presença do excesso de líquidos nos pacientes renais
crônicos, tendo-se em vista que a alteração dos eletrólitos, principalmente do sódio,
atrelada à ingesta maior que o débito implica na retenção hídrica nesses pacientes.
Somada a isso, uma das causas da distensão de jugular, pressão venosa central
aumentada e do edema é o aumento de líquido circulante. Assim, a união desses
cinco indicadores é preditora do Volume de líquidos excessivo na clientela
pesquisada em virtude da relação existente entre eles.
Outro aspecto evidenciado neste estudo relaciona-se às características
azotemia, hematócrito diminuído, ansiedade, hemoglobina diminuída, oligúria e
mudança na pressão arterial, que, apesar de apresentarem alta prevalência na
amostra investigada, não mostraram associação entre elas e o diagnóstico, e
também não foram identificadas como indicadores acurados para estabelecer a
presença ou ausência do Volume de líquidos excessivo.
Tal resultado possui importância significativa principalmente em relação às
características azotemia, hematócrito e hemoglobina diminuída e ansiedade. Pois a
ocorrência destas, segundo a literatura, independe da presença de líquidos
excessiva, mas, sim, de fatores inerentes à própria doença renal. Destarte, apesar
da não associação com o diagnóstico estudado, considera-se importante a
discussão desses indicadores em virtude da relação existente entre eles e a IRC.
Dessa maneira, a azotemia, identificada em 100% da amostra investigada,
refere-se ao acúmulo de ureia e creatinina no sangue, as quais são responsáveis
por causar sinais e sintomas na maioria dos segmentos do corpo, de modo que,
quanto maior for o acúmulo, maiores serão os sintomas (RIELLA, 2010).
Corroborando com o achado supracitado, estudo sobre diagnósticos de enfermagem
presentes em pacientes com IRC submetidos à hemodiálise identificou que a
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elevação nas taxas de ureia e creatinina estava presente em 100% da amostra
(LATA et al., 2008).
Ao se avaliar sua relação com o diagnóstico de enfermagem Volume de
líquidos excessivo, o qual esteve presente em 82%, pode-se constatar que a
presença de azotemia independe se o paciente possui ou não excesso de líquido,
uma vez que a presença da alteração nos valores da ureia e da creatinina é algo
inato ao problema renal, estando presente sempre que o paciente possuir algum
defícit na excreção renal e não especificamente na presença de volume excessivo.
Da mesma forma, o hematócrito e a hemoglobina diminuídos presentes em
96% e 73% dos pacientes, respectivamente, apesar da não associação com o
diagnóstico estudado, segundo a literatura tais características são bastante
prevalentes neste público, tendo-se em vista sua ampla associação com a
insuficiência renal. Nessa clientela, a produção de eritropoietina, hormônio
responsável por estimular a produção de hemácias, encontra-se ausente, já que é
produzida pelos rins e estes, com o avançar da doença, tornam-se incapazes de
produzi-la (CANZIANI et al., 2006).
Destaca-se, ainda, que a anemia é uma complicação frequente e precoce da
DRC, evidente entre os pacientes dialíticos, os quais apresentam valores de
hemoglobina abaixo dos recomendados pelas diretrizes internacionais de manejo da
anemia. Níveis baixos de hemoglobina estão associados a uma maior mortalidade
nesses pacientes, pois a presença de anemia contribui para alterações
cardiovasculares, promovendo, principalmente, hipertrofia ventricular esquerda
(AZEVEDO et al., 2009).
Referente à ansiedade, indicador presente em 85% da amostra, possui
grande relação com a congestão pulmonar e as alterações eletrolíticas (BOERY;
BARROS, 2008). Entretanto, a presença da ansiedade nem sempre deve ser
atrelada a questões meramente fisiológicas, pois pode ser verificada logo no início
do tratamento em virtude da dificuldade de adaptação apresentada pelo paciente
com IRC ao novo estilo de vida, podendo estar presente durante todo o tratamento.
Desse modo, faz-se necessário que o paciente seja informado sobre as mudanças
pelas quais deverá passar pelos profissionais atuantes na unidade nefrológica, para
que essa condição psicológica não interfira no prognóstico de vida do paciente
(FONTENELE et al., 2011).
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Já, para as características oligúria e mudança na pressão arterial, apesar de
não apresentarem associação com o diagnóstico e não terem sido identificadas
como bons preditores, é válido ressaltar sua relação teórica com o Volume de
líquidos excessivo.
Nesse sentido, a oligúria, presente em 63% da amostra, destaca-se como
contribuinte para a retenção de líquidos, pois, nas fases iniciais da doença renal
crônica, os rins se adaptam, mesmo com a massa renal reduzida, permitindo que a
pessoa elimine quantidades normais de água e soluto. Essa adaptação é decorrente
do maior fluxo sanguíneo e maior taxa de filtração dos néfrons sobreviventes
(RIELLA, 2010). No entanto, quando a taxa de filtração glomerular encontra-se < 15
ml, muito dificilmente este paciente apresenta taxa de excreção renal de água
normal, dessa maneira, quase sempre apresenta oligúria ou anúria, contribuindo
para a retenção de água.
Referente à característica mudanças na pressão arterial, identificada em 52%
da amostra, a teoria revela que o controle da pressão arterial está relacionado à
homeostasia do volume de líquido corporal, o qual é determinado pelo balanço entre
a ingestão e a eliminação de líquido. Esse balanço é exercido por muitos controles
nervosos, hormonais e pelos rins, que regulam a excreção de sal e de água
(GUYTON; HALL, 2008). Como os pacientes com IRC possuem este mecanismo
prejudicado pela incompetência renal, acumulam mais do que excretam, o que
inevitavelmente provoca o aumento da pressão arterial no período interdialítico.
Estudo versando sobre as principais causas de internações hospitalares em
pacientes com IRC submetidos à hemodiálise identificou que estas estão
principalmente relacionadas à crise hipertensiva. Sendo o sal um dos principais
fatores determinantes para o aumento da pressão, e este, quando controlado,
melhora sobremaneira a volemia desses pacientes (PIVATO; ABREU, 2010).
Válido comentar a baixa prevalência e ausência de relação entre o
diagnóstico Volume de líquidos excessivo e as características derrame pleural,
dispneia, mudança no estado mental, ortopneia, presença da terceira bulha e reflexo
hepatojugular positivo. Tal resultado auxilia a inferência diagnóstica realizada pelo
enfermeiro ao traçar o diagnóstico estudado em clientelas similares, de modo que a
presença desses indicadores não deverá ser considerada como bons preditores
para o estabelecimento desse diagnóstico nesta população específica.
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Em suma, a partir dos resultados identificados nesta pesquisa, acredita-se
que será possível predizer quais características definidoras refletem com maior
exatidão a presença do diagnóstico de enfermagem Volume de líquido excessivo na
clientela submetida à hemodiálise. Além disso, este estudo fornece, ainda, um alerta
aos enfermeiros nefrologistas, dada a alta prevalência do Volume de líquido
excessivo nos submetidos à hemodiálise, sendo primordial à vida dos acometidos a
detecção e/ou intervenção precoce desse problema.
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7 CONCLUSÕES

A partir dos objetivos propostos neste estudo, constatou-se elevada
frequência do diagnóstico Volume de líquidos excessivo e de nove indicadores
clínicos (azotemia, hematócrito diminuído, eletrólitos alterados, ingestão maior que o
débito, ansiedade, edema, hemoglobina diminuída, oligúria e mudança na pressão
arterial) na amostra estudada.
Os indicadores que apresentaram associação estatística com o referido
diagnóstico foram: congestão pulmonar, distensão da jugular, edema, ganho de
peso em um curto período, ingesta maior que o débito, eletrólitos alterados, agitação
e ruídos adventícios. Dentre estes, destaca-se que tais indicadores, exceto
eletrólitos alterados e ingesta maior que o débito, quando presentes nessa clientela,
aumentam as chances da ocorrência desse diagnóstico. Ademais, o edema e o
ganho de peso em curto período apresentaram as maiores razões de prevalência.
Concernente à acurácia diagnóstica, o indicador clínico que apresentou maior
sensibilidade foi o edema. Em relação aos mais específicos, sobressaíram-se: ruídos
adventícios, congestão pulmonar e agitação.
Ademais, conjuntamente, os indicadores distensão da jugular, eletrólitos
alterados, ingesta maior que o débito, pressão venosa central aumentada e edema
foram identificados no modelo da regressão logística como as características
preditoras com maior significância para a identificação do Volume de líquidos
excessivo.
Assim, a característica que isoladamente e em conjunto mais se destacou
neste estudo foi o edema, em virtude de sua alta prevalência na amostra, por
apresentar a maior razão de prevalência, pelo seu valor alto de sensibilidade e por
ser considerada, conforme aponta a regressão logística, uma característica preditora
importante para a ocorrência do diagnóstico Volume de líquidos excessivo.
Logo, avulta-se que o estudo confirma a hipótese defendida inicialmente de
que o Volume de líquidos excessivo é frequente nos pacientes submetidos à
hemodiálise e há indicadores clínicos inseridos nesse diagnóstico que predizem com
exatidão sua ocorrência, bem como são acurados e aumentam a chance de o
diagnóstico estar presente.
Portanto, em virtude da alta frequência do diagnóstico Volume de líquidos
excessivo nesta clientela, e destacando-se os indicadores mais acurados, os
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enfermeiros envolvidos no cuidar de tais pacientes devem primar pelo controle da
volemia e propor estratégias para a abordagem terapêutica, com vistas a prevenir
e/ou debelar a ocorrência de tal diagnóstico. Além disso, ao traçarem o diagnóstico
estudado para a clientela pesquisada devem considerar quais foram as
características definidoras destacadas neste estudo como acuradas e boas
preditoras para a ocorrência do Volume de líquidos excessivo de modo a garantir a
acurácia diagnóstica.
Diante do exposto, conclui-se que os estudos envolvendo a acurácia
diagnóstica fornecem aos enfermeiros o conhecimento sobre aqueles indicadores
clínicos mais acurados, auxiliando-os no processo de inferência diagnóstica, de
modo a permitir maior segurança na escolha dos diagnósticos de enfermagem.
Neste estudo, os resultados identificados apontam quais características definidoras
são as mais relevantes, sensíveis e específicas, para o estabelecimento do
diagnóstico Volume de líquidos excessivo na clientela estudada.
Assim, compreende-se que o estudo contribuiu para a assistência de
enfermagem, pois identificou evidências sólidas sobre a relação entre o Volume de
líquidos excessivo e suas características nos pacientes submetidos à hemodiálise.
Destarte, o estudo facilitará o julgamento dos enfermeiros quando na existência
desse diagnóstico nessa população. Em vista disso, trará benefícios também aos
pacientes, pois diagnósticos traçados com exatidão refletem o real estado de saúde
do paciente e, em consequência disso, as intervenções a serem implementadas
tornam-se mais condizentes com o problema apresentado e os resultados almejados
são alcançados com maior facilidade.
Em consonância com a linha de pesquisa Desenvolvimento Tecnológico em
Saúde e Enfermagem, a qual o estudo está inserida, percebe-se sua contribuição ao
se considerar o uso de terminologias de enfermagem para o desenvolvimento de
tecnologias leves, com vistas a melhorar o estabelecimento das relações existentes
entre o enfermeiro e o usuário, objetivando promover um melhor cuidado à sua
saúde.
Ademais, os benefícios advindos dos resultados desta pesquisa se estendem
para a taxonomia da NANDA Internacional, pois estudos desta natureza auxiliam no
processo de validação dos diagnósticos de enfermagem, conferindo maior
cientificidade ao seu conteúdo, e permitindo, ainda, que os enfermeiros se
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aproximem dessas terminologias ao perceberem a plausibilidade de sua aplicação
na prática.
Entretanto, destaca-se que, além da capacidade de inferência diagnóstica, o
enfermeiro deve estar apto a identificar tais indicadores nos pacientes, ato que exige
uma série de conhecimentos propedêuticos nem sempre presentes nesses
profissionais. Dessa forma, a autora do estudo propõe-se a fornecer um curso às
duas instituições envolvidas na coleta de dados, bem como para outras clínicas com
perfil semelhante de pacientes existentes no estado, com o intuito de apresentar os
dados identificados na presente pesquisa, bem como promover um treinamento
sobre exame físico aos enfermeiros envolvidos na unidade de hemodiálise, com
vistas a melhorar as habilidades para a detecção dos sinais e sintomas que
permeiam o Volume de líquidos excessivo e a construção de um folder com os
principais sinais e sintomas associados ao excesso de líquido.
Atrelado a isso, visando uma maior divulgação dos resultados identificados
nesta pesquisa, tais resultados serão publicados em revistas científicas de
enfermagem com qualis reconhecido.
Propõe-se, ainda, investigar, em pesquisa futura, quais são os fatores de risco
intrinsecamente associados à ocorrência do excesso de líquido nos pacientes com
IRC, com vistas a propor um novo diagnóstico de enfermagem à taxonomia da
NANDA Internacional, o Risco de volume de líquido excessivo, pois as estratégias
de caráter preventivo devem ser um ponto em destaque nas ações do enfermeiro.
Como dificuldades encontradas no desenvolvimento da presente pesquisa,
cita-se a carência de estudos sobre a acurácia dos indicadores clínicos do
diagnóstico Volume de líquidos excessivo na população investigada, sendo difícil a
comparação com outras clientelas com o mesmo diagnóstico em virtude das
particularidades envolvidas.
Como limitação do estudo, destaca-se a dificuldade para a caracterização das
definições conceituais e operacionais das características definidoras relacionadas à
mudança, como mudança no estado mental, mudança na pressão arterial e
mudança no padrão respiratório, as quais não se apresentaram claramente definidas
pela literatura, entrave que pode prejudicar a fidedignidade dos dados coletados no
que tange a mensuração dessas. Desse modo, sugere-se a realização de novos
estudos, cujo objetivo principal esteja relacionado à validação das definições
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conceituais e operacionais das características do diagnóstico Volume de líquidos
excessivo.

91

REFERÊNCIAS

AGARWAL, R.; ANDERSEN, M. J.; PRATT, J. H. On the importance of pedal edema
in hemodialysis patients. Clinical Journal of the American Society of Nephrology,
v. 3, n. 1, p. 153-158, 2008.

ALBUQUERQUE, J. G.; LIRA, A. L. B. C.; LOPES, M. V. O. L. Fatores preditivos de
diagnósticos de enfermagem em pacientes submetidos ao transplante renal. Revista
Brasileira de Enfermagem, v. 63, n. 1, p. 98-103, 2010.

ALITI, G. B et al. Sinais e sintomas de pacientes com insuficiência cardíaca
descompensada: inferência dos diagnósticos de enfermagem prioritários. Revista
Gaúcha de Enfermagem, v. 32, n. 3, p. 590-595, 2011.

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do
cuidado colaborativo. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

ALMEIDA, M. A. Competências e o processo ensino-aprendizagem do
diagnóstico de enfermagem: concepções de docentes e discentes. 2002. 245 f.
Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.

ALVES, J. S. et al. Diagnósticos de enfermagem em pacientes submetidos ao
tratamento de hemodiálise. Revista Univap, v. 13, n. 24, p. 1-157, 2006.

ANDRADE, J. S.; VIEIRA, M. J. Prática assistencial de enfermagem: problemas,
perspectivas e necessidade de sistematização. Revista Brasileira de Enfermagem,
v. 58, n. 3, p. 261-265, 2005.

AZEVEDO, D. F. et al. Sobrevida e causas de mortalidade em pacientes
hemodialíticos. Revista de Medicina de Minas Gerais, v.19, n. 2, p. 117-122, 2009.

BARROS, A. L. B. L. et al. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de
enfermagem no adulto. Porto Alegre: Artmed, 2002.

BARROS, A. L. B. L.; LOPES, J. L. A legislação e a sistematização da assistência de
enfermagem. Enfermagem em foco, v. 1, n. 2, p. 63-65, 2010.

92

BARTH, Q. C. Diagnóstico de Enfermagem Débito Cardíaco Diminuído e
Volume Excessivo de Líquidos: validação clínica em pacientes com insuficiência
cardíaca descompensada. 2008. 111 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós
Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2008.

BELTRÃO, B. A. Medidas de acurácia das características definidoras do
diagnóstico padrão respiratório ineficaz de crianças e adolescentes
cardiopatas congênitos. 2011. 139 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós
Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011.

BECK, A.T. et al. The Beck anxiety inventory. Journal of consulting and clinical
psychology, n. 56, p. 893-897, 1988.

BEZERRA, M. L. R. et al. Diagnósticos de enfermagem conforme a teoria do
autocuidado de orem para pacientes em tratamento hemodialítico. Revista Ciência
Exata, v. 8, n. 1, p. 60-81, 2012.

BICKLEY, L. S. Bates: propedêutica médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.

BOERY, R. N. S. O.; BARROS, A. L. B. L. O diagnóstico de enfermagem volume
de líquidos excessivo. Salvador: Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, 2008.

BOERY, R. N. S. O.; GUIMARÕES, E. C. Q. C. P.; BARROS, A. L. B. L. Definições
operacionais das características definidoras do diagnóstico de enfermagem volume
de líquidos excessivo. Acta Paulista de Enfermagem, v. 18, n. 2, p. 197-202, 2005.

BORTOLOTTO LA. Hipertensão arterial e insuficiência renal crônica. Revista
Brasileira de Hipertensão, v. 15, n. 3, p.152-155, 2008.

BRASIL. Ministério da saúde Conselho Nacional de Saúde. Diretrizes e normas
regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos: Resolução nº 466/2012.
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 2012.

BREITSAMETER, G.; THOMÉ, E. G. R.; SILVEIRA, D. T. Complicações que levam o
doente renal crônico a um serviço de emergência. Revista Gaúcha de
Enfermagem, v. 29, n. 4, p. 543-550, 2008.

93

CALDEIRA, S. M. A. et al. Validação de diagnósticos de enfermagem – o modelo
diferencial como estratégia. Revista de Enfermagem da Universidade Federal de
Pernambuco, v. 6, n. 6, p. 1441-1445, 2012.

CANZIANI, M. E. F. Deficiência de ferro e anemia na doença renal crônica. Jornal
brasileiro de nefrologia, v. 28, n. 2, p. 86-90, 2006.

CAPELLARI, C. Validação de conteúdo das características definidoras do
diagnóstico de enfermagem proteção ineficaz em pacientes em tratamento
hemodialítico. 2007. 98 f. Dissertação (mestrado) - Curso de mestrado em
enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

CARVALHO, E. C.; GARCIA, T. R. Processo de enfermagem: o raciocínio e o
julgamento diagnóstico no estabelecimento do diagnóstico de enfermagem. In: III
Fórum Mineiro de Enfermagem, 2002, Uberlândia (MG). Anais... Uberlândia (MG),
2002. p. 29-40.

CARVALHO, E. C.; KUSUMOTA, L. Processo de enfermagem: resultados e
consequências da utilização para a prática de enfermagem. Acta Paulista de
Enfermagem, v. 22, p. 554-557, 2009.

CHERCHIGLIA, M. L. et al. Perfil epidemiológico dos pacientes em terapia renal
substitutiva no Brasil, 2000-2004. Revista de Saúde Pública, v. 44, n. 4, p. 639-649,
2010.

CINTRA, E. A.; NISHIDE, V. M.; NUNES, W. A. Assistência de enfermagem ao
paciente gravemente enfermo. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.

COELHO, E. B. Mecanismos de formação de edemas. Medicina, v. 37, p. 189-198,
2004.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN nº 358, de 15 de
Outubro de 2009 - Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de
Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes,
públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e
dá outras providências. Brasília: COFEN, 2009.

CORRÊA, C. G. Raciocínio clínico: o desafio do cuidar. 2003. 175 f. Tese
(Doutorado) - Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

94

COSTA, A. G. S. et al. Diagnósticos de enfermagem de pacientes em tratamento de
hemodiálise em hospital-escola. Revista de enfermagem da Universidade Federal
de Pernambuco, v. 4, n. 3, p. 1477-1483, 2010.

CHRISTENSEN, P. J.; KENNEY, J. W. Nursing process: application of conceptual
models. 4. ed. Missouri: Mosby, 1995.

COUTINHO, N. P. S. Qualidade de vida de pacientes renais crônicos em
hemodiálise. Revista Pesquisa em Saúde, v. 11, n. 1, p. 13-17, 2010.

CRUZ, D. A. L. M.; PIMENTA, C. A. M. Prática baseada em evidências, aplicada ao
raciocínio diagnóstico. Revista Latino americana de Enfermagem, v. 13, n. 3, p.
415-422, 2005.

CRUZ, D. A. L. M. Processo de enfermagem e classificações. In: GAIDZINSKI R. R.
et al. Diagnóstico de enfermagem na prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2008,
p. 354-368.

DALLÉ, J. Diagnósticos e cuidados de enfermagem em pacientes submetidos à
hemodiálise. 2009. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de
Enfermagem da Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, 2009.

DALLÉ, J.; LUCENA, AF. Diagnósticos de enfermagem identificados em pacientes
hospitalizados durante sessões de hemodiálise. Acta Paulista de Enfermagem, v.
25, n. 4, p. 504-510, 2012.

FLETCHER, R. H.; FLETCHER, S. W.; WAGNER, E. H. Epidemiologia clínica:
elementos essenciais. 3. ed. Porto Alegre: Artes médicas, 1996.

FONTENELE, R. M. et al. A percepção dos enfermeiros sobre ganho de peso
interdialítico dos pacientes em hemodiálise. Saúde Coletiva, v. 8, n. 51, p. 155-159,
2011.

FOSTEIN, M. F.; FOSTEIN, S. E.; MCHUGH, P. R. Mini-metal state: a pratical
method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of
Psychiatric Research, v. 12, p. 189-198, 1975.

95

FRAZÃO, C. M. F. Q.; RAMOS, V. P.; LIRA, A. L. B. C. Qualidade de vida de
pacientes submetidos à hemodiálise. Revista de enfermagem UERJ, v. 19, n. 4, p.
577-582, 2011.

FRAZÃO, C. M. F. Q. Diagnósticos de enfermagem em pacientes submetidos à
hemodiálise: semelhanças entre o modelo de Adaptação e a NANDA
Internacional. 2012. 103f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2012.

GALACHE, B. A. Diagnósticos de enfermería en pacientes con insuficiencia renal
crónica en hemodiálisis. Revista de la Sociedad Española de Enfermería
Nefrológica, v. 7, n. 3, p. 158-163, 2004.

GANSEVOORT, R. T. et al. Chronic kidney disease and cardiovascular risk:
epidemiology, mechanisms, and prevention. Lancet, v. 382, p. 339-352, 2013.

GAVINA, C. Doença renal crónica e doença aterosclerótica cardiovascular: o risco
cardiorrenal. Revista Portuguesa de Cardiologia, v. 29, p. 19-25, 2010.

GARCIA, T. R.; NÓBREGA, M. M. L. Processo de enfermagem: da teoria à prática
assistencial e de pesquisa. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 13, n. 1,
p. 188-193, 2009.

GARCIA, T. R.; NÓBREGA, M. M. L.; CARVALHO, E. C. Processo de enfermagem:
aplicação à prática profissional. Online Brazilian Journal of Nursing, v. 3, n. 2,
2004.

GREENBERG, R. S. et al. Epidemiologia clínica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed,
2005.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GUIMARÕES, H. C. Q. C. P.; BARROS, A. L. B. L. Controlar líquidos: uma
intervenção de enfermagem para o paciente com excesso de volume de líquidos.
Revista Latino Americana de Enfermagem, v. 11, n. 6, p. 734-741, 2003.

GUIMARÕES, H. C. Q. C. P.; BARROS, A. L. B. L.; GUTIERREZ, M. G. R.
Identificação das características definidoras do diagnóstico de enfermagem excesso
de volume de líquidos. Revista Latino Americana de Enfermagem, v. 8, n. 2, p. 6873, 2000.

96

GUYTON AC, HALL JE. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro:
Elsivier, 2012.

HALLE, M. P. et al. Acute pulmonary edema in chronic dialysis patients admitted into
an intensive care unit. Nephrology Dialise Transplant, v. 27,p. 603-607, 2012.

HERDMAN, T. H. Qual é o conhecimento de enfermagem necessário para
desenvolver a prática de enfermagem. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 13,
n. 2, p. 161-162, 2011.

HERDMAN, T. H. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: definições e
classificação – 2012/2014. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.

HERMIDA, P. M. V. Desvelando a implementação da sistematização da assistência
de enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 57, n. 6, p. 733-737, 2004.

HOLANDA, R. H.; SILVA, V. M. Diagnósticos de enfermagem de pacientes em
tratamento hemodialítico. Revista Rene, v. 10, n. 2, p. 33-44, 2009.

HRADESKY, J. L. Productivity & quality improvement: a practical guide to
implementing statistical process control. Ney York: McGraw-Hill, 1989.

HUARTE-LOZA, E. et al. Nutrición en pacientes en diálisis. Dialise Trasplante, v.
27, n. 4, p.138-161, 2006.

HULLEY, S. B. et al. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem
epidemiológica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

JHA, V. et al. Chronic kidney disease: global dimension and perspectives. Lancet, v.
382, p. 260–272, 2013.

K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation,
classification and stratification. American journal of kidney diseases, v. 39, Suppl
2, p.1-246, 2002.

97

KALANTAR-ZADEH, K. et al. Fluid retention is associated with cardiovascular
mortality in chronic hemodialysis patients. Circulation, v. 119, n. 5, p. 671–679,
2009.

KOEHNLEIN, E. A.; YAMADA, N. A.; GIANNASI, A. C. B. Avaliação do estado
nutricional de pacientes em hemodiálise. Acta Scienc Health, v. 30, n. 1, p. 65-71,
2008.

KOVELIS, D. et al. Função pulmonar e força muscular respiratória em pacientes com
doença renal crônica submetidos à hemodiálise. Jornal Brasileiro de
Pneumologia, v. 34, n. 11, p. 907-912, 2008.

LATA, A. G. B. et al. Diagnósticos de enfermagem em adultos em tratamento de
hemodiálise. Acta Paulista de Enfermagem, v. 21, n. especial, p. 160-163, 2008.

LEOPARDI, M. T. Teoria e método em assistência de enfermagem. 2. ed.
Florianópolis: Soldasoft, 2006.

LORDSLEEM, A. et al. Avaliação cardiológica de pacientes portadores de doença
renal crônica: quais as lições? Jornal Brasileiro de Nefrologia, v. 34, n.1, p. 8-15,
2012.

LÓPEZ, M. O processo diagnóstico nas decisões clínicas: ciência, arte e ética.
Rio de Janeiro: Revinter, 2001.

LOPES, A. A. et al. Número de anos em tratamento dialítico crônico e risco de morte
em pacientes com e sem diabetes melito. Revista da Associação Médica
Brasileira, v. 49, n. 3, p. 266-269, 2003.

LÓPEZ M, MEDEIROS-LAURENTYS J. Semiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro:
Revinter, 2004.

LOPES, M. V. O.; SILVA, V. M.; ARAUJO, T. L. Methods for establishing the
accuracy of clinical indicators in predicting nursing diagnoses. Internacional Journal
of Nursinsg Knowledge, v. 23, p. 134-139, 2012.

LOPES, M. V. O.; SILVA, V. M.; ARAUJO, T. L. Métodos de pesquisa para
validação clínica de conceitos diagnósticos. In: Tracy Heather Herdman; Emília
Campos de Carvalho. (Org.). PRONANDA - Programa de atualização em

98

diagnósticos de enfermagem: Conceitos básicos. 1. ed. Porto Alegre: Artmed /
Panamericana Editora Ltda, 2013, p. 85-130.

LUCCHETTI, G.; ALMEIDA, L. G. C.; GRANERO, A. L. Espiritualidade no paciente
em diálise: o nefrologista deve abordar? Jornal Brasileiro de Nefrologia, v. 32, n.
1, p. 128-132, 2010.
LUNNEY, M. et al. Accuracy of nurses’ diagnoses of psychosocial responses.
Nursing Diagnosis, v. 8, n. 4, p. 157-166, 1997.
LUNNEY, M. Critical thinking and accuracy of nurse’s diagnosis. International
Journal of Nursing Terminologies and classifications, v. 14, n. 3, p. 96-107,
2003.

LUNNEY, M. Pensamento crítico e diagnósticos de enfermagem: estudo de caso
e análises. Porto Alegre: Artmed, 2004.

LUCCHETTI, G. Espiritualidade no paciente em diálise: o nefrologista deve abordar?
Jornal Brasileiro de Nefrologia, v. 32, n.1, p. 128-132, 2010.

KNOTTNERUS, J. A.; BUNTINX, F. The evidence base of clinical diagnosis:
theory and methods of diagnostic research. 2. ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009.

MARQUES, A. B.; PEREIRA, D. C.; RIBEIRO, R. C. H. M. Motivos e frequência de
internação dos pacientes com IRC em tratamento hemodialítico. Arquivo de ciência
e saúde, v. 12, n. 2, p. 67-72, 2005.

MARTINS, Q. C. S. et al. Volume de líquidos excessivo: validação clínica em
pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Revista Latino Americana
de Enfermagem, v. 19, n. 3, [8 telas], 2011.

MATOS, F. G. O. A. Construção de instrumento para avaliação da acurácia
diagnóstica. 2006. 150 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós Graduação em
Enfermagem na Saúde do Adulto da Escola de Enfermagem, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2006.

MATOS, F. G. O. A.; CRUZ, D. A. L. M. Construção de instrumento para avaliar a
acurácia diagnóstica. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 43, n. esp., p.
1088-1097, 2009.

99

MEDEIROS, A. L.; SANTOS, S. R.; CABRAL, R. W. M. Desvelando dificuldades
operacionais na sistematização da assistência de enfermagem na perspectiva da
grounded theory. Revista eletrônica de enfermagem, v. 15, n. 1, p. 44-53, 2013.

MEIRELES, V. C.; GOES, H. L. F.; DIAS, T. A. Vivências do paciente renal crônico
em tratamento hemodialítico: subsídios para o profissional enfermeiro. Ciência,
cuidado e saúde, v. 3, n. 2, p. 169-178, 2004.

MENDES, L. C.; SOUSA, V. E. C.; LOPES, M. V. O. Acurácia das características
definidoras do diagnóstico controle familiar ineficaz do regime terapêutico. Acta
Paulista de Enfermagem, v. 24, n. 2, p. 219-224, 2011.

NERBASS, F. B. et al. Fatores relacionados ao ganho de peso interdialítico em
pacientes em hemodiálise. Jornal Brasileiro de nefrologia, v. 33, n. 3, p. 300-305,
2011.

NÓBREGA, M. M. L.; GUTIÉRREZ, M. G. R. Sistemas de Classificação na
Enfermagem: avanços e perspectivas. In: GARCIA, T. R.; NÓBREGA, M. M. L.
(Org.). Sistemas de Classificação em Enfermagem: um trabalho coletivo. João
Pessoa, Idéias, 2000. Série Didática: Enfermagem no SUS.

NÓBREGA, M. M. L; GARCIA, T. R. Processo de enfermagem e os sistemas de
classificação dos elementos da prática profissional: instrumentos metodológicos
e tecnológicos do cuidar. In: SANTOS, I. Enfermagem assistencial no ambiente
hospitalar: realidade, questões, soluções. São Paulo: Atheneu, 2004. cap. 3, p. 3763.

OLIVEIRA, T. F. M. et al. Perfil sociodemográfico, eventos de vida e
características afetivas de pacientes com insuficiência renal crônica em tratamento
por hemodiálise e diálise peritoneal: um estudo descritivo. Psicólogo in
Formação, v. 12, p. 9-32, 2008.

PARKER, L.; LUNNEY, M. Moving beyond content validation of nursing diagnoses.
Nursing Diagnosis, v. 9, n. 4, p.144-150, 1998.

PASCOAL, L. M. Diagnósticos de enfermagem respiratórios em crianças com
infecção respiratória aguda: um estudo longitudinal. 2011. 128 F. Dissertação
(Mestrado) - Programa de Pós Graduação em Enfermagem, Universidade Federal
do Ceará, Fortaleza, 2011.

100

PIVATO, D. R.; ABREU, I. S. Principais causas de hospitalização de pacientes em
hemodiálise no município de Guarapuava, Paraná, Brasil. Revista gaúcha de
enfermagem, v. 31, n. 3, p. 515-520, 2010.

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 7. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009.

QUEIROZ, M. V. O. et al. Tecnologia do cuidado ao paciente renal crônico: enfoque
educativo-terapêutico a partir das necessidades dos sujeitos. Texto & Contexto
Enfermagem, v. 17, n. 1, p. 55-63, 2008.

REPPETTO, M. A.; SOUZA, M. F. Avaliação da realização e do registro da
sistematização da assistência de enfermagem (SAE) em um hospital universitário.
Revista Brasileira de Enfermagem, v. 58, n. 3, p. 325-329, 2005.

RIBEIRO, R. C. H. M. et al. Caracterização e etiologia da insuficiência renal crônica
em unidade de nefrologia do interior do Estado de São Paulo. Acta paulista de
enfermagem, v. 21, (nº Especial), p. 207-211, 2008.

RIELLA, M. C. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos. 5. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

ROMÃO JÚNIOR, J. E. Doença renal crônica: definição, epidemiologia e
classificação. Jornal Brasileiro de Nefrologia, n. 3, p. 1-3, 2004.

RUBIO, L. L.; FERNÁNDEZ, J. S.; MORENO, I. H. Complicaciones microvasculares:
nefropatía diabética. Medicine, v. 11, n. 17, p. 1003-1010, 2012.

SCHAURICH, D.; CROSSETI, M. G. O. Produção do conhecimento sobre teorias de
enfermagem: análise de periódicos da área, 1998-2007. Escola Anna Nery Revista
de Enfermagem, v.14, n.1, p.182-88, 2010.

SEIDEL, H. M.; BALL, J. W.; DAINS, J. E. et al. Mosby: guia de exame físico. 6.
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

SESSO, R. C. C. et al. Censo brasileiro de diálise, 2009. Jornal Brasileiro de
Nefrologia, v. 32, n. 4, p. 380-384, 2010.

101

SILVA, G. D. Medicamentos excepcionais para doença renal crônica: gastos e perfil
de utilização em Minas Gerais, Brasil. Caderno de Saúde Pública, v. 27, n. 2, p.
357-368, 2011.

SILVA, E. R. R.; LUCENA, A. F. (Cols.) Diagnósticos de enfermagem com base
em sinais e sintomas. Porto Alegre: Artmed, 2011.

SIQUEIRA, T. M. A. et al. Parâmetros ecocardiográficos como preditores de eventos
cardiovasculares em pacientes em hemodiálise. Arquivo Brasileiro de Cardiologia,
v. 99, n. 2, p.714-723, 2012.

SMELTZER, S. C. et al. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico
Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. Censo de diálise; 2012. Disponível
em: http://www.sbn.org.br/pdf/publico2012.pdf.

SOUSA, V. E. C. Acurácia de indicadores clínicos do diagnóstico de
enfermagem “desobstrução ineficaz de vias aéreas” em pacientes no período
de pós-operatório de cirurgias cardíacas. 2010. 83 f. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Ceará,
Fortaleza, 2010.

SOUSA, V. D., BARROS, A. L. B. O ensino do exame físico em escolas de
graduação em enfermagem do município de São Paulo. Revista latino americana
de Enfermagem, v, 6, n. 3, p. 11-22, 1998.

SOUZA, E. F.; MARTINO, M. M. F.; LOPES, M. H. B. M. Diagnósticos de
enfermagem em pacientes em tratamento hemodialítico utilizando o modelo teórico
de Imogene King. Revista Escola de Enfermagem da USP, v. 41, n. 4, p. 629-635,
2007.

TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. SAE Sistematização da Assistência de
Enfermagem: Guia Prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

TAYLOR, C.; LILLIS, C.; LEMONE, P. Fundamentos de enfermagem. 5. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2007.

102

VALCANTI, C. C. et al. Coping religioso/espiritual em pessoas com doença renal
crônica em tratamento hemodialítico. Revista Escola de Enfermagem da USP, v.
46, n. 4, p. 838-845, 2012.

VASCONCELOS, C. R. et al. Perfil socioeconômico e clínico de um grupo de
diabéticos em tratamento hemodialítico em Curitiba. Revista UNIANDRADE, v. 14,
n. 2, p. 183-200, 2013.
VIEIRA, Sonia. Bioestatística – Tópicos avançados. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010.

POKORSKI S. et al. Processo de enfermagem: da literatura à prática. O quê de fato
nós estamos fazendo. Revista Latino Americana de Enfermagem, v. 17, n. 3,
2009.

POLIT, D. F.; HUNGLER, B. P. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 7. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2011.

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 7. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009.

PORTO, C. C.; PORTO, A. L. Exame clínico: bases para a prática médica. 6. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

YOKOYAMA, Y. et al. Dialysis staff encouragement and fluid control adherence in
patients on hemodialysis. Nephrology Nursing Journal, v. 36, n. 3, p. 289-298,
2009.

ZHOU, X. H.; OBUCHOWSKI, N. A.; MCCLISH, D. K. Statistical methods in
diagnostic medicine. New York: Wiley & Sons, 2002.

103

APÊNDICES

104

APÊNDICE A- Instrumento para a coleta de dados dos pacientes (1ª etapa)
Data da avaliação:________

Registro:________

1-Dados gerais:
1.1 Nome (iniciais): ________________________1.2 Idade:____________________
1.3 Sexo: 1- ( ) Masculino

2- ( )Feminino 1.4 Cor:__________________________

1.5 Estado civil: 1- ( ) Com companheiro 2- ( )Sem companheiro
1.6 Religião: __________________ 1.7 Número de filhos:_____________________
1.8 Procedência:______________________ 1.9 Anos de estudo:_______________
1.10 Ocupação/profissão:______________ 1.11 Renda familiar:________________
2-Dados clínicos:
2.1 Diagnóstico médico:________________________________________________
2.2 Há quantos anos você possui a doença renal?___________________________
2.3 Há quanto tempo realiza tratamento hemodialítico?________________________
2.4
Comorbidades:_______________________________________________________
___________________________________________________________________
2.5 Medicamentos em uso:
1- ( )Nenhum 2- ( )Carbonato de cálcio 3- ( )Ácido fólico 4- ( ) vitamina B12 5- ( )
Noripurum
6- ( )Anti-hipertensivos 7- ( ) Renagel 8- ( ) Eprex 9- ( ) Outros_________________
2.6 Que quantidade de líquidos você ingeriu nas últimas 48 horas?______________
2.7Qual a quantidade de líquidos administrada por via parenteral nas últimas 48
horas?______________________________________________________________
2.8 Eliminações urinárias: 1- ( ) < 100 ml 2- ( ) < 400 ml 3- ( )1500 ml 4- ( ) < 1500 ml
2.9 Balanço hídrico das 48 horas (líquidos administrados/ingeridos-eliminados):____
2.10 Tipo de dieta:_____________________________________________________
2.11 Ingeriu algum alimento fora da dieta do hospital? 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
Se

sim,

qual?_______________________________________________________________
2.12 Quantidade de sódio ingerido, através dos alimentos, nas últimas 24
horas:______________________________________________________________
___________________________________________________________________
3- Exame físico geral:
3.1 Estado mental (Miniexame do Estado Mental)
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1- ( ) Comprometimento cognitivo 2- ( ) Sem comprometimento cognitivo
3.2 Agitação 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
a) Irritabilidade: 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
b) Mau humor: 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
c) Instabilidade psicomotora: 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
d) Inquietação: 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
e) Hiperatividade: 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
3.3 Ansiedade (Escala de Ansiedade de Beck)
1- ( ) Nível mínimo de ansiedade 2- ( ) Ansiedade leve 3- ( ) Ansiedade moderada 4( ) Ansiedade severa
3.4 Pele e mucosas
a) Edema (Sinal de Cacifo):
1- ( ) Sim Qual o grau? ( ) Grau 1+; ( ) Grau 2+; ( ) Grau 3+; ( ) Grau 4+
2- ( ) Não
b) Pele lisa e brilhante: 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
c) Pele com aspecto de casca de laranja: 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
d) Edema periorbital 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
e) Anasarca: 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
3.5 Sinais vitais
1- Pressão arterial (PA) (mmHg):___________ 2- PA 48 horas antes:____________
3- Frequência respiratória do início da entrevista (FR) (mrpm): _________________
4- FR do final da entrevista: _____________________________________________
5- Pulso do início da entrevista (bpm):_____________________________________
6- Pulso do final da entrevista:___________________________________________
3.6 Dados antropométricos
1- Peso (kg):___2- Peso 48 horas antes: ___ 3- Circunferência abdominal (cm): ___
4. Exame dos segmentos:
4.1 Sistema respiratório
a) O paciente relata dificuldade de respirar? 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
b) Faz esforço exagerado para respirar? 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
c) Refere falta de ar? 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
d) Muda de posição para respirar melhor? 1- ( ) Sim

2- ( ) Não – Se Sim,

qual?_______________________________________________________________
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e) Durante a noite acorda com sensação de sufocamento e tossindo? 1- ( ) Sim 2- ( )
Não
f) Tosse: 1- ( ) Sim 2- ( ) Não. Caso Não, ir para a letra i.
g) Padrão da tosse: 1- ( ) Regular 2- ( ) Ocasional
h) Tipo: 1- ( ) Seca 2- ( ) Úmida 3- ( ) Curta 4- ( ) Prolongada
i)

Dor

torácica:

1-

(

)

Sim

2-

(

)

Não

–

Se

Sim,

há

quanto

tempo?__________________
4.1.1 Inspeção dinâmica
a) Amplitude Normal (1:2): 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
b) Padrão respiratório: 1- ( ) Eupneia 2- ( ) Bradipneia 3- ( ) Taquipneia
4- ( ) Hiperpneia 5- ( ) Cheyne-Stokes 6- ( ) Kussmaul 7- ( ) Biot
c) Uso da musculatura acessória: 1- ( ) Ausente 2- ( ) Trapézio
3- ( ) Esternocleidomastoideo 4- ( ) Tiragem intercostal
4.1.2 Palpação
a) Expansibilidade pulmonar: 1- ( ) Superficial 2- ( ) Profunda 3- ( ) Normal
b) Simetria da expansão: 1- ( ) Simétrica 2- ( ) Assimétrica
c) Desvio traqueal? 1- ( ) Sim 2- ( ) Não
d) Frêmito tóraco-vocal no tórax anterior:
2- ( ) Ausente 3- ( ) Diminuído 4- ( ) Aumentado – Caso sejam os

1- ( ) Normal
itens

2,

3

ou

4

identificar

a

localização:__________________________________________________________
e) Frêmito tóraco-vocal no tórax posterior:
2- ( ) Ausente 3- ( ) Diminuído 4- ( ) Aumentado – Caso sejam os

1- ( ) Normal
itens

2,

3

ou

4

identificar

a

localização:__________________________________________________________
4.1.3 Percussão
a) Tórax anterior:
1- ( ) Claro pulmonar 2- ( ) Hipersonoridade 3- ( ) Macicez 4- ( ) Timpanismo
Caso

escute

som

anormal,

identificar

a

localização:__________________________________________________________
b) Tórax posterior:
1- ( ) Claro pulmonar 2- ( ) Hipersonoridade 3- ( ) Macicez 4- ( ) Timpanismo
Caso

escute

som

anormal,

identificar

a

localização:__________________________________________________________
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4.1.4 Ausculta
a) Tórax anterior:
1- ( ) Murmúrios vesiculares/broncovesiculares 2- ( ) Ruídos adventícios do tipo
estertores

3- ( ) Ruídos adventícios do tipo Roncos 4- ( ) Ruídos adventícios do

tipo Sibilo 5- ( ) Ruídos adventícios do tipo Atrito pleural
Caso esteja alterado, descrever a localização:_______________________________
b) Tórax posterior:
1- ( ) Murmúrios vesiculares/broncovesiculares 2- ( ) Ruídos adventícios do tipo
estertores

3- ( ) Ruídos adventícios do tipo Roncos 4- ( ) Ruídos adventícios do

tipo Sibilo 5- ( ) Ruídos adventícios do tipo Atrito pleural
Caso esteja alterado, descrever a localização:_______________________________
4.2 Sistema cardiovascular
4.2.1 Inspeção
a) Ingurgitamento da veia jugular quando o cliente encontra-se a 45º:
1- ( ) Presente 2- ( ) Ausente
b) Pressão venosa central aumentada: 1- ( ) Sim 2- ( ) Não 3- ( ) Não perceptível
4.2.2 Palpação
a) Refluxo hepatojugular: 1- ( ) Positivo 2- ( ) Negativo
4.2.3 Ausculta
a) Ritmo: 1- ( ) Regular 2- ( ) Irregular
b) Presença das bulhas: 1- ( ) B1 2- ( ) B2 3- ( ) B3
4.3 Abdome
4.3.1 Percussão 1- ( ) Macicez 2- ( ) Timpanismo. Localização:_________________
4.3.2 Palpação
a) Teste piparote: 1- ( ) Positivo 2- ( ) Negativo
5. Exames laboratoriais
Exames laboratoriais

Valores

Valores de referência

Ureia

15-40mg/dl

Creatinina

1-2 mg/dl

Sódio

135-145 mEq/l

Cálcio

8,5-10,5 mEq/dl

Potássio

3,5-5,0 mEq/l

Hemoglobina

Mulheres: 11,5 a 16,4 g/dl/ Homens:
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13,5-18g/dl
Hematócrito

Mulheres: 42 %/Homem: 47%

Miniexame do Estado Mental (FOSTEIN; FOSTEIN; MCHUGH, 1975)
1. Orientação sobre a data: dia ( ); mês ( ); ano ( ); dia da semana ( ); manhã ( );
tarde ( )
2. Orientação local: país ( ); estado ( ); cidade ( ); instituição ( )
3. Registro de objetos (nomeie clara e lentamente três objetos e peça para o
paciente repetir): janela ( ); casaco ( ); relógio ( )
4. Atenção e cálculo (diminuir 7 de 100 sucessivamente ou pedir ao paciente
para soletrar a palavra MUNDO de trás para frente):
93 ( ), 86 ( ), 79 ( ), 72 ( ), 65 ( ) ou O ( ), D ( ), N ( ), U ( ), M ( )
5. Memória de evocação (pedir ao paciente para recordar as três palavras
ditas no item 3): Janela ( ); casaco ( ); relógio ( )
6. Linguagem (apontar para dois objetos e perguntar o que é): ( ); ( )
7. Repetição (faça o paciente repetir “casa de ferreiro, espeto de pau” ou
“nem aqui, nem ali, nem lá”): Repetição correta na 1ª tentativa ( )
8. Comando verbal (peça ao paciente para repetir suas ações: pegue um
pedaço de papel, dobre-o ao meio e coloque-o sobre a mesa): Pegar o papel (
); dobrar ao meio ( ) e colocar sobre a mesa ( )
9. Comando escrito (escreva no papel “feche os olhos”): Fechou os olhos ( )
10. Escrita (Peça ao paciente que escreva uma frase. Esta deve apresentar
sujeito, verbo e deve fazer sentido): Sentença com sujeito + verbo + sentido ( )
11. Copiar o mesmo desenho que o entrevistador desenhou. No caso, a
interseção de dois pentágonos ( )
TOTAL (máximo de 30 pontos):

Escala de ansiedade 0 pontos

1 ponto

2 pontos

3 pontos

de Beck et al. (1988)
Quais sintomas você Ausente

Suave, não Moderado,

apresentou

me

desagradável,

incomoda

mas

últimas 24 horas?

nas

é Severo,
quase

consigo não
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muito.

suportar.

consigo
suportar.

1. Dormência

ou

formigamento
2. Sensações

de

calor
3. Tremor

nas

pernas
4. Incapaz

de

relaxar
5. Medo

de

acontecimentos
ruins
6. Confuso

ou

delirante
7. Coração
batendo forte e
rápido
8. Inseguro(a)
9. Apavorado(a)
10. Nervoso(a)
11. Sensação

de

sufocamento
12. Tremor

nas

mãos
13. Trêmulo(a)
14. Medo de perder
o controle
15. Dificuldade

de

respirar
16. Medo de morrer
17. Assustado(a)
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18. Indigestão

ou

desconforto
abdominal
19. Desmaios
20. Rubor facial
21. Sudorese

(não

devido ao calor)
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APÊNDICE B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (paciente)
Eu, Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes, sou enfermeira, aluna do curso de
mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, estou desenvolvendo uma pesquisa juntamente com minha orientadora,
professora Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, denominada: “Acurácia dos
indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo em
pacientes submetidos à hemodiálise”.
O ganho excessivo de líquidos é uma característica marcante no paciente renal
crônico em hemodiálise, pois, em decorrência da falha da função renal, o indivíduo não é
capaz de produzir e eliminar urina, levando ao acúmulo de substâncias no organismo, tais
como: ureia, creatinina, potássio, sódio, água, dentre outras. A água, quando muito
acumulada no organismo pode gerar uma série de complicações, tais como: problemas
respiratórios e pressão arterial alta. Se essas complicações não forem tratadas podem
agravar mais ainda o estado de saúde do paciente.
Portanto, os enfermeiros, profissionais cujo contato é direto com os pacientes, devem
estar cientes da ocorrência desse problema para melhor cuidar. Para isso devem ser
realizados estudos, como este, com a finalidade de facilitar a compreensão por parte dos
enfermeiros sobre o ganho excessivo de líquidos em pacientes renais crônicos. Assim,
convido o (a) senhor (a), a participar desta pesquisa, pois com os resultados dela
poderemos identificar quais sinais são mais característicos do ganho excessivo de líquidos.
Acreditamos, portanto, que este trabalho contribuirá para a melhoria do trabalho da
enfermagem com pacientes em hemodiálise.
Para tanto, precisaremos realizar uma entrevista e exame físico. Na entrevista
perguntaremos algumas informações a seu respeito, da evolução da sua doença e sintomas
da mesma. Também iremos examiná-lo (a), avaliando seus olhos, ouvidos, boca, coração,
pulmão, abdome, braços e pernas. Mediremos sua pressão arterial, respiração e pulso.
Nessa avaliação, não haverá nenhum desconforto e só farei isso se o (a) senhor (a)
concordar. Os valores avaliados serão informados ao (à) senhor (a) e registrados em uma
ficha própria. A entrevista e o exame físico podem durar até 40 minutos.
Sua participação é voluntária, o que significa que o (a) senhor (a) poderá desistir a
qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo
ou penalidade. Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos e podem estar
relacionados a algum tipo de constrangimento que será minimizado pelo cuidado que
teremos ao realizar a pesquisa. O (A) senhor (a) não estará recebendo nenhum benefício
diretamente, no entanto, com esta pesquisa, estará cooperando para melhorar a qualidade
do cuidado prestado pela enfermagem.
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Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em
nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos
resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Se o (a) senhor (a) tiver algum
gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, será ressarcido, caso solicite. Em
qualquer momento, se o (a) senhor (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente
desta pesquisa, terá direito à indenização.
Uma cópia deste Termo ficará com o (a) senhor (a) e toda dúvida que tiver, a
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a professora Ana Luisa
Brandão de Carvalho Lira, através do telefone (84) 3215-3889 no Departamento de
Enfermagem (DENF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizado
no Campus Universitário, n. 3000. Bairro: Lagoa Nova, Natal/RN.
Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Endereço: Campus
Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970.

Consentimento Livre e Esclarecido
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: “Acurácia dos
indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo em
pacientes submetidos à hemodiálise”.

Participante da pesquisa:

dedo
Assinatura (por extenso)
Dedo Polegar Direito

Pesquisador responsável:

Profª. Drª. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira
Campus Universitário, n.3000. Bairro: Lagoa Nova. CEP 59072-970. Fone: (84) 3215-3889.
E-mail: analira@ufrnet.br
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APÊNDICE C- Protocolo operacional padronizado
1- OBJETIVO
- Aplicar, de forma padronizada, o formulário de entrevista e exame físico aos
pacientes com insuficiência renal crônica submetidos à hemodiálise, com vistas a
identificar a presença ou ausência dos indicadores clínicos do diagnóstico de
enfermagem Volume de líquidos excessivo.

2- MATERIAIS
- Instrumento para coleta de dados;
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE);
- Almofada para impressão digital;
- Caneta;
- Prancheta;
- Fita métrica;
- Estetoscópio adulto;
- Esfigmomanômetro aneroide;
- Relógio de pulso;
- Duas réguas.

3- ANTES DA COLETA
3.1 Apresentar-se à enfermeira responsável pelo setor e informar, de forma sucinta,
o objetivo da pesquisa e os procedimentos que serão realizados junto aos pacientes.
3.2 Verificar se o paciente escolhido possui todos os critérios de inclusão
necessários, a saber: ser portador de insuficiência renal crônica; realizar tratamento
hemodialítico; estar, no momento da coleta, na primeira hora da hemodiálise e
possuir idade igual ou superior a 18 anos. Verificar ainda a presença dos critérios de
exclusão, tais como: estar em condições físicas e mentais prejudicadas que
impossibilitem a coleta de todos os itens do instrumento no momento da coleta.
3.3 Apresentar-se ao paciente e convidá-lo a participar da pesquisa, explicando-lhe
os objetivos da pesquisa e os procedimentos a serem realizados, além de explicarlhe, de uma forma geral, clara e compreensível o TCLE. Caso o paciente aceite
participar, solicite previamente à coleta, a assinatura ou impressão digital do TCLE.
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4- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA
4.1 No primeiro quesito do instrumento (dados gerais) anotar os dados de
identificação de acordo com as respostas obtidas pela entrevista.
4.2 No segundo quesito (dados clínicos) anotar os dados clínicos, constantes nos
itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 de acordo com as
respostas obtidas pela entrevista. Não se esqueça de anotar nos itens 2.6 e 2.8 a
quantidade específica de líquidos ingeridos e eliminados, respectivamente, para
depois fazer o cálculo do balanço hídrico.
4.3 No item 2.12 perguntar ao paciente todos os alimentos ingeridos nas últimas 24
horas, especificando os alimentos ingeridos no café da manhã, lanche da manhã,
almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite. Detalhar tudo o que ingeriu nessas
24 horas e a quantidade média. Por exemplo: No café da manhã ingeriu um pão
francês, uma fatia de mamão e um copo de 300 ml de suco de melancia, sem
açúcar. No almoço, três conchas de feijão, duas conchas de arroz, uma fatia de
carne vermelha e um copo de 300 ml de suco de cajá. E assim por diante.
4.4 No item 3.1, referente ao estado mental, aplique o Miniexame do Estado Mental
e analise se há comprometimento cognitivo. Para isso, faça as perguntas do
Miniexame e some um ponto a cada item respondido corretamente. O escore final é
a soma dos pontos. A soma máxima é de 30 pontos. O paciente é considerado sem
comprometimento quando o escore é > 14 para o paciente analfabeto; quando tiver
quatro anos de escolaridade deve apresentar 18 pontos; de quatro a sete anos, a
pontuação mínima é de 20 pontos; para oito anos de escolaridade a pontuação é de
21 pontos; para 11 anos é de 23 pontos; e, por fim, superior completo deve
apresentar 26 pontos.
4.5 No item 3.2, referente à agitação, marque a quantidade de características de
agitação que o paciente apresentar. Lembrar que estas características são das
últimas 48 horas. O paciente apenas será considerado agitado se possuir estas
cinco características.
4.6 No item 3.3, referente à ansiedade, marque se há nível mínimo de ansiedade,
ansiedade leve, moderada, severa ou se não possui ansiedade. Para isso, faça as
perguntas da Escala de Ansiedade de Beck. Pontue os itens da escala com zero
quando a resposta for ausente, 1 ponto quando a resposta for suavemente, 2 pontos
quando a resposta for moderadamente e 3 pontos quando a resposta for
severamente. Some os pontos de cada pergunta para obter uma pontuação total,
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esta deverá variar entre zero e 63. Para determinar o nível de ansiedade avalie a
pontuação total. Sendo assim, zero significa nenhum ansiedade, de 1 a 7 pontos
indica um nível mínimo de ansiedade, de 8 a 15 pontos indica ansiedade leve, de 16
a 25 pontos indica ansiedade moderada e de 26 a 63 pontos indica ansiedade
severa.
4.7 No 3.4, sobre pele e mucosas, avalie o edema por meio do Sinal de Cacifo. Para
isso, faça uma dígito-pressão nas proeminências ósseas durante alguns segundos e
solte. A profundidade do sulco produzido determina o grau do edema. O grau 1
(cacifo leve) equivale a uma profundidade de 2 mm, esse tipo de edema não possui
uma deformidade visível e desaparece rapidamente; o edema de grau 2 (cacifo um
pouco mais profundo do que o 1) equivale a uma profundidade de 4 mm, também
não apresenta deformação visível, a qual desaparece em 10 a 15 segundos; o
edema de grau 3 (cacifo notadamente profundo) equivale a uma profundidade de 6
mm que demora mais de 1 minuto para desaparecer; e o edema de grau 4 (cacifo
muito profundo) demora de 2 a 5 minutos para desaparecer e equivale a uma
profundidade de 8 mm. Tais valores são estimativas aproximadas do grau do
edema.
- Observe ainda se a pele sobre o edema é lisa e brilhante (edema recente) ou
possui aspecto de casca de laranja (edema antigo).
- Observe se há edema periorbital.
- A anasarca também deve ser observada. É definida como edema generalizado
resultante de acúmulo de líquido no tecido celular e nas cavidades orgânicas. Para
que a anasarca esteja presente, segundo o protocolo de Boery, Guimarões e Barros
(2005), devem estar presentes: o edema nas extremidades, o edema periorbital,
estertores pulmonares, som maciço nas regiões inferiores do abdome à percussão,
teste de piparote positivo e medida da circunferência abdominal maior ou igual a 94
cm para homens e maior ou igual a 80 cm para mulheres. Portanto, a presença ou
ausência de anasarca será identificada quando o exame físico completo tiver
terminado.
4.8 No item 3.5 devem-se aferir os sinais vitais. Para isso, deverão ser medidos o
pulso e a frequência respiratória no início e no final da entrevista. A pressão arterial
deverá ser medida apenas no início da entrevista e deverá ser anotada a medição
realizada 48 horas antes do dia entrevista. Segue abaixo a técnica padrão para
aferição dos sinais vitais:
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a) Pressão arterial:
- Cuidados antes da medição: Não coloque o manguito nem muito apertado, nem
muito folgado no membro, deixando uma distância de dois dedos entre o manguito e
o membro aproximadamente; se utilizar o braço para medição deixá-lo na altura do
coração; não meça a pressão em braços com fístula arteriovenosa; se for repetir a
medição aguarde no mínimo durante um minuto para nova aferição; se a manga da
camisa do paciente estiver apertando seu braço, solicite que a retire; pergunte ao
paciente se ele consumiu café, fumou ou realizou algum esforço físico 30 minutos
antes da aferição; solicite ao paciente que não converse durante a medição,
descruze as pernas e esvazie a bexiga.
- Procedimento Padrão:
1- Lave as mãos.
2- Faça a desinfecção com álcool dos materiais (estetoscópio e esfigmomanômetro);
3- Explique o procedimento ao paciente.
4- Posicione o paciente: se estiver sentado, mantenha as pernas descruzadas e
apoiadas no chão, dorso recostado na cadeira, braço na linha do coração com a
palma da mão voltada para cima; se estiver deitado, mantenha as pernas
descruzadas.
5- Coloque o manguito cerca de 2 a 3 cm acima da fossa cubital.
6- Inicie o método palpatório: localize por meio de palpação a artéria radial e insufle
o manguito até não conseguir mais palpar esta artéria e identifique em que local do
manômetro a pulsação da artéria radial não foi mais perceptível. O valor
corresponde à pressão sistólica. A partir disso, some o valor da pressão sistólica a
20 a 30 mmHg. Este será o valor que você insuflará o manguito no método
auscultatório. Aguarde 1 minuto para a nova medida.
7- Palpe a artéria braquial e posicione o diafragma do estetoscópio sem fazer
pressão excessiva.
8- Infle o manguito até o valor estimado anteriormente e desinsufle lentamente (2 a 4
mmHg/ min) até ouvir o primeiro som (fase I de Korotkoff) correspondente à sístole.
O valor da diástole será no momento em que o som não mais existir (fase 5 de
Korotkoff). Após o desaparecimento do som, desinsufle o manguito rapidamente.
9- Se os batimentos persistirem até o nível zero, determine a pressão diastólica no
abafamento do som.
10- Informe ao paciente os valores.
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11- Anote os valores sem arredondamentos.
b) Frequência respiratória:
- Procedimento padrão:
1- Antes de iniciar, certifique-se que o paciente não se alimentou ou fumou 30
minutos antes ou realizou algum esforço, como caminhar há pelo menos 1 hora.
2- Oriente o paciente a não falar durante o procedimento.
3- Coloque a mão no pulso do paciente para que ele não perceba a contagem da
frequência respiratória.
4- Conte quantos movimentos respiratórios são observados durante um minuto.
c) Pulso:
- Procedimento Padrão:
1- Higienize as mãos.
2- Coloque as polpas digitais dos dedos indicador e médio na artéria radial e exerça
uma pressão suave.
3- Conte as pulsações durante um minuto.
4- Anote e revele o resultado ao paciente.
Observação: Não meça o pulso em braços com fístula arteriovenosa.
4.9 No item 3.6, verifique as medidas antropométricas. Para isso, anote o peso do
paciente antes de iniciar a hemodiálise e o peso das 48 horas antes (peso do
paciente ao terminar a hemodiálise). Este dado está presente no prontuário do
paciente. Meça ainda a circunferência abdominal. Esta medida deve envolver todo o
abdome do paciente, tendo como ponto de referência a cicatriz umbilical.
4.10 No item 4.1.1, referente à inspeção dinâmica, avalie se os movimentos
respiratórios são regulares, se a amplitude é de 1:2 (relação inspiração-expiração),
se utiliza a musculatura acessória, como o trapézio, o esternocleidomastódeo, ou
músculo intercostal e o tipo de padrão respiratório. Estes podem ser classificados
em:
Eupneia: Respiração confortável e regular, com frequência de 12 a 20 por minuto.
Bradipneia: Respiração inferior a 12 incursões por minuto.
Taquipneia: Respiração superior a 20 incursões por minuto.
Hiperpneia: Respiração profunda e superior a 20 incursões por minuto.
Cheyne-stokes: Incursões profundas que vão se tornando superficiais até chegar à
apneia.
Kussmaul: Respiração rápida, profunda e trabalhosa.
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Biot: Variações na amplitude dos movimentos respiratórios intercalados com a
apneia.
4.11 No item 4.1.2, referente à palpação pulmonar, avalie:
a) Expansibilidade pulmonar: Fique de pé, atrás do paciente e coloque seus
polegares nas bases pulmonares, na região posterior, e as palmas em contato com
as superfícies póstero-laterais. Em seguida, fique de frente para o paciente e
coloque seus polegares ao longo da borda costal e do processo xifoide, com suas
palmas repousando na porção ântero-lateral do tórax. Solicite ao paciente para
respirar profundamente e observe o afastamento dos polegares. A perda de simetria
no movimento dos polegares sugere um problema em um ou nos dois lados. Avalie,
também, a profundidade da respiração.
b) Para avaliar se há desvio traqueal coloque o dedo indicador na incisura
supraesternal e mova-o de forma suave, de um lado para o outro, ao longo das
bordas superiores de cada clavícula e nos espaços acima das bordas internas dos
músculos esternocleidomastoideos. Estes espaços devem estar iguais nos dois
lados, a traqueia fica na linha média diretamente acima de incisura supraesternal.
Ou apenas palpe com os dois polegares simultaneamente e observe o
posicionamento da traqueia.
c) Para avaliar o frêmito tóraco-vocal solicite ao paciente para dizer o número 33
enquanto você palpa o tórax de uma maneira sistemática com as superfícies
palmares dos dedos ou com as faces ulnares da mão. Procure palpar os dois lados
de forma simultânea para melhor comparação. Avalie toda a extensão torácica
anterior e posterior.
4.12 No item 4.1.3, o tórax anterior e posterior deverá ser percutido. Para isso,
coloque o dedo indicador de uma das mãos nos espaços intercostais. Com a outra
mão, utilize a ponta do outro dedo indicador para aplicar golpes na falange distal do
dedo que está sobre a parede torácica. O movimento do dedo que percute deve vir
do punho e não do cotovelo. Examine primeiramente o dorso do paciente, este deve
estar sentado, sem camisa e com os braços cruzados sobre o tórax. Examine
posteriormente a porção anterior do tórax. Percuta em toda a extensão do tórax
entre os espaços intercostais. O som normal será o claro pulmonar que corresponde
a um som oco. Entretanto, o som hipersonoro poderá estar presente, este som é
muito alto e estrondoso. A macicez ou o timpanismo também podem estar
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presentes, os quais correspondem a uma pancada surda e um som do tipo tambor
respectivamente.
4.13 No item 4.1.4, referente à ausculta pulmonar, solicite ao paciente que fique
sentado e respire lenta e profundamente com a boca entreaberta. Utilize para a
ausculta o diafragma do estetoscópio. Coloque-o firmemente na pele do paciente
despido. Para auscultar o tórax posterior peça ao paciente que cruze os braços
sobre o tórax. Para auscultar na região lateral peça ao paciente que eleve os braços
acima da cabeça. Ausculte cada região de forma sistemática, sem esquecer
nenhuma extensão torácica.
-

Os

sons

respiratórios

normais

são

o

vesicular,

broncovesicular

e

brônquico/traqueal. O vesicular é auscultado sobre a maior parte dos campos
pulmonares. O broncovesicular é auscultado sobre a área dos brônquios principais.
E o brônquico/traqueal somente sobre a área da traqueia.
- Os sons respiratórios adventícios podem ser classificados em estertores finos,
estertores grossos, roncos, sibilos e atrito pleural. Os estertores finos e grossos são
ruídos descontínuos. Os finos são auscultados comumente no final da inspiração,
são agudos, de baixa duração e não se modificam com a tosse. Estão relacionados
com a presença de líquido ou exsudato nos alvéolos. Já os estertores grossos estão
presentes no início da inspiração e em toda a expiração, geralmente estão
relacionados com o acúmulo de secreções espessas nas vias aéreas maiores. Os
roncos e sibilos são auscultados de forma contínua. Os roncos são decorrentes do
acúmulo de muco na traqueia ou brônquio principal. Os sibilos são decorrentes do
estreitamento das vias aéreas e possuem um som musical.
4.14 No item 4.2.1, na letra a, avalie se há ingurgitamento da veia jugular quando o
paciente encontra-se em decúbito dorsal a 45º no leito ou na cadeira. Observar se
as veias jugulares de ambos os lados do pescoço ficam ingurgitadas mesmo quando
o paciente adota uma posição semissentada (45º).
OBSERVAÇÃO: Em condições normais as jugulares tornam-se túrgidas apenas
quando o paciente encontra-se em decúbito dorsal (deitado). Na posição
semissentada, sentada ou em pé as veias jugulares ficam colabadas. Se estas
permanecem túrgidas quando o paciente adota a posição semissentada (formando
um ângulo de 45º entre o dorso e o leito) ou sentada, está caracterizado o que se
denomina de turgência ou ingurgitamento jugular.
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Ainda no item 4.2.1, na letra b, avalie se a pressão venosa central está aumentada.
Neste estudo, será mensurada de forma não invasiva. Para isso, eleve a cabeceira
do paciente à 30º ou 45º e vire ligeiramente a cabeça do paciente afastando-a do
lado que está sendo examinado. Se a visualização nestes ângulos não for possível
deixe o paciente na posição sentada e observe se há pulsação. Portanto, eleve ou
abaixe a cabeceira do leito até conseguir ver o ponto de oscilação das pulsações
venosas jugulares internas, na metade inferior do pescoço. Lembre-se de deixar o
músculo esternocleidomastoideo relaxado, pois, quando tal músculo encontra-se
contraído, impede que as pulsações produzidas pela veia jugular interna sejam
transmitidas à pele. Observe, preferencialmente, a veia jugular direita, pois ela
reflete melhor a pressão venosa central. Observe desde as fossas supraclaviculares
e fúrcula esternal até a borda inferior da mandíbula. Identifique o ponto mais alto de
oscilação da veia jugular interna. Em seguida trace uma extensão horizontal com um
objeto ou cartão retangular longo a partir desse ponto, até encontrar uma régua
graduada em centímetros, colocada verticalmente a partir do ângulo esternal ou de
Louis, compondo um verdadeiro ângulo reto (90º). Meça a distância vertical em
centímetros acima do ângulo esternal, onde o objeto horizontal cruza a régua. Essa
distância, medida em centímetros acima do ângulo esternal, corresponde à pressão
venosa jugular. A pressão encontra-se normal quando revela-se menor que 4,5 cm.
Quando a pressão venosa jugular interna está muito baixa ou muito alta é possível
que a visualização da pulsação desta veia não seja perceptível.
OBSERVAÇÃO: Localização da veia jugular interna – Origina-se na base do crânio,
situa-se mais profundamente no pescoço, debaixo do esternocleidomastoideo,
seguindo um trajeto semelhante ao da artéria carótida e termina atrás da
extremidade medial da clavícula.
4.15 No item 4.2.2, referente ao refluxo hepatojugular, verifique se este está positivo
ou negativo. O paciente deve estar deitado, com a cabeceira elevada de 30º a 45º, a
cabeça lateralizada para a esquerda e respirando normalmente. Comprima o
hipocôndrio direito de forma firme e sustentada, abaixo do rebordo costal direito, isso
aumentará o retorno venoso ao coração direito. Esta compressão deve ser feita com
a palma da mão e não com a ponta dos dedos para que a compressão não seja
localizada e sim distribuída em uma área mais ampla, de forma a reduzir a
possibilidade de causar desconforto. No início da compressão esta deve ser
discreta, devendo aumentar gradativamente. Deve ser mantida por 15 segundos, no
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mínimo, e no máximo 30 segundos. Observe às veias jugulares à procura do
aumento das pulsações venosas e da saliência dessas veias mesmo após cessar a
compressão. Quando isso ocorre significa que o refluxo hepatojugular é positivo.
4.16 No item 4.2.3, referente à ausculta cardíaca, localize os quatro focos cardíacos,
a saber: foco aórtico no 2º espaço intercostal direito paraesternal, foco pulmonar no
2º espaço intercostal esquerdo paraesternal, foco tricúspide no 4º espaço intercostal
esquerdo paraesternal e foco mitral no 5º espaço intercostal esquerdo na linha
hemiclavicular. Ausculte cada foco na tentativa de escutar o ritmo cardíaco e a
presença das bulhas B1 e B2. Para identificar a presença da bulha B3, solicite ao
paciente que fique encurvado e aproxime a campânula do estetoscópio no ápice do
coração.
4.17 No item 4.3.1, referente à percussão abdominal, percuta o abdome nos quatro
quadrantes na busca dos sons timpânicos e maciços e especifique a localização de
cada som.
4.18 No item 4.3.2, para a identificação de ascite, aplique o teste de piparote. Para
isso posicione a borda ulnar da mão de outro examinador ou a própria mão do
paciente na linha média do abdome. Coloque sua mão esquerda no flanco direito do
paciente e com a mão direita dê um golpe firme no flanco esquerdo. Se houver
ascite, você sentirá a onda líquida atingindo a sua mão esquerda.
4.19 No item 5, referente aos exames laboratoriais, anote do prontuário os valores
da ureia, creatinina, sódio, cálcio, potássio, hemoglobina e hematócrito do exame
sanguíneo mais recente.
5- Considerações importantes
- Agradeça a participação do paciente.
- Investigue todos os dados presentes no instrumento, pois eles serão importantes
no momento de identificar os indicadores do diagnóstico de enfermagem Volume de
líquidos excessivo.
- Anteriormente à coleta revise este protocolo a fim de uniformizar suas ações com
os demais auxiliares. Se necessário for, busque mais informações na literatura.
- Seja fidedigno aos achados observados durante a coleta.
- Utilize as medidas de precaução padrão, portanto, ao se dirigir-se aos pacientes,
higienize as mãos, use a máscara se necessário, faça a desinfecção de todos os
instrumentos que forem de uso comum aos pacientes.
- Seja cordial com a equipe e com o paciente.
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- Se vista adequadamente.
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APÊNDICE D- Carta-convite aos especialistas
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM ENFERMAGEM

CARTA- CONVITE

Natal/RN,___/___/___
Caro(a) enfermeiro(a),
Eu, Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes, sou enfermeira, aluna do
curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estou desenvolvendo uma pesquisa
juntamente com minha orientadora, professora Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho
Lira, denominada: “Acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem
Volume de líquidos excessivo em pacientes submetidos à hemodiálise”.
Gostaria de solicitar a sua participação, como enfermeiro (a) diagnosticador (a),
para examinar em minha amostra de pacientes a presença ou ausência do
diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo da NANDA Internacional.
Durante duas semanas, enviarei, todas as segundas-feiras, 50 casos clínicos dos
pacientes entrevistados no presente estudo, totalizando duas rodadas. Cada planilha
representa a avaliação de um paciente e conterá a lista das 25 características
definidoras do referido diagnóstico. Ao lado de cada uma destas características
estará assinalada a informação acerca da presença ou ausência das mesmas. Sua
incumbência será julgar e assinalar, no topo de cada planilha, a presença ou
ausência do diagnóstico Volume de líquidos excessivo. As planilhas, depois de
preenchidas, deverão retornar via e-mail em um prazo de 30 dias.
Ademais, solicitamos a sua presença em uma oficina presencial, com duração
de 6 horas, antes de receber as planilhas com os dados, com vistas a familiarizá-lo
(a) com a temática em estudo. Serão abordados tópicos como: objetivos da
pesquisa, contextualização sobre estudos de acurácia diagnóstica, raciocínio clínico
e inferência diagnóstica, clientela em tratamento hemodialítico, contextualização do
diagnóstico Volume de líquido excessivo e a clientela envolvida, e por fim as
definições operacionais dos componentes do referido diagnóstico.
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Após essa oficina será aplicado um teste, composto por 12 casos clínicos
relacionados à clientela e ao diagnóstico de enfermagem estudado, para a avaliação
da inferência diagnóstica dos (as) enfermeiros (as) participantes. Este teste pretende
conferir um maior rigor metodológico no processo de raciocínio clínico e julgamento
do diagnóstico de enfermagem Volume de líquido excessivo na clientela em estudo.
Destaco que a oficina será realizada levando em consideração a sua disponibilidade
e a dos demais participantes.
Caso aceite participar, pedimos que responda o e-mail confirmando sua
participação para que eu possa enviar-lhe o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, o resumo do projeto e o protocolo com a definição operacional de cada
característica definidora do diagnóstico estudado. Agradecemos desde já a sua
colaboração e aguardamos a sua resposta.

Atenciosamente,

Mestranda Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes
Profa. Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira
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APÊNDICE E- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (diagnosticadores)
Eu, Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes, sou enfermeira, aluna do curso de
mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, estou desenvolvendo uma pesquisa juntamente com minha orientadora,
professora Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, denominada: “Acurácia dos
indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo em
pacientes submetidos à hemodiálise”.
O objetivo geral desta pesquisa é analisar as medidas de acurácia dos indicadores
clínicos do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo em pacientes
submetidos à hemodiálise. Para isso identificarei a prevalência das características
definidoras em pacientes renais crônicos em hemodiálise, bem como verificarei a
associação estatística entre o diagnóstico estudado e suas características. Para, por fim,
mensurar a acurácia desses indicadores.
O diagnóstico Volume de líquidos excessivo é de alta frequência em pacientes
renais crônicos em hemodiálise e traduz aspectos inquestionáveis no cuidado dessa
clientela. Além disso, a identificação correta dos diagnósticos de enfermagem pode ser um
instrumento facilitador da comunicação entre os profissionais de enfermagem e os
pacientes, contribuindo, assim, para a sistematização da assistência. Quanto mais acurado
é um diagnóstico de enfermagem, mais precisa é a escolha das intervenções e melhores
são os resultados obtidos no cuidado ao paciente.
Caso aceite participar da pesquisa, o (a) senhor(a) receberá via correio eletrônico
100 planilhas (sendo 50 em cada rodada), contendo a lista das 25 características definidoras
do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo. Diante desses dados,
pediremos que faça o julgamento da presença ou ausência do diagnóstico em questão. A
ocorrência das características em cada paciente foi estabelecida por mim, a partir de um
protocolo previamente elaborado, e com base nas informações coletadas por meio de
entrevista e exame físico.
Ademais, o (a) senhor (a) receberá o resumo do projeto e um protocolo com as
definições operacionais dos indicadores clínicos a fim de facilitar o julgamento proposto. O
material respondido deverá ser devolvido em até 30 dias, contando a partir da data de
assinatura do Termo de Consentimento, e poderá ser entregue via correio eletrônico.
Sua participação é voluntária, o que significa que o (a) senhor(a) poderá desistir a
qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo
ou penalidade. A pesquisa não oferece risco à sua integridade física, entretanto, devido ao
instrumento ser extenso e o seu preenchimento exigir um raciocínio complexo, a pesquisa
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lhe oferece risco de cansaço mental. Com o objetivo de minimizar esse risco, será dado o
prazo de um mês para que o (a) senhor (a) responda o instrumento.
A pesquisa oferece benefícios, por realizar a revisão do diagnóstico Volume de
líquidos excessivos, o qual tem sua utilização na prática clínica, de pesquisa e de ensino
dificultada devido à subjetividade de suas características definidoras.
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em
nenhum momento. Os dados serão armazenados em computadores e arquivos, por um
período de cinco anos após a divulgação dos resultados, no Departamento de Enfermagem
da UFRN, pela pesquisadora responsável. Se o (a) senhor (a) tiver algum gasto que seja
devido à sua participação na pesquisa, será ressarcido, caso solicite. Em qualquer
momento, se o (a) senhor (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta
pesquisa, terá direito à indenização. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida que
porventura ocorra.
Uma cópia deste Termo ficará com o(a) senhor (a) e toda dúvida que tiver, a respeito
desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a professora Dra. Ana Luisa Brandão de
Carvalho Lira, por meio do telefone (84) 3215-3889, no Departamento de Enfermagem
(DENF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizado no Campus
Universitário, nº 3000. Bairro: Lagoa Nova, Natal/RN.
Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Endereço: Campus
Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970.
___________________________________________________________________

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO (DIAGNOSTICADOR)
Após ter sido esclarecido(a) sobre os objetivos, importância e o modo como os dados
serão coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que
ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da
pesquisa “Acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Volume de
líquidos excessivo em pacientes submetidos à hemodiálise”, e autorizo a divulgação das
informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que
nenhum dado possa me identificar.

Natal, _______ de ____________de ______
Assinatura do enfermeiro:___________________________________________________

Assinatura do pesquisador:__________________________________________________
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APÊNDICE F- Instrumento para a coleta de dados da inferência diagnóstica pelos
especialistas (2ª etapa)
1) Julgue a presença ou ausência do diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos
excessivo a partir das características definidoras presentes neste paciente.
Caso 1

P

A

NA

Volume de líquidos excessivo
Agitação
Alterações da pressão arterial
Anasarca
Ansiedade
Azotemia
Congestão pulmonar
Derrame pleural
Dispneia
Distensão da veia jugular
Edema
Eletrólitos alterados
Ganho de peso em curto período de
tempo
Hematócrito diminuído
Hemoglobina diminuída
Ingestão maior que o débito
Mudança no estado mental
Mudanças na gravidade específica
Mudança na pressão arterial
Mudança no padrão respiratório
Oligúria
Ortopneia
Pressão venosa central aumentada
Reflexo hepatojugular positivo
Ruídos respiratórios adventícios
Som cardíaco B3
Onde: P = presente; A= ausente; NA= Não se aplica.

Observação
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ANEXOS
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ANEXO A- Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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