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RESUMO: Estudo descritivo, realizado em um hospital público, do município de João Pessoa - PB , 
cujo objetivo geral foi o de estabelecer, à luz do modo fisiológico de adaptação de Roy, um perfil dos 
diagnósticos de enfermagem do componente oxigenação em pacientes vítimas de trauma A 
população do estudo constituiu-se de pacientes vítimas de trauma , encaminhados para o CTI dessa 
instituição após atendimento na Unidade de Emergência. Para a organização da amostra determinou
se um recorte temporal , durante o qual foram coletados os dados de 22 pacientes. Foram 
estabelecidos para esses pacientes 6 diferentes diagnósticos de enfermagem no componente 
oxigenação, dos quais 4 alcançaram uma freqüência 3 50% na amostra de casos estudados e 
passaram a ser considerados como fazendo parte do perfil diagnóstico pretendido: Perfusão tissular 
periférica alterada (81 ,8%), Padrão respiratório ineficaz (77 ,3%), Troca de gases inadequada (77 ,3%) 
e Hipóxia (77,3%). 

PALAVRAS-CHAVE: trauma , adaptação, oxigenação, diagnóstico de enfermagem 

INTRODUÇÃO 

A Liga do Trauma da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (LTFM
UFG, 2000) define trauma como o conjunto de alterações anatômicas e funcionais , locais e 
gerais, provocadas no organismo por meios violentos , seja por agressões ou por acidentes. 

Nos dias atuais os traumas representam um grande problema de saúde pública . Estão 
incluídos entre as denominadas "causas externas" de morbi-mortalidade, tais como os acidentes 
e violência no trânsito , homicídios, suicídios, acidentes de trabalho e acidentes em geral. São 
sinônimo de uma preocupante estatística, representando a terceira causa de mortalidade nos 
países industrializados, sendo superado apenas pelas doenças cardiovasculares e neoplasias. 
Ocorrem em todas as faixas etárias e em todos os agrupamentos socioculturais ; porém , 
constituem-se na primeira causa de morte de pessoas entre um e quarenta e quatro anos de 
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idade (Pavelqueires , 1997). Cem mil brasileiros, em média, morrem vitimados por trauma a 
cada ano; aproximadamente um milhão e quinhentos são feridos em acidentes (Cazarim; Ribeiro; 
Faria , 1999) . 

A vítima do trauma deve ser considerada sempre um paciente de alto risco pelo 
desconhecimento imediato das lesões ocorridas e pela facilidade de, em breve período de 
tempo, ter suas funções vitais deterioradas. O trauma pode resultar em enormes custos tanto 
para a pessoa como para a sociedade. Principalmente nos casos em que ocorrem lesões com 
seqüelas irreversíveis, há que se ressaltar a possível alteração na qualidade de vida, dadas as 
deficiências, limitações ou desvantagens que dificultam a realização das atividades da vida 
diária. Em vista disso, é imprescindível que os profissionais da área da saúde unam os esforços 
necessários ao atendimento destes clientes, para assisti-los de modo efetivo e eficaz, em 
tempo hábil, de modo a prevenir/reduzir as seqüelas resultantes e recuperar a pessoa para que 
reassuma seu papel familiar e social. 

Justificada a importância do assunto, percebemos a necessidade de que sejam elaboradas 
diretrizes para asCos) enfermeiras(os) que atuam em CTI , que auxiliem a avaliar, do ponto de 
vista da Enfermagem, as condições das vítimas de trauma e a iniciar as intervenções necessárias 
de forma rápida, objetiva e precisa. Acreditamos que a sistematização da assistência pode 
contribuir para a melhoria da assistência de enfermagem à clientela de vítimas de trauma . 
Compreendemos o processo de enfermagem como um instrumento metodológico que tem 
assegurado a aplicação na prática profissional dos referenciais teóricos (modelos , sistemas 
conceituais e teorias) próprios da Enfermagem , os quais guiam decisões específicas sobre o 
que questionar e diagnosticar, como intervir e o que avaliar (Garcia, 1994). Dentre os diferentes 
referenciais teóricos de enfermagem disponíveis na literatura da área, a escolha para guiar a 
elaboração desse estudo recaiu sobre o Modelo de Adaptação elaborado por Sister Callista 
Roy, em especial sobre a Teoria do Modo Fisiológico de Adaptação que foi gerada do modelo 
conceituai da autora . 

Conforme descrevem Roy e Andrews (1991), Roy compreende a pessoa que recebe o 
cuidado de enfermagem em termos de um sistema adaptativo holístico . Para ela, a resposta 
da pessoa a uma dada situação é uma função do fluxo de entrada de estímulos e do nível 
individual de adaptação, os quais são processados e transformados em comportamento 
através de mecanismos de enfrentamento. O comportamento da pessoa pode tomar a 
forma de respostas adaptativas ou de respostas ineficazes. As respostas adaptativas são 
aquelas que promovem a integridade da pessoa em termos de metas da adaptação - a 
sobrevivência, o crescimento, a reprodução e a sabedoria . Por seu turno, as respostas ineficazes 
são aquelas que nem promovem a integridade, nem contribuem para as metas da adaptação. 

Essas respostas, sejam as adaptativas ou as ineficazes, retornam ao sistema humano 
pelo mecanismo de realimentação , permitindo à pessoa decidir se aumenta ou diminui os 
esforços para lidar com os estímulos do meio ambiente , os quais denomina de: focais , aqueles 
que confrontam a pessoa de modo mais imediato; contextuais , todos os outros estímulos 
presentes na situação que contribuem para o efeito dos estímulos focais; e residuais , fatores 
ambientais internos ou externos, cujos efeitos sobre a situação atual não são claros. A 
combinação de estímulos focais , contextuais e residuais é que determina o nível de adaptação, 
um conceito que exprime a noção de que a pessoa não é passiva em relação ao meio ambiente, 
estando os dois em constante interação. 

Neste trabalho objetivamos estabelecer, à luz do modo fisiológico de adaptação de Roy, 
um perfil dos diagnósticos de enfermagem do componente oxigenação que ocorrem com maior 
freqüência em pacientes vítimas de trauma admitidos em CTI . Ressaltamos, dentre todos os 
possíveis, o componente oxigenação, haja vista o considerarmos prioritário para a adaptação 
no modo fisiológico, sendo a intervenção de enfermagem em situações de interrupção dos 
processos fisiológicos da oxigenação fundamental para a sobrevivência da pessoa , como afirma 
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Thompson (1991). 
Para estabelecer o perfil dos diagnósticos de enfermagem relacionados ao componente 

oxigenação em pacientes vítimas de trauma admitidos em CTI, utilizamos as três primeiras 
etapas do processo de enfermagem descrito por Roy, a saber, coleta de dados do comportamento , 
coleta de dados dos estímulos e diagnóstico de enfermagem. 

MATERIAL E MÉTODO 

Para o alcance do objetivo estabelecido, desenvolvemos uma pesquisa descritiva , do 
tipo estudo de caso . Durante sua execução foram levadas em consideração as normas 
estabelecidas na Resolução N° 196/96 do Ministério da Saúde, que trata da pesquisa com 
seres humanos (BRASIL, 1996). O projeto foi submetido à apreciação prévia da Comissão de 
Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde - Universidade Federal da Paraíba, sendo 
aprovado. A pesquisa foi realizada em um hospital da rede pública de saúde, situado no 
município de João Pessoa - PB, escolhido por ser considerado unidade de referência para 
atendimento a emergências médicas, cirúrgicas e traumatológicas . 

A população do estudo foi constituída por vítimas de trauma, independente de sexo ou 
idade, encaminhados para o CTI após atendimento inicial na Unidade de Emergência . Para a 
organização da amostra determinamos um recorte temporal Oaneiro a abriI/2000) , durante o 
qual foram coletados os dados de vinte e dois pacientes. Dentre esses pacientes, 21 (95 ,5%) 
eram do sexo masculino e 1 (4,5%) do sexo feminino . As faixas etárias predominantes foram 
as de 15 - 30 (9 pacientes = 40,9%) e de 31 - 46 anos (7 pacientes = 31 ,8%) . A idade mínima 
dos pacientes foi de 15 e a máxima de 92 anos, com uma média de 40,2 (DP = 4,71) e mediana 
de 36 anos. Na amostra predominaram as quedas (8 pacientes = 36,4%) e os acidentes 
automobilísticos como mecanismos do trauma . Como tipo de trauma, predominou o 
politraumatismo (12 pacientes = 54,5%). 

Após a coleta, realizamos um processo de julgamento dos dados, que resultou em 
quadros individualizados de afirmativas diagnósticas para o componente oxigenação. Para o 
estabelecimento dos diagnósticos utilizamos a tipologia de indicadores de adaptação positiva e 
a tipologia de problemas recorrentes de adaptação , desenvolvidas por Roy (1988 , citada por 
Andrews e Roy, 1991). Além disso, foram utilizados como referência os diagnósticos de 
enfermagem da taxonomia da NANDA (NANDA, 2000) e os fenômenos/diagnósticos de 
enfermagem da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE (ICN, 1999) . 

Os dados foram computados e analisados utilizando-se o programa SPSS (Statistical 
Package for Social Science) , versão 8.0 para Windows. A análise dos dados baseou-se: 1) no 
cálculo da distribuição de freqüência de variáveis demográficas, de variáveis relacionadas ao 
trauma e de variáveis relacionadas às condições gerais dos pacientes; 2) na exploração de 
hipóteses de relação entre as variáveis relacionadas às condições gerais dos pacientes e os 
diagnósticos de enfermagem do componente oxigenação firmados para eles. Para esse segundo 
aspecto, foram construídas tabelas de contingência em que se comparou a distribuição de 
ocorrências das variáveis, empregando-se o teste do qui-quadrado (c2), adotando-se um nível de 
significância de 5% (p f 0,05) para rejeição da hipótese nula . 

RESULTADOS E DiSCUSSÃO 

Oxigenação refere-se aos processos através dos quais o suprimento de oxigênio celular 
é mantido no corpo , sendo descrita no Modelo de Adaptação de Roy como uma das cinco 
necessidades fisiológicas. De acordo com Thompson (1991) , a oxigenação t issular é uma 
necessidade prioritária para a adaptação fisiológica e a efetividade e a eficiência com que a(o) 
enfermeira(o) intervém em situações de interrupção dos processos fisiológicos da oxigenação 
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pode ser crucial para a sobrevivência da pessoa. 
Os principais mecanismos responsáveis pela oxigenação celular são: a) a ventilação , 

coordenada pelo centro respiratório ; b) a troca de gases (oxigênio e dióxido de carbono), que 
ocorre através da membrana dos alvéolos pulmonares; e c) o transporte de gases para os 
tecidos, dependente da contratilidade do miocárdio, de uma rede vascular desobstruída e que 
esteja comportando um adequado volume de sangue, da taxa de eritrócitos e de uma quantidade 
suficiente de hemoglobina para absorver o oxigênio e converter o dióxido de carbono em 
bicarbonato conforme se refere Thompson (1991) . 

Entre os principais estímulos que afetam a oxigenação são citados pelo autor: danos 
músculo-esqueléticos que redundem em diminuição da expansibilidade torácica; alterações na 
permeabilidade das vias aéreas; reações das vias aéreas a infecções, irritantes ou alérgenos; 
aspiração de líquidos ou vômitos; trauma, distensão ou dor abdominal que interfiram no movimento 
diafragmático; traumatismo crânio-encefálico que afete o centro respiratório; diminuição na volemia 
e no débito cardíaco secundária a hemorragia ou desidratação; entre outros possíveis. 

Como conseqüência do trauma, podem ocorrer alterações na estrutura ou na função 
cardiopulmonar e cerebral capazes de comprometer os mecanismos responsáveis pela 
oxigenação celular periférica e resultar em uma grande demanda para compensá-los. Foram 
firmados para os 22 casos do estudo seis diferentes diagnósticos de enfermagem no componente 
oxigenação, dos quais quatro alcançaram freqüência 3 50%: Perfusão tissular periférica alterada 
(81,8%) ; Padrão respiratório ineficaz (77 ,3%), Troca de gases inadequada (77,3%) e Hipóxia 
(77,3%) . 

Perfusão tissular periférica alterada 

O fenômeno de enfermagem Perfusão tissular é definido pelo ICN (1999, p. 17) como 
"um tipo de Função Vascular com as características específicas: movimento do sangue através 
dos tecidos periféricos para suprimento de oxigênio , líquidos e nutrientes no nível celular, 
associado com temperatura e corda pele, diminuição do pulso arterial, mudanças na pressão 
arterial, cicatrização de feridas e crescimento de cabelos". 

O diagnóstico de enfermagem Perfusão tissular alterada é definido pela NANDA (2000, 
p. 36) como "diminuição na oxigenação, resultando na incapacidade de nutrir os tecidos no 
nível capilar". Na elaboração da afirmativa diagnóstica, recomenda-se a especificação do tipo 
de perfusão tissular alterada - renal, cerebral, cardiopulmonar, gastrintestinal ou periférica; para 
cada um desses tipos, são descritas características definidoras específicas. Para Perfusão 
tissular periférica alterada, as características definidoras são: edema; sinal de Homan positivo ; 
características da pele alteradas (cabelos, unhas, hidratação); pulsos fracos ou ausentes; 
descolorações da pele ; mudanças na temperatura da pele ; sensações alteradas. 

De acordo com Carpenito (1997, p.626) , à exceção de Perfusão tissular periférica alterada, 
que pode ser um diagnóstico de enfermagem clinicamente útil, todos os demais tipos (renal , 
cerebral , cardiopulmonar e gastrintestinal) representariam "novos rótulos para os diagnósticos 
médicos, rótulos que não descrevem o foco ou a responsabilidade da enfermagem". Define 
Perfusão tissular periférica alterada como o "estado em que o indivíduo apresenta, ou está em 
risco para apresentar uma diminuição na nutrição e na respiração no nível celular periférico 
devido à redução no suprimento de sangue capilar" (op. cil. , p.627) . Entre as características 
definidoras do diagnóstico, destaca como maiores (principais): claudicação ; dor em repouso ; 
dor; pulsos arteriais diminuídos ou ausentes; modificações na cor da pele (palidez, cianose , 
hiperemia reativa); modificações na temperatura da pele (mais fria, mais quente); pressão 
sangüínea diminuída; demora de mais de 3 segundos para enchimento dos capilares. Entre as 
características definidoras menores (secundárias) do diagnóstico destaca: edema ; modificação 
na função sensorial ; modificação na função motora; modificações trópicas no tecido (unhas 
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duras e grossas, perda de cabelo, ferimento que não cicatriza) . 

TABELA 1 - Distribuição de freqüência de categorias das variá\feis do estado geral utilizadas 
para o diagnóstico Perfusão tissu/ar periférica alterada em pacientes vítimas de trauma admitidos 
em CTI. João Pessoa - PB, jan./abr. 2000. 

Variáveis do estado 
geral 

I 

Categorias 
Perfusão tissular 

periférica alterada Total 
Sim -r-Não -- (n = 22) 

_____________ -'- ______________ f ' % : ~ ___ o % ___ f ___. % . __ 

Perfusão periférica i Preservada ~ __ ~ 0,0 ! 4 18,2 4 ; 18,2 
(enchimento capilar) :oIminuída 15 68,2 ' O 0,0 15 -TGB:2 
(/ = 22,0 gl = 2 P =! Precária 3 : 13,6 i O 0,0 3 13,6 
0,000) i 

Cor da pele 
(Z2 = 13,0 gl = 1 
0 ,000) 

Cianose 
(/ = 22 ,0 gl = 2 
0 ,000) 

:1 Normal ___ _I_--=2=--~ 9,1 i 4 
P = Descorada 16 i 72,7 l a 

I 

18,2 6 
0,0 16 

i 
i 27,3 
72,7 

I Ausente O ! 0,0 [ 4 18,2 4 i 18,2 
p = i Generalizada 4 i 18,2 i O 0,0 4 18,2 

I Localizada 14 : 63,6 '1 0 0,0 14 :,63,6 
---------~I ----------~~-_+.--~-_I_---~---~--

Temperatura da pele 
(Z2 = 10,5 gl = 2 
0 ,005) 

Pulso radial 
(/ = 1,1 gl = 2 
0,57*) 

P = ~~~al---. - '1} .l ~~ : ~ .j~--.-- 1~~~_ 1~ - ~~~~ -
! Quente 1 i 4,5 i O 0,0 1 i 4,5 

! Normal 
p = 1 Bradisfigmia 

: Taquisfigmia 

I I 
9 i 40,9 ! 3 13,6 12 i 54,5 
3 ! 13,6 I O 0,0 3 I 13,6 
6 i 27,3 i 1 4,5 7 1 31 ,8 

_______ . __ . __ ~ __ ~ _ ______1 ._______ ___ . ___ . ____ -'-._----..L __ ~ _______ ----.J. ___ _ 

* Não significativo 

As variáveis do estado geral aplicadas na investigação de Perfusão tíssu/ar periférica 
alterada e a distribuição de freqüência de suas categorias na amostra de casos estudados 
estão apresentadas na Tabela 1. À exceção de pulso radial, que não apresentou na tabela de 
contingência resíduos padronizados significativos nem ao nível de 5% , nem ao nível de 10%, 
com um conseqüente resultado não significativo no teste do c2 , pode-se afirmar que a distribuição 
das observações dos demais indicadores clínicos apresentados na Tabela 1 não foi aleatória . 
Esses resultados rejeitam a hipótese de nulidade e confirmam a relação entre esses indicadores 
e o diagnóstico de enfermagem Perfusão tíssu/ar periférica alterada. 

Entre os 18 pacientes vítimas de trauma que evidenciaram o diagnóstico Perfusão tissu/ar 
periférica alterada, foram identificados como estímulo focal para o diagnóstico: danos músculo
esqueléticos secundários ao trauma (tórax e/ou abdome - 9 casos = 50%; TCE - 2 casos = 
11 ,1 %), choque hipovolêmico (9 casos = 50%) e síndrome da hipoventilação (3 casos = 16,7%); 
e como principal estímulo contextuai as VAS obstruídas (12 casos = 66 ,7%). À exceção de 
síndrome da hipoventilação, todos esses estímulos estão incluídos entre os descritos por 
Thompson (1991) como sendo os principais que afetam a oxigenação; hipovolemia e hipoventilação 
estão listados pela NANDA (2000) como fatores relacionados a Perfusão tissu/ar alterada ; e 
danos músculo-esqueléticos secundários ao trauma , por Carpenito (1997). 

Padrão respiratório ineficaz 

o ICN (1999) não utiliza a expressão Padrão respiratório no sistema de classificação de 
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fenômenos de enfermagem da CIPE. Ao invés, inclui Ventilação definindo-a como um fenômeno 
relacionado à respiração , com as seguintes características específicas: "mover o ar para dentro 
e para fora dos pulmões com uma certa freqüência e ritmo respiratório, profundidade de inspiração 
e força de expiração" (ICN, 1999, p.15) . 

O diagnóstico Padrão respiratório ineficaz é definido pela NANDA (2000, p.42) como 
"inspiração e/ou expiração que não proporciona ventilação adequada ". Entre as características 
definidoras do diagnóstico, estão listadas: pressão inspiratória/expiratória diminuída; ventilação
minuto diminuída; uso da musculatura acessória para respirar; dilatação nasal; dispnéia; excursão 
torácica alterada ; respiração curta; posição de 3 pontos (sentado, uma mão em cada joelho, 
inclinação para a frente); respiração com os lábios franzidos; fases da expiração prolongadas; 
diâmetro antero-posterior aumentado; parâmetros da freqüência respiratória alterados para a 
faixa etária; profundidade da respiração alterada ; ortopnéia; capacidade vital diminuída. 

Ressalte-se que grande parte dessas características definidoras são proporcionadas 
pelo ventilador mecânico. No caso deste estudo, a avaliação foi realizada no momento da 
admissão, antes que os pacientes que apresentavam necessidade de ventilação assistida/ 
controlada fossem conectados ao ventilador mecânico. Dessa forma , a avaliação restringiu-se 
a aspectos observáveis ou mensuráveis, com utilização das técnicas convencionais. 

Carpenito (1997 , p.526) lista como características definidoras maiores para Padrão 
respiratório ineficaz: modificações na freqüência , ritmo e qualidade da respiração e do pulso; e 
como características definidoras menores: ortopnéia, taquipnéia, hiperpnéia, hiperventilação , 
respirações disrítmicas, respiração limitada ou restritiva/em guarda . 

TABELA 2 - Distribuição de freqüência de categorias das variáveis do estado geral utilizadas 
para o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz em pacientes vítimas de trauma admitidos em 
CTI. João Pessoa - PB, jan./abr. 2000. 

I Padrão respiratório Total 
Variáveis do estado Categorias : ineficaz (n = 22) 

geral I Sim Não ; 

i f % f :% f % 
: 

Ritmo respiratório Regular : 3 13,6 5 :22,7 8 36,4 

(1.2 =11,3 gl = 4 
Dispnéia -----t2 _.~ .-I--º --~-Q,Q .. - 2 ___ 9, 1 

P = -~--_.-.-... _ .. _--1--.,-- _. 

0,02) Bradipnéia ' 2 9,1 O ! 0,0 2 9,1 
Taquipnéia I 7 31 8 O I 00 7 31 8 
Taquidispnéia I 3 13 ,6 O I 0,0 3 13 ,6 

-------------- ----·-~-t--- ._---- ----~~ 

Freqüência respiratória Normal 2 9,1 4 118,2 6 27,3 
(1. 2 = 9,2 gl = 3 p = Bradipnéia I 3 13,6 O : 0,0 3 13,6 
0,03) Taquipnéia 110 45,5 1 1 4,5 11 50 ,0 

Uso de respirador I 2 9,1 O ! O O 2 9,1 
I ! ' 

Permeabilidade das VAS Desobstru ídas i 5 22,7 4 i 18 ,2 9 40 ,9 
(/ = 4,1 gl = 1 P = Obstruídas i 12 54 ,5 1 ! 4,5 13 59,1 
0,04) 

, 
i I 

Expansibilidade torácica Bilateral normal ' 10 45,5 5 i 22,7 15 __ ~. 
(/ = 3,0 gl = 2 P = Bilateral diminuída ! 2 ..il_t 1. __ O Lº-,-º-_ 1-_2 ____ _ ~J. __ 
0,22*) UnilateraID~--T-5 

------
22,7 O ! 0,0 5 22,7 

Retração torácica Sim : 7 31,8 O ! 0,0 7 31,8 : 

(/ = 3,0 gl = 1 P = Não i 10 45 ,5 5 ) 33,3 15 68,2 
0,82*) ! i 

I 
i I 

• Não significativo 

368 R. Bras. Enferm., Brasília , v 53, n. 3, p. 363-374, jul.lset. 2000 



Diagnósticos de enfermagem .. 

Observa-se na Tabela 2 que, à exceção de ritmo respiratório , freqüência respiratória e 
permeabilidade das VAS, que evidenciaram na tabela de contingência resíduos padronizados 
significativos ao nível de 5% , os outros dois indicadores utilizados na avaliação do padrão 
respiratório dos pacientes - expansibilidade torácica e retração torácica - não apresentaram 
resultados estatisticamente significantes no teste do c2 . Esses resultados , entretanto , não 
nos autorizam a afirmar que esses dois indicadores não sejam parâmetros importantes para o 
diagnóstico pois , na prática clínica , mostram-se extremamente úteis. O pequeno número de 
casos utilizados no estudo pode ser a razão de não ter aparecido uma significância estatística 
na relação desses dois indicadores e o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. 

Embora não listado na literatura como característica definidora do diagnóstico , 
acrescentou-se na avaliação dos pacientes o indicador permeabilidade das VAS, que evidenciou 
resultados estatisticamente significantes no teste do c2 , por compreendermos que a presença 
de substâncias na árvore respiratória pode interferir na entrada de ar para os pulmões e, portanto , 
no padrão inspiratório/expiratório . Considerando o resultado obtido, pode-se afirmar que a 
distribuição das observações desse indicador clínico não foi aleatória , rejeitando-se a hipótese 
de nulidade e confirmando sua relação com o diagnóstico Padrão respiratório ineficaz. Vale 
ressaltar que Johnson e Maas (1997 , p.241) incluem a desobstrução das VAS como indicador 
de resultados para Estado respiratório: ventilação , que definem como "movimento de ar para 
dentro e para fora dos pulmões". 

Entre os 17 pacientes que evidenciaram Padrão respiratório ineficaz, os principais estímulos 
focais identificados para o diagnóstico foram: danos músculo-esqueléticos no tórax e/ou abdome 
secundários ao trauma (9 casos = 52,9%) e síndrome da hipoventilação (3 casos = 17,6%) ou 
da hiperventilação (6 casos = 35,3%) . Como estímulo contextuai identificou-se a ansiedade 
secundária ao trauma e, possivelmente, agravada pela presença em um ambiente potencialmente 
ansiogênico (6 casos = 35,3%) . De modo geral , esses estímulos, às vezes, não com as 
mesmas palavras , mas com similares , estão listados por Thompson (1991) , pela NANDA (2000) 
e por Carpenito (1997) como afetando o padrão respiratório da pessoa . 

Troca de gases inadequada 

O fenômeno de enfermagem Troca de gases é definido pelo ICN (1999, p.16) como "um 
tipo de Respiração, com as características específicas: troca alveolar de oxigênio e dióxido de 
carbono , equilíbrio na perfusão ventilatória associada com efeito sobre a respiração, cor da pele 
e nível de energia". 

O conceito diagnóstico Troca de gases prejudicada é definido pela NANDA (2000 , p.40) 
como "excesso ou déficit na oxigenação e/ou na eliminação de dióxido de carbono na membrana 
alveolar-capilar". Como características definidoras do diagnóstico são listadas: distúrbios visuais; 
dióxido de carbono diminuído; taquicardia ; hipercapnia ; agitação; sonolência ; irritabilidade; 
hipóxia; confusão; dispnéia; gases sangüíneos arteriais anormais; cianose; cor da pele anormal ; 
hipoxemia ; hipercarbia ; cefaléia ao acordar; freqüência , ritmo , profundidade da respiração 
anormais; diaforese ; pH arterial anormal ; dilatação nasal. 

Segundo Carpenito (1997, p.527) , Troca de gases prejudicada é o "estado em que o 
indivíduo apresenta uma diminuição real ou potencial da passagem de gases (oxigênio e dióxido 
de carbono) entre os alvéolos pulmonares e o sistema vascular". Como característica definidora 
maior do diagnóstico, a autora aponta a dispnéia ao esforço; e como características definidoras 
menores: tendência a assumir posição de 3 pontos; respiração com lábios apertados e com 
fase expiratória prolongada; confusão/agitação; letargia e fadiga; resistência vascular dos pulmões 
aumentada ; motilidade gástrica diminuída ; taxas dos gases arteriais alteradas; cianose . 
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Variáveis do estado 
geral 

Categorias 
Troca de gases 

inadequada 
Total 

(n = 22) 

f % if l% f % ------.--�- I__ -.---- .:- --�-I_---- ____t_-.----�-

Perfusão periférica Preservada I O 0,0 5 i 22,7 5 22,7 
(/ = 22,0 gl = 2 
0,000) 

P = �iminuída i 14 63,6 : O ! 0,0 14 63,6 
Precária J 3 13,6 O I 0.0 3 13,6 

0,0 4 
18,2 t O 
59 .1 1 

0,0 i 5 
77,3 

i 
O 

; 77,3 ! O Hipóxia Sim i 17 t 0,0 
(/ = 22,0 gl = 1 P = Não 1 O 122,7 0,0 I 5 
0,000) i i :  

6 27,3 
16 72,7 

4 18,2 
4 18,2 

14 63.6 

5 22,7 
17 77,3 

17 77,3 
5 22,7 

Freqüêncía respiratória ���----.. J��.-. �_9-,.!j_� .. _ ���_� .� __ 1?,3 
(/ = 9 ,2 gl = 3 P = �!adi!).n�ia_.� __ ���3 __ ��J3-,61_-º-- . ..)._J),0� . 3 g6.. 0,03) Ta�p�.i_� __ i-1..9_�_ �5,5 _.U ___ �'-s._ ..!L_ 50,º--

Uso de respirador I 2 9,1 i O I 0,0 2 9,1 
---�-� ------------ ."------� - -"_ .. - ---- -,..._- ._----- ---- --_ . .  -

Estado de consciência Sim ; 8 36,4 O ! 0,0 8 36,4 
alterado �Não . .  � __ . �. 5 . �22, 7�� _5._�22J 10 <1:5,5. 
</ = 7.8 gl = 2 P = 0,02) Narcose 4 18,2 i O I 0,0 4 18,2 

Inq uietação/agitação 
(/ = 2,0 gl = 2 
0,36*) 

anestésica 

Sim 
p = Não 

.. }6..é1_ 
50,0 
13,6 

ARRUDA, Aurilene Josefa Cartaxo Gomes el ai 

TABELA 3 - Distribuição de freqüência de categorias das variáveis do estado geral utilizadas 

para o diagnóstico Troca de gases inadequada em pacientes vítimas de trauma admitidos em 

CTI. João Pessoa - PB, jan./abr. 2000. 

* NS - não significativo 

Conforme se obseNa na Tabela 3, à exceção de inquietação/agitação, que não evidenciou 

na tabela de contingência resíduos padronizados significativos nem ao nível de 5%, nem ao 

nível de 10%, os demais indicadores utilizados para o diagnóstico Troca de gases inadequada 

apresentaram resultados estatisticamente significantes no teste do c2, comprovando a relação 

entre esses indicadores e o diagnóstico de enfermagem em questão. 
Entre os 17 pacientes que evidenciaram o diagnóstico Troca de gases inadequada, o 

principal estímulo focal identificado foi o desequilíbrio da ventilação-perfusão secundário a danos 

músculo-esqueléticos no tórax e/ou abdome (9 casos = 52,9%); como estímulo contextuai, a 

presença de secreções na áNore traqueobrônquica alterando a permeabilidade das vias aéreas 

(12 casos = 7 0,6%) e a ansiedade (6 casos = 35,3%), essa última por exercer uma influência 
significativa sobre o ritmo e a freqüência respiratória. Desequilíbrio da ventilação-perfusão, o 
principal estímulo focal identificado na amostra deste estudo para o diagnóstico Troca de gases 

inadequada, é citado pela NANDA (2000) como fator relacionado a esse diagnóstico; as alterações 
na permeabilidade das vias aéreas, é citada por Thompson (1991), embora não de modo específico 

para esse diagnóstico, mas como afetando de modo geral o componente oxigenação. 
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0 ,000) 

Na rcose 
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5 

9 

3 

Desco radas 

N o r m a l 
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Loca l izada 

0 

I7 

13 

4 

0 

1 
16 

S i m N ã o 
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13,6 

3 

2 
0 

13,6 

9,1 
0 ,0 

8 
11 

3 

0,0 

4,5 

0,0 

0,0 

2 2 , 7 

18,2 

22,7 

4,5 

Generalizadas 

5 22,7 

72.7 0 0,0 

18,2 
0.0 
4.5 

22,7 
0,0 

Generalizada 



Diagnósticos de enfermagem 

Quanto à ansiedade, nenhum dos autores pesquisados a cita como estímulo para Troca 
de gases inadequada . Entretanto, a experiência clínica a confirma como estímulo contextuai, 
pois a ansiedade tem o potencial de alterar o ritmo respiratório, influenciando, dessa forma , as 
trocas de gases. 

Hipóxia 

o ICN (1999, p.16) inclui Hipóxia no sistema de classificação de fenômenos de enfermagem 
da CIPE, definindo-a como "um tipo de Troca de Gases, com as características específicas: 
tensão reduzida do oxigênio celular associada com cianose, taquicardia , vasoconstrição periférica , 
diminuição dos sons respiratórios, tontura e confusão mental" . No sistema de classificação de 
diagnósticos de enfermagem da NANDA, conforme visto anteriormente, Hipóxia está descrita 
como característica definidora de Troca de gases prejudicada (NANDA, 2000) . De acordo com 
TllOlJ1pson (1991), Hipóxia é um termo abrangente, que se refere à deficiência de oxigênio nos 
tecidos corporais, qualquer que seja o lugar onde essa deficiência se manifeste . 

Segundo nossa análise, pode ser usado como um exemplo de conceito diagnóstico que 
resume um padrão comportamental do componente oxigenação. Entretanto, em se tratando 
de distúrbios respiratórios agudos, como os resultantes do trauma , questionamos se a Hipóxia 
não representaria um problema colaborativo (Carpenito , 1997) e não um diagnóstico de 
enfermagem , conforme o entendimento atual do conceito: " .. . Um diagnóstico de enfermagem 
proporciona a base para a seleção de intervenções de enfermagem para atingir resultados 
pelos quais a enfermeira é responsável" (NANDA, 2000 , p.142 - ênfase acrescida) . 

A despeito desse modo de pensar, resolvemos incluir Hípóxía no perfil diagnóstico do 
componente oxigenação em pacientes vítimas de trauma admitidos em CTI , por respeito ao 
modelo conceptual que está sendo utilizado: faz parte da tipologia de indicadores de problemas 
de adaptação para o componente oxigenação do modo fisiológico (Andrews ; Roy, 1991) . 

TABELA 4 - Distribuição de freqüência de categorias das variáveis do estado geral utilizadas 
para o diagnóstico Hípóxía em pacientes vítimas de trauma admitidos em CTI . João Pessoa
PB, jan./abr. 2000. 

-----------~-------~-------_._- --_.~---~-

Hipóxia Total 
Categorias , Sim Não (n = 22) Variáveis do estado 

geral 

--r;~s:n;~--"- j!-~--- ~~~~- f~-'--~~2-- f 4 ':~~~,2 
Cianose 
(/ = 16,7 gl = 2 
0,000) 

p = I Generalizada ~ 18,2 ° : 0,0 4 i 18.2 
I Localizada 113 59,1 j 4,5 14 !63 ,6 
i I 

Freqüênciarespiratória I Normal i 2 9,1 4 118 ,2 6 127 ,3 
(/ = 9 ,2 gl = 3 p = I Bradipnéia 3 13,6 ° 0,0 3 i 13,6 
0 ,03) i Taquipnéia ' 10 45 ,5 1 I 4,5 11 : 50,0 

I Uso de respirador I 2 9 ,1 ° i 0 ,0 2 9 ,1 
i ------i ----r 

Estado de consciência l§i~~ __ J -ª- 36,4 . __ O ___ ~~ ___ -ª ___ t-~~4=-
alterado : Não : 5 - '2"2-:;- . 5 ~~_J_0 ! 45 ,5._ 
(-/ = 7 ,8 gl = 2 P = 0,02) I Narcose i4 18,2 ° I 0,0 4 , 18,2 

anes!E,sica ! I 

p = ~~~~ ... _--.. - -. r ~-.- --â~·§-- --i-_.~ 1 ~ :~ - -1+-+~Õ~6-Inquietação/agitação 
(/ = 2 ,0 gl = 2 
0 ,36') ; Narcose 3 13 ,6 ° I 0 ,0 3 13,6 

ianestésica i 

-T-o-nt-ur-a·------~-sim---- -i J 4 ,5 _0 __ LQ,g- ~-r~;-
(Z2 = 0 ,3 gl = 1 P = N ão- , 16 i'i,i 5 ! 22 ,7 21 95 ,5 
0,58 ' ) 

---- !. - - L _ _ __ 

• Não significativo 
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As variáveis do estado geral utilizadas na investigação desse diagnóstico e a distribuição 
de freqüência de suas categorias na amostra de casos estudados estão apresentadas na 
Tabela 4. Nessa tabela, observa-se que os indicadores inquietação/agitação e tontura não 
evidenciaram resultados estatisticamente significantes no teste do c2 . Também para esse 
caso, consideramos oportuno ressaltar que os resultados obtidos não nos autorizam a afirmar 
que esses dois indicadores não sejam parâmetros importantes para o diagnóstico pois, na 
prática clínica, mostram-se extremamente úteis, especialmente em casos de perfusão tissular 
cerebral alterada. 

Entre os 17 pacientes que evidenciaram o diagnóstico Hip6xia , os principais estímulos 
focais identificados foram: diminuição na volemia e no débito cardíaco secundária a hemorragia 
(9 casos = 52,9%), perfusão tissular alterada (diminuída em 14 casos = 82,4% ; e precária em 
3 casos = 17,6%), danos músculo-esqueléticos determinando diminuição da expansibilidade 
torácica (9 casos = 52,9%), alterações na permeabilidade das vias aéreas (12 casos = 70,6%). 
Para alguns dos pacientes todos esses estímulos estavam presentes; para outros, um ou dois 
deles influenciavam o estado respiratório . Na possibilidade de mais de um estímulo presente, 
observou-se um efeito sinergístico , tornando o quadro mais complexo . 

O sistema de classificação da NANDA, conforme já afirmado, não inclui Hip6xia como 
diagnóstico, mas como característica definidora de Troca de gases prejudicada. Por sua vez , 
O ICN (1999) não descreve os fatores responsáveis pela evidência clínica dos fenômenos de 
enfermagem que inclui na CIPE. Dessa forma, valemo-nos de Thompson (1991) para corroborar 
os achados desse estudo no que diz respeito aos estímulos que estavam provocando a Hip6xia 
nos pacientes vítimas de trauma. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme já apontado, a função pulmonar depende da perfusão adequada de sangue 
através dos vasos pulmonares, da difusão satisfatória de oxigênio e dióxido de carbono através 
da membrana capilar alveolar e da ventilação bem-sucedida, ou seja, da troca de ar entre os 
espaços alveolares e a atmosfera, dependente do movimento sincronizado das paredes do 
tórax e do abdome (Carpenito , 1997). 

As quatro categorias que foram incluídas no perfil diagnóstico do componente oxigenação 
de pacientes vítimas de trauma admitidos em CTI guardaram uma estreita relação entre si. 
Como pôde ser visto, houve características definidoras estatisticamente significantes que foram 
comuns, assim como os estímulos focais e contextuais identificados foram semelhantes para 
a maioria deles. 

Esses resultados apontam para um problema já identificado anteriormente por Capuano; 
Hitchings; Johnson (1990), em estudo que investigou que características definidoras enfermeiras 
assistenciais acreditavam estar associadas a três dos diagnósticos da área respiratória (Troca 
de gases prejudicada, Desobstrução ineficaz das vias aéreas e Padrão respiratório ineficaz) e 
quais seriam suas escolhas, comparadas com as características definidoras que a NANDA 
associava a cada um desses diagnósticos. Os resultados mostraram haver sobreposição de 
características definidoras entre os três diagnósticos, corroborando a hipótese das autoras de 
que as enfermeiras poderiam estar tendo dificuldades para diferenciá-los na prática clínica . 

No caso deste estudo, os resultados apresentados confirmam a necessidade de estudos 
de validação das categorias diagnósticas da área/função respiratória , de modo a promover o 
desenvolvimento dos conceitos específicos e auxiliar na construção de instrumentos bem 
estruturados, envolvendo tanto os indicadores comportamentais quanto os estímulos que afetam 
a ventilação, a troca e o transporte de gases. 

Por fim , consideramos oportuno destacar que a utilização do Modelo de Adaptação de 
Roy foi de importância fundamental para o alcance do objetivo estabelecido. Esse modelo de 
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enfermagem forneceu a base para que fossem observados os comportamentos e os estímulos 
relacionados ao componente oxigenação, permitindo que fosse traçado um perfil dos diagnósticos 
de enfermagem relacionados a esse componente que ocorrem com maiorfreqüência em pacientes 
vítimas de trauma admitidos em CTI. É possível, a partir dos dados evidenciados no estudo , se 
delinear possíveis desdobramentos, entre os quais a elaboração e testagem na prática de 
normas/diretrizes que estabeleçam as intervenções de enfermagem apropriadas para os 
diagnósticos de enfermagem identificados na amostra de pacientes vítimas de trauma . 

ABSTRACT: This is a descriptive study carried out at a public hospital in the city of João Pessoa - PB, 
with the objective of establishing a profile of nursing diagnoses related to the component oxygenation 
in trauma victims . Roy's Theory on physiologic mode of adaptation was used as theoretical reference. 
The study population was composed oftrauma victims admitted to the Intensive Care Unit, after initial 
assistance in the emergency unit of the hospital. For sam pie organization , a "time setting" framework 
was determined during which time data from twenty-two patients was collected . Six different nursing 
diagnoses related to the component oxygenation were established for these patients, four of which 
reached a frequency >= 50% in the sample studied and were incorporated into the expected diagnostic 
profile: Altered tissue peripheral perfusion (8 1, 8%), Ineffective breathing pattern (77 ,3%), Inadequate 
gas exchange (77,3%) and Hipoxia (77,3%). 

KEYWORDS: trauma , adaptation , oxygenation, nursing diagnosis 

RESUMEN: Estudio descriptivo realizado en un hospital público dei municipio de João Pessoa 
(Paraíba), para establecer un perfil de los diagnósticos de enfermería dei componente oxigenación 
en pacientes víctimas de trauma, bajo la perspectiva dei modo fisiológico de adaptación de Roy. La 
muestra se constituye de pacientes víctimas de trauma , encaminados ai CTI de la institución tras 
recibir cuidados en la Unidad de Emergencia . Para organizar la muestra se determinó un recorte 
temporal , durante el cual se colectaron los datos de 22 pacientes. Se establecieron para esos 
pacientes 6 diferentes diagnósticos de enfermería en el componente oxigenación, de los cuales 4 
alcanzaron una frecuencia 50% en la muestra de casos estudiados y pasaron a considerarse 
como parte dei perfil diagnóstico pretendido: Perfusión tisular periférica alterada (81 ,8%), Padrón 
respiratorio ineficaz (77,3%), Intercambio de gases inadecuado (77,3%) e Hipoxia (77 ,3%). 

PALABRAS CLAVE: trauma , adaptación , oxigenación , diagnóstico de enfermería 
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