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RESUMO 
 
 

SOUZA, P.A. Validação diferencial dos diagnósticos de enfermagem memória 
prejudicada e confusão crônica. 2010. 169f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2010.  

Introdução - As dificuldades em estabelecer critérios clínicos para identificação do 
diagnóstico de enfermagem (DE) memória prejudicada (MP) e para confusão crônica (CC), 
devido as semelhanças entre algumas características definidoras (CD) e fatores relacionados 
(FR) levaram à formulação dos objetivos: validar os DE propostos pela NANDA-I, MP e 
CC, por meio da análise diferencial; analisar os diagnósticos MP e CC a partir da revisão 
integrativa da literatura; analisar as CD, os FR, bem como a pertinência dos títulos, conceitos 
e a disposição proposta dos DEMP e CC pela NANDA-I, mediante análise por especialistas. 
Método - estudo quantitativo, com utilização das propostas metodológicas de Hoskins e 
Fehring desenvolvidas em três etapas. Na primeira, realizou-se a análise conceitual por meio 
de uma revisão integrativa. Adotou-se como descritores: diagnósticos de enfermagem, 
memória prejudicada, confusão crônica, nursing diagnosis, impaired memory e chronic 
confusion. Na segunda etapa, validação de conteúdo por especialistas, o estudo obteve 
participação de 31 enfermeiros respondentes do formulário de análise dos critérios 
diferenciais do DEMP e CC, encaminhado a 249 peritos de diversos estados do Brasil, com 
pontuação igual ou superior a 6. A análise de dados procedeu de forma estatística, descritiva e 
inferencial. Na terceira etapa do estudo realizou-se a validação diferencial, mediante 
pareamento das respostas de média geral com auxílio do teste de Wilcoxon. O estudo obteve 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e a concordância dos peritos mediante assinatura 
do termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados - Dos 30 artigos analisados, 15 
(50%) caracterizaram-se como estudos não experimentais. Quanto à distribuição entre os dois 
DE, 5 (16,7%) artigos estavam direcionados à MP, 4 (13,3%) a CC, e 21 (70,0%) tratavam de 
ambos, dando indícios da similaridade existente. Para o DEMP foram identificadas duas CD 
como principais: “incapacidade de determinar se uma ação foi executada” escore de 0,86 e 
“incapacidade de reter novas habilidades”, 0,89. Entre os FR, três foram considerados 
secundários: “distúrbios neurológicos” 0,78, “hipóxia” 0,70, e “débito cardíaco diminuído” 
0,66 e nenhum primário. No DECC não houve CD principal, a maioria (8) permaneceu com 
pontuações entre 0,79 e 0,63, e duas abaixo: “evidência clínica de prejuízo orgânico” com 
escore de 0,57 e 0,46 para “nenhuma mudança no nível de consciência”. Entre os FR, dos 
cinco, três obtiveram escores principais: “acidente vascular cerebral” 0,83, “demência por 
multiinfarto” 0,81 e “doença de Alzheimer” 0,81. Conclusão - Os resultados apontaram 
pouca especificidade para esses diagnósticos, fortalecendo a hipótese nula inicial, em que se 
afirmou a inexistência de diferenças significativas entre as CD e os FR dos DEMP e CC. As 
semelhanças identificadas pelos enfermeiros ratificaram os resultados da revisão integrativa, 
corroborando os dados obtidos na validação diferencial dos diagnósticos. Conclui-se que a 
disposição dentro da NANDA-I está adequada, pois tais diagnósticos estão relacionados com 
a pertinência ao padrão funcional em que estão inseridos. Ainda assim, pode ocorrer 
necessidade de mudança dos títulos e dos conceitos, sendo necessários estudos para esta nova 
formulação diagnóstica.  
 
 
Palavras-chave: Diagnósticos de enfermagem. Estudos de validação. Enfermagem geriátrica. 
Demência.  Processos de enfermagem. 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 
SOUZA, P.A. Differential diagnostic validation of impaired memory and chronic 
confusion. 2010. 169f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010.  
 
Introduction  - The difficulty to establishing clinical criteria for identification of the Nursing 
Diagnosis (ND) Impaired Memory (IM) and the Chronic Confusion  (CC), due to the 
similarities between some Defining Characteristics (DC) and Related Factors (RF) led to the 
formulation of objectives: to validate the diagnostics proposed at NANDA-I, IM and CC, by 
validation of the differential diagnostic; to analyze the diagnoses IM and DC by way of the 
integrative review of literature; to analyze the DC, RF, as well as the relevance of titles, 
concepts and the order proposed for NDIM and CC by NANDA-I, through the analyzes by 
experts. Method - quantitative study, with the use of the Hosking and Fehring's 
methodological proposals developed in three stages. At first, the conceptual analysis was 
developed by means of an integrative review. The descriptors that were used: nursing 
diagnoses, impaired memory, chronic confusion, nursing diagnosis and the same words in 
Portuguese. In the second stage, validation of diagnostic content, the study had 31 nurses that 
answered the questionnaire for analysis of the differential criteria NDIM and CC, routed to 
249 experts in several Brazilian states, with a score equal or higher than 6. The data analysis 
was proceeded by statistical, descriptive and inferential mode. In the third stage, the 
validation of differential diagnostic was developed by matching the replies of overall average, 
with the Wilcoxon test. The study was approved by the Ethics in Research and the willingness 
of the experts upon signature of the term of free and informed consent.  Results - 30 articles 
were analyzed, 15 (50%) of them were characterized as observational study. About the 
distribution between the two ND, 5 (16.7%) of articles were directed toward IM, 4 (13.3%) to 
the CC, and 21 (70.0%) treated to both diagnosis, giving an evidence of similarity. For the 
NDIM were identified two DC as main: “inability to determine if an action was performed”, 
with score of 0,86 and “inability to learn new skills” (0,89). Between the RF, three were 
considered secondaries: “neurological disturbances”, “hypoxia” and “decreased cardiac 
output”, 0,78, 0,70 and 0,66 and none primary RF. In NDCC there was none principal DC, the 
majority (8) remained with scores between 0,79 and 0,63, and 2 with values lower than these: 
“clinical evidence of organic impairment”, with score of 0,57 and 0,46 for “no change in level 
of consciousness”. Between the RF, in a total of five, three RF obtained main scores: 
“cerebral vascular attack”, 0,83, “multi-infarct dementia” 0,81, and the last one, “Alzheimer's 
disease” 0,81. Conclusion - the results showed little specificity for these diagnoses, what 
strengthening the null initial hypothesis, with the absence of significant differences between 
the DC and the RF of NDIM and CC. The similarities identified by nurses confirmed the 
results of the integrative review and also reenforcing the obtained data in validation of 
differential diagnostic. It concludes that the provision within the NANDA-I is adequate, 
because such diagnostics are related to the relevance to the standard function, where they are 
inserted. Even so, some changes on titles and concepts may be necessary, as well as, new 
studies will be indispensable for this new diagnostic wording. 
 
 
Keywords: Nursing diagnosis. Validation studies. Geriatric nursing. Dementia. Nursing 
process. 
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1. INTRODUÇÃO   
 

 

1.1 Motivação e problemática do estudo 

 

 

Ao refletir sobre as implicações histórico-existenciais profissionais e familiares que 

contribuíram para a formação específica em enfermagem gerontológica, percebo-me 

envolvida desde a primeira infância, em um lar multigeracional, com estreita convivência 

entre neta, mãe e avó materna.  

As perdas decorrentes do processo de envelhecimento, juntamente aos distúrbios 

neuropsiquiátricos, culminaram com a dependência de minha avó e consequente construção 

de uma rede informal de cuidados. Por conseguinte, minha mãe tornou-se responsável pelos 

cuidados diretos, ou seja, a cuidadora principal, o que suscitou uma maior aproximação com 

os distúrbios cognitivos.  

Nesse contexto, o dimensionamento das questões interpessoais existentes, amparadas 

pelo apoio de uma cuidadora secundária (aquela que promove cuidados indiretos e suporte ao 

cuidador principal), estudiosa na área de Terapia Ocupacional e Gerontologia, proporcionou 

compreensão sobre o agravamento do quadro neurológico em decorrência do envelhecimento 

e da necessidade de cuidados específicos. 

Assim, desde a graduação em enfermagem, ocorreu-me o interesse pelo estudo da 

pessoa idosa em seus diferentes aspectos, concretizando-se com a participação como bolsista 

de extensão no programa “Enfermagem no Programa Interdisciplinar de Geriatria e 

Gerontologia da Universidade Federal Fluminense (EPIGG-UFF)” , no período de 2004 a 

2006. Nesse grupo, tive a oportunidade de participar de experiências na promoção à saúde da 

pessoa idosa: consultas de enfermagem, acompanhamento ambulatorial, visitas domiciliares, 

oficinas terapêuticas aos idosos com síndrome demencial e seus cuidadores. Possibilitando a 

convivência com fatores biopsicossociais envolvidos no processo do envelhecimento humano.  

Nesse mesmo programa, pude desenvolver ações específicas no cuidar-pesquisar de 

idosos com queixas cognitivas, ao integrar o projeto “Oficinas terapêuticas para idosos com 

demência” , durante o período de 2006 a 2007, como bolsista de iniciação científica 

PIBIC/CNPq. Assim, tive a oportunidade de realizar um estudo de intervenções com 

acompanhamento longitudinal de idosos participantes das oficinas, a partir da utilização de 
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testes para rastreio de déficits cognitivos e implementação de atividades de estimulação 

cognitiva (SOUZA et al., 2008).   

Dentre outras atividades proposta, a consulta de enfermagem proporcionou-me a 

aproximação com as Classificações da Linguagem de Enfermagem, ao realizar uma análise 

retrospectiva em 196 prontuários existentes no referido programa, obtendo como principais 

Diagnósticos de Enfermagem (DE), segundo a NANDA-I: risco de integridade da pele 

prejudicada (54,1%), memória prejudicada (46,4%) e dentição prejudicada (41,3%) 

(SANTOS et al., 2008).  

Concomitante a estas experiências, realizava estágio supervisionado nas clínicas gerais 

do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), onde observei a presença de pacientes com 

quadros de déficits cognitivos semelhantes aos apresentados pelos participantes das oficinas 

de geriatria e gerontologia. Porém, muitas vezes, os motivos da hospitalização encontrados 

nos registros dos idosos não apresentavam relação com o quadro clínico de prejuízo cognitivo 

e/ou da memória, manifestando-se assim, o interesse em estudar a “Incidência do Diagnóstico 

de Enfermagem Memória Prejudicada (DEMP) em idosos hospitalizados”, defendido como 

trabalho de conclusão de curso (SOUZA; SANTANA, 2011).  

Desse modo, as ações de enfermagem devem buscar um cuidado integral ao idoso, que 

ressalte tanto a importância de se conhecer as respostas humanas, quanto a garantia da 

assistência na promoção da saúde, no ambiente ambulatorial e também hospitalar, 

proporcionando, assim, uma assistência ao idoso com queixas cognitivas nos diferentes 

cenários de saúde e não somente nos serviços especializados de geriatria e gerontologia 

(SANTOS et al., 2009).  

Consequentemente emerge a necessidade de utilização de um DE claro, conciso; que 

atue como um facilitador da comunicação interprofissional; que seja aplicável pelos 

enfermeiros em diferentes cenários. Ratificando assim, a inserção do DE como segunda fase 

do processo de enfermagem ao possibilitar uma compreensão individualizada e holística, e 

permitir a promoção do cuidado de enfermagem transversal e longitudinalmente. 

Por isso, propõe-se com o refinamento dos DEMP e CC incluir no atendimento dos 

enfermeiros, em seus diversos campos de atuação, idosos com queixas cognitivas. Assim, a 

detecção precoce poderá contribuir significativamente para a promoção da saúde e do bem-

estar da pessoa idosa. 

No quadro 1 conceituamos o DEMP e o Diagnóstico de Enfermagem Confusão 

Crônica (DECC) de acordo com a estrutura e classificação NANDA-I: 
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Quadro 1 – Conceito, características definidoras e fatores relacionados dos diagnósticos de 
enfermagem memória prejudicada e confusão crônica.  
 

Domínio 5 – 
Percepção/ 
Cognição 

Sistema humano de processamento de informações, que inclui atenção, 
orientação, sensações, percepção,  

cognição e comunicação  

Classe 4 - 
Cognição 

Uso de memória, aprendizagem, raciocínio, solução de problemas, abstração, 
julgamento, insight, capacidade intelectual, cálculos e linguagem 

Título Memória Prejudicada Confusão Crônica 

Conceito 
Incapacidade de lembrar ou recordar 
partes de informação ou habilidades 
comportamentais 

Uma deteriorização irreversível, 
prolongada e/ou progressiva do intelecto 
e da personalidade, caracterizada por 
capacidade diminuída para a 
interpretação dos estímulos ambientais e 
para processos de pensamento 
intelectuais, e manifestados por 
distúrbios de memória, da orientação e 
do comportamento 

Características 
Definidoras 

 

Esquecimento de efetuar uma ação 
em um horário planejado; 
Experiências de esquecimento; 
Incapacidade de aprender novas 
habilidades; 
Incapacidade de aprender novas 
informações; 
Incapacidade de determinar se uma 
ação foi efetuada; 
Incapacidade de executar habilidade 
previamente aprendida; 
Incapacidade de recordar eventos; 
Incapacidade de recordar 
informações factuais; 
Incapacidade de reter novas 
habilidades; Incapacidade de reter 
novas informações 

Evidência clínica de prejuízo orgânico; 
Interpretação alterada;  
Memória antiga prejudicada; 
Memória recente prejudicada; 
Nenhuma mudança do nível de 
consciência;  
Personalidade alterada;  
Prejuízo cognitivo existente há tempo;  
Prejuízo cognitivo progressivo; 
Resposta alterada a estímulos; 
Socialização prejudicada 

Fatores 
Relacionados 

Alterações ambientais excessivas; 
Anemia; 
Débito cardíaco diminuído; 
Desequilíbrio hídrico e eletrolítico; 
Distúrbios neurológicos; 
Hipóxia 

Acidente vascular cerebral; 
Demência por multiinfarto; 
Doença de Alzheimer; 
Trauma cranioencefálico; 
Psicose de Korsakoff 

Fonte: NANDA-I (2010). 

 

Na taxonomia II da NANDA I, ambos os DE estão inseridos no domínio 5 – 
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percepção/cognição, definido como “uma esfera de atividade, estudo ou interesse” (NANDA, 

2010, p. 389). Localizados ainda, na classe 4 – cognição, que corresponde a “uma subdivisão 

de um grupo maior; uma divisão de pessoas ou coisas por qualidade, classificação ou grau” 

(NANDA, 2010, p. 389).  

A referida classe é constituída pelos seguintes diagnósticos: “conhecimento deficiente, 

disposição para conhecimento aumentado, confusão aguda, CC, MP, disposição para aumento 

da tomada de decisão, risco de confusão aguda, planejamento de atividade ineficaz” 

(NANDA, 2010, p. 395). Ambos os DE em estudo são reconhecidos como pertinentes à 

enfermagem, mas, até o momento, sem determinação de seus níveis de evidência (NANDA, 

2010, p.435).  

Tem-se observado que a semelhança entre as Características Definidoras (CD) e 

também entre os Fatores Relacionados (FR) em diferentes DE torna, por vezes, a sua 

aplicabilidade uma atividade complexa. Assim, o enfermeiro poderá encontrar dificuldades, 

diante da identificação de suas evidências, e para a realização de uma análise conclusiva, 

influenciando desta forma, na prestação dos cuidados de enfermagem. 

Portanto, a temática desta dissertação vem sendo construída ao vivenciar as 

dificuldades de se estabelecer os critérios clínicos para utilização do DEMP, no qual foi 

observado semelhanças entre algumas das CD e dos FR com outros diagnósticos, tais como: 

Confusão Crônica (CC), confusão aguda, comunicação prejudicada, processo de pensamento 

perturbado e tristeza crônica (NANDA, 2010), com necessidade de busca por evidências 

determinantes de suas atribuições. Dessa forma, ao refinarmos a análise, foram destacadas 

algumas das proximidades clínicas encontradas, mas persistiu a dificuldade de diferenciação 

entre DEMP e CC, incentivando, portanto, a construção deste estudo.  

Diante do exposto, tornou-se imperativo desenvolver um estudo que possibilitasse 

identificar quais eram de fato, as reais semelhanças entre esses dois DE.  

 

Problema de pesquisa 
 

Quais são as diferenças e as semelhanças entre os diagnósticos de enfermagem 

memória prejudicada e confusão crônica? 

Quais são as características definidoras e os fatores relacionados diferenciais 

pertencentes aos diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e à confusão crônica? 
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Pressuposto 
 

 Há sinonímia, isto é, semelhança nos diagnósticos de enfermagem memória 

prejudicada e confusão crônica. 

 
Hipóteses  
  
  Substantivas 
 

Quanto mais acurados forem os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e 

confusão crônica, maiores serão as chances de julgamento clínico pelos enfermeiros. 

Quanto mais específicas forem as características definidoras e os fatores relacionados, 

maiores serão as chances de diferenciar correlação e similaridade nos diagnósticos de 

enfermagem memória prejudicada e confusão crônica. 

 
Operacionais 

 
H-1. Hipótese Afirmativa 

Existe diferença significativa entre as características definidoras que identificam e os 

fatores relacionados que levam a ocorrência dos diagnósticos de memória prejudicada e 

confusão crônica.    

  H-0. Hipótese Nula: 

Não existe diferença significativa entre as características definidoras que identificam e 

os fatores relacionados que causam os diagnósticos de memória prejudicada e confusão 

crônica. 

 
Objetivos 
 
 Geral 
 
 -Validar os diagnósticos de enfermagem propostos pela NANDA-I, memória 

prejudicada e confusão crônica, por meio da análise diferencial. 

Específicos 

-Analisar os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica a 

partir da revisão integrativa da literatura;  

-Analisar as características definidoras, os fatores relacionados, bem como a 

pertinência dos títulos, definições e a disposição nos domínios e classes proposta para os 

diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica pela NANDA-I 

mediante análise por especialistas. 
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1.2 Justificativa do estudo  

 

 

Conforme se elevam as faixas etárias, observa-se o aumento dos processos crônicos do 

envelhecimento patológico e um acréscimo na prevalência dos idosos com demência. 

Pesquisas dispõem que a ocorrência desse agravo aumenta exponencialmente com a idade, 

dobrando, aproximadamente, a cada 5,1 anos a partir dos 60 anos de idade. Após os 64 anos, a 

prevalência passa para cerca de 5% a 10%, após os 75 anos, de 15% a 20%, entre os 85 anos, 

32%, podendo atingir 38,6% entre aqueles com 90 a 95 anos (LOPES; BOTTINO; 

HOTOTIAN, 2006; FORLENZA, 2000).  

Estudos revelam ainda que 38,5% dos indivíduos com mais de 65 anos apresentam 

queixas de prejuízo cognitivo e que 50% dos idosos relatam ter prejuízo de memória. Apesar 

disso, 60% obtiveram resultados normais nos testes neuropsicológicos. Dentro destes, 20% 

tinham alterações episódicas devido a quadros de ansiedade ou depressão, sendo que 20% 

apresentaram alterações patológicas que acarretaram consequências impactantes em suas 

capacidades funcionais (VIEIRA; KOENIG, 2006). 

Em relação ao processo de envelhecimento, algumas influências que interferem na 

aquisição e no desenvolvimento de habilidades e capacidades cognitivas podem confundir o 

desenvolvimento do indivíduo em um envelhecimento normal, daquele acometido por um 

quadro patológico, como, por exemplo, as especificidades dos indivíduos: idade, nível de 

escolaridade, interesses, comportamento, saúde, atividade que desenvolve e estímulos a que 

são expostos. Assim, torna-se imprescindível a diferenciação destes para os quadros 

patológicos complexos, como as denominadas síndromes demenciais. 

 Segundo os critérios contidos no Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV), da Associação Americana de Psiquiatria, demência pode ser definida 

como uma síndrome decorrente de uma doença cerebral, podendo ser consequência de perdas 

neuronais e/ou de danos à estrutura cerebral. Apresenta sinais e sintomas característicos e, 

como padrão central, o prejuízo da memória. Juntamente a este comprometimento, o quadro 

se dá por pelo menos mais um dos seguintes transtornos cognitivos: afasia (prejuízo na 

linguagem pela ruptura da função cerebral), apraxia (incapacidade de realizar atividades 

motoras complexas, apesar da capacidade motora intacta), agnosia (falha em reconhecer ou 

identificar objetos, apesar das funções sensoriais intactas) além das funções executivas de 

planejamento, organização, sequência e abstração (APA, 2009; BUSSE; BLAZER, 1999; 

YASSUDA, 2006). 
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No Brasil, achados do estudo de Veras et al. (2006) sobre avaliação dos gastos de 41 

famílias no cuidado do idoso com demência demonstram que, em média de 66% da renda 

apresentava-se comprometida com o idoso demenciado, alcançando, não obstante, 82% nos 

idosos demenciados que apresentavam outras comorbidades. 

 Deste modo, a transição demográfica vivenciada pelos países em desenvolvimento, 

como o Brasil, tem auxiliado na ocorrência de descompassos do sistema público de saúde que, 

aliado ao aumento nos índices de doenças crônico não-transmissíveis em idosos incentivaram 

a criação de novas propostas pelo governo. Assim, os serviços de atenção à saúde do idoso, 

formularam estratégias para atenção e desenvolvimento a partir de novos modelos 

assistenciais em seus três níveis de assistência: primária (Programas de Terceira Idade, Centro 

de Convivência, Residência Temporária), secundária (Hospital Geriátrico, Hospital dia, 

Atenção domiciliária) e terciária (Centros de reabilitação, Centro-Dia,) (BRASIL, 2006; 

CARAMANO, 2006; DIOGO, 2006; PAIM, 2003).  

E no intuito social de se garantir a cidadania do idoso e o acesso aos serviços de saúde 

em sua integralidade ocorreu uma série histórica de conquistas dos direitos políticos iniciados 

com a promulgação da Constituição Federal, em 1988. A partir de então se garantiu em lei 

uma política de assistência ao segmento idoso, que se estendeu até 2006, com o Pacto pela 

Saúde e a determinação da priorização da Atenção à Saúde ao Idoso. 

Este movimento iniciado em 1988 se tornou efetivo com a implementação de duas 

leis: a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), nº 8842, de 1993 e a Política Nacional do 

Idoso (PNI), nº 8842, de 1996. Por conseguinte, foram necessárias décadas de discussão sobre 

a importância da mudança do cenário saúde e uma maior divisão entre as ações para controle 

das doenças crônico não-transmissíveis, infectocontagiosas e materno-infantis.  

Com vistas ao atendimento das prioridades em saúde do idoso e à atenção a doenças 

emergentes crônico não-transmissíveis, declara-se em 1999, a Portaria Ministerial nº 1395, 

anunciando a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), responsável pela elaboração e 

readequação dos planos, projetos e atividades direcionadas à pessoa idosa. Já em 2004, entra 

em vigor a Lei 10.741, de janeiro de 2003, que dispôs sobre o Estatuto do Idoso, com o 

objetivo de promover ações concretas contra a violência e os maus-tratos à pessoa idosa, com 

enfoque não somente à saúde, mas a uma ação cidadã dos aspectos envolvidos aos direitos 

dos idosos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Porém, a demanda emergente, o crescimento vertiginoso dos custos com morbidades 

crônico não-transmissíveis e a incipiente rede de assistência à pessoa idosa, culminaram na 

pactuação entre as três esferas do governo pela implementação da Atenção à Saúde do Idoso 
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como uma das seis prioridades do Pacto pela Vida de 2006. Entre estas, a atenção 

diferenciada na internação, na qual se instituiu a avaliação geriátrica global, atividade 

realizada por equipe multidisciplinar para os idosos hospitalizados, que tenham aderido ao 

Programa de Atenção Domiciliar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

De certa forma, tais conquistas avançaram ao sinalizar a importância do atendimento 

específico durante a internação, mas ainda não integraram a necessidade de modelos 

alternativos de assistência ao idoso com queixas cognitivas. Dessa forma, o estudo em 

questão tem consonância com a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), ao vislumbrar a 

importância de estudos que preconizem a promoção da autonomia e a independência do idoso 

pelo maior tempo possível. 

Como fato subsequente é importante o aprofundamento nos DE a serem aplicados. Isto 

porque nem sempre as evidências clínicas definidas como pertinentes correspondem à 

observação prática (BRAGA, 2004). Por isso a estima pela submissão dos diagnósticos ao 

processo de validação, que permitam evidências suficientes para garantir sua acurácia.  

Ao se comparar os diagnósticos em questão, é possível observar uma relação de 

similaridade entre ambos, que, assim como a simples identificação diagnóstica, traz à tona as 

dificuldades existentes da realização, na prática, de um diagnóstico impreciso (NANDA, 

2010, p. 435). Sendo assim, justifica-se a necessidade do refinamento pela possibilidade de 

auxílio aos enfermeiros na detecção precoce dos achados clínicos tanto no DEMP quanto no 

DECC, no que tange às pessoas idosas principalmente àquelas com síndrome demencial 

Portanto, a pertinência do desenvolvimento de estudos que abordem a utilização de 

uma acurada aplicação dos DE, permitirão o emprego adequado dos DE na prática clínica e 

possibilitarão novas implicações em suas três vertentes: ensino, pesquisa e assistência.  

Além disso, a aplicação dos DE oferece suporte para implementar intervenções que 

satisfaçam o atendimento ao idoso com déficit de memória e/ou prejuízo cognitivo e que 

contribuam para a integralidade do cuidado. Como consequência, serão requisitados 

profissionais de enfermagem capacitados a identificar e atuar nas perdas cognitivas, com 

vistas ao diagnóstico precoce das reais necessidades; a diminuição das chances de 

agravamento do quadro; e a prevenção da implementação de cuidados precoces e seus 

possíveis custos ao estado e à família, daí a importância da realização deste estudo.  

 Ao se optar pela aplicação da classificação das linguagens de enfermagem, é 

necessário garantir ao máximo a especificidade de cada CD e/ou FR, incentivando a utilização 

prática e segura, tanto para os enfermeiros iniciantes quanto para os experts. Por isso, é 

relevante o esclarecimento das evidências clínicas específicas a cada diagnóstico do modo 
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mais claro e objetivo possível, em que a diferenciação dos aspectos clínicos correlatos torne-

se imprescindível à determinação dos aspectos essenciais. 

 

 

1.3 Relevância do estudo  
 

 

Com o conhecimento e a apropriação dos DE, principalmente aqueles intrinsecamente 

ligados às fases específicas do processo de desenvolvimento humano, como o chamado o 

“grupo da terceira idade”, o enfermeiro vislumbra a possibilidade de desenvolver o 

planejamento do cuidado e de atuar precocemente ou até mesmo antecipar-se aos fatos.  

Como consequência, utilizar um sistema de classificação com uma linguagem 

profissional como o DE contribui para a unificação das terminologias dos DE, além de 

estimular futuros estudos nacionais e internacionais. Tal fato é ainda ratificado pela 

necessidade de realização de mais estudos que possibilitem a identificação e a validação dos 

DE específicos, principalmente àqueles presentes nos idosos.  

Ao se analisar, diferenciar e discutir conceitualmente os aspectos pertinentes aos 

quadros de prejuízo de cognitivos, suas especificidades e seus atributos essenciais, este estudo 

poderá contribuir com a diferenciação entre os DEMP e CC colaborando com a detecção 

precoce e a possibilidade de imprimir ao enfermeiro maior eficácia e efetividade em sua 

implementação de cuidados de enfermagem.  

Para a nossa profissão, possibilita a oferta de elementos de fortalecimento do cuidado 

na área gerontológica. Deste modo, assim como a alta incidência observada destes 

diagnósticos nos idosos e a ausência de uma definição global para ambos os quadros foram os 

fatores principais para o desenvolvimento desta dissertação, as queixas de perda de memória, 

esquecimento, alteração do padrão comportamental e cognitivo, têm estado cada vez mais 

presentes no cenário assistencial de diversos enfermeiros.  

De um lado, o estudo permite o estímulo do desenvolvimento de estratégias para 

abordagem do cuidado ao indivíduo com prejuízo da memória, como torná-las mais 

adequadas aos diferentes padrões culturais, estágios de desenvolvimento e respostas do 

próprio indivíduo. Por outro lado, mediante detecção precoce, pode colaborar para uma rápida 

identificação diagnóstica nos quadros de prejuízo cognitivo com consequente redução no 

tempo de tratamento e suas possíveis complicações; diminuição nos gastos dos serviços de 

saúde com internações e redução nos níveis de estresse familiar que vivenciam a angústia da 
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indefinição do quadro demencial. Além disso, contribui para a promoção de melhores 

resultados no cuidado da enfermeira e uma breve diferenciação dos pacientes com prejuízo 

cognitivo temporário daqueles efetivamente crônicos.  

Pretende-se ainda, com este estudo, instrumentalizar os enfermeiros com uma 

categoria diagnóstica de enfermagem clara e concisa que os auxilie na identificação de 

indivíduos com DE, visando assim à instrumentalização de um plano de cuidados de 

enfermagem que promova autonomia e independência desses indivíduos.  

Do ponto de vista científico, poderá promover a discussão e o estímulo à produção de 

trabalhos na área. É possível vislumbrar que a elaboração de trabalhos utilizando os DE 

segundo NANDA-I, podem dar visibilidade às ações da enfermeira, padronizar a linguagem 

da assistência no âmbito mundial e proporcionar o conhecimento dos DE e sua sensível 

aplicabilidade em idosos, promovendo, assim, um cuidado exclusivo e individualizado. 

Contribui ainda para o aumento da demanda de estudos em enfermagem tanto no que 

se refere ao refinamento diagnóstico e à avaliação acurada das características clínicas, quanto 

no que diz respeito às singularidades e especificidades da presença de tais DE em clientes 

idosos, pois essas atividades poderão direcionar melhores práticas e cuidados a esta clientela. 

Do mesmo modo, promove e divulga estudos da área de enfermagem gerontológica 

inserindo-se nas atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisa em Gerontologia 

(NEPEG); estimula a discussão, o ensino e a pesquisa juntamente ao Grupo de Estudos de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense (GESAE-

UFF). Igualmente, incentiva a elaboração de pesquisas na linha de pesquisa “cuidado nos 

ciclos vitais humanos, tecnologias e subjetividades na saúde”, promovendo a visibilidade 

destas, em articulação às áreas do conhecimento científico em enfermagem e saúde.  

Considerando os fatores supracitados, observa-se a relevância do estudo para o ensino, 

pois com o aumento da população idosa e dos transtornos cognitivos, ocorre a necessidade de 

formação profissional, com direcionamento do ensino para o cuidado, em qualquer nível de 

assistência, das especificidades requeridas por este perfil populacional. Portanto, o 

desenvolvimento de definições claras e concisas no estudo de enfermagem em gerontologia, 

contribuirá para uma formação acadêmica melhor adequada ao contexto social atual. 

Quanto à relevância social, podemos afirmar que o mesmo pretende incentivar, 

divulgar e discutir a implementação de um cuidado de enfermagem integral à pessoa idosa, 

com enfoque na prevenção de possíveis hospitalizações por causas secundárias ao prejuízo 

cognitivo, que auxiliem na preservação pelo maior tempo possível da qualidade de vida, 

independência e autonomia. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA   
 

 

2.1 Diagnósticos de enfermagem  

 

 

Desde o início da enfermagem moderna já existia um movimento de identificação 

diagnóstica e promoção da saúde, como experienciado por Florence Nightingale, precursora 

na prestação de cuidados que durante a guerra da Crimeia, em 1856, promoveu assistência de 

enfermagem aos soldados internados nos hospitais militares (NEGREIROS et al., 2008).   

Em 1920, um estudo publicado, enfatizava a necessidade de diferenciar problema 

médico de problema de enfermagem. Apesar disso, a expressão DE foi citada pela primeira 

vez na literatura por Lesnik e Anderson, em 1947, quando publicaram o livro “Aspectos 

Legais da Enfermagem”, evidenciando o diagnóstico como um campo para a enfermagem 

(NÓBREGA; PEREZ; COLER, 1992).  

Desse modo, somente cerca de 100 anos mais tarde, em meados de 1950, a 

enfermagem retornou aos preceitos de Nightingale como diagnosticadora, epidemiologista e 

pesquisadora (NEGREIROS et al., 2008). E, a partir de 1950, tal expressão passou a ser 

empregada e a caracterizar o DE como atividade do enfermeiro (FARIAS et al.., 1990). 

No Brasil, o DE deu seus primeiros passos na década de 60, com Wanda de Aguiar 

Horta, que propôs a assistência de enfermagem sistematizada em seis fases: histórico, 

diagnóstico, plano assistencial, plano de cuidados ou prescrições, evolução e prognóstico 

(HORTA, 1979). No entanto, esta foi uma etapa inicial do desenvolvimento do diagnóstico, 

que vem sendo ampliada com a aplicação e a criação de novas teorias de enfermagem 

(CUNHA; BARROS, 2005).  

Posteriormente, na década de 70, iniciaram-se os estudos efetivos na área dos DE, 

quando, em 1973, as enfermeiras norte-americanas formaram o primeiro grupo para busca da 

classificação dos diagnósticos (NÓBREGA; PEREZ; COLER, 1992). 

Questionamentos sobre as especificidades do DE e sua diferenciação continuavam no 

âmbito das reflexões e, na IX Conferência da NANDA, realizada em 1990, se aprova a 

definição do DE como sendo: 

 
 

[...] julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a 
problemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais. O diagnóstico de 
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enfermagem constitui a base para a seleção das intervenções de enfermagem para o 
alcance dos resultados pelos quais o enfermeiro é responsável (NANDA, 2010, 
p.436). 
 
 

O conceito de DE, definido por Gordon (1994) como “um diagnóstico clínico 

realizado por enfermeiros para descrever problemas de saúde reais ou potenciais, sendo estes 

profissionais capazes e credenciados para tratar”, foi um dos mais discutidos. Após a XIV 

Conferência da NANDA, realizada em abril de 2000, ocorreram alterações na forma de 

organização e apresentação dos DE, surgindo assim a Taxonomia II “uma classificação 

segundo relações naturais presumidas entre tipos e subtipos”. A busca pela elaboração da 

classificação se fez necessária para uma “organização sistemática de fenômenos relacionados 

em grupos ou classes com base em suas características em comum” (NANDA, 2010, p 438).  

Como proposta, a classificação dos DE da NANDA-I (2010), foi projetada para ser 

multiaxial em sua forma, aumentando-se a flexibilidade e tornando-a mais adequada para a 

utilização em banco de dados (CRUZ, 2001). Para tanto, foi dividida em três níveis: são 201 

DE, distribuídos em 47 classes (subdivisão de um grupo maior; uma divisão de pessoas ou 

coisas por qualidade, grau ou categoria) e organizados em 13 domínios (esfera de atividade, 

estudo ou interesse).Os eixos da Taxonomia II podem ser definidos operacionalmente, como 

uma dimensão da resposta humana levada em consideração no processo diagnóstico. Há sete 

eixos, a saber: eixo 1: conceito diagnóstico; eixo 2: sujeito do diagnóstico (indivíduo, família, 

grupo ou comunidade); eixo 3: julgamento (p.ex., prejudicado, ineficaz); eixo 4: localização 

(p.ex., bexiga, auditivo, cerebral); eixo 5: idade (p.ex., bebê, criança, adulto); eixo 6: tempo: 

(crônico, agudo, intermitente); eixo 7: situação do diagnóstico (real, risco, bem-estar ou 

promoção da saúde)..  

Estes eixos obedecem ao modelo de terminologia da International Standards 

Organization (ISO) e são nomeados/codificados nos DE por meio de seus valores. Em certos 

casos, o eixo está implícito, contudo, os eixos 1 e 3 geralmente são componentes essenciais 

enquanto os demais podem ser usados como determinação de clareza. Neste estudo, MP segue 

esta regra, usando os eixos 1 e 3, contudo CC utiliza os Eixos 1 e 6. 

Pela necessidade do atendimento desta estrutura desenhada torna-se relevante validar 

os DEMP e CC, revisando sua adequação como primeiro passo para a validação diagnóstica.  

Portanto, tem-se o conceito diagnóstico como um elemento principal, ou seja, a parte 

fundamental, a raiz do enunciado diagnóstico / títulos diagnósticos, que “estabelece um nome 

ao diagnóstico. Termo ou expressão concisa que representa um padrão de indícios 

relacionados. Pode incluir modificadores” (NANDA, 2010, p. 437).  
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Por serem evidências clínicas de um fenômeno de enfermagem, entendemos que os 

indícios são essenciais na busca das especificidades próprias das respostas dos indivíduos com 

perdas cognitivas plausíveis de investigação, classificação/diagnóstico, planejamento, 

intervenção e resultados de enfermagem. Indícios são unidades de dados sensoriais / 

objetivos, diferentemente das inferências, entendidas como significados subjetivos que as 

pessoas aplicam aos indícios (LUNNEY, 2010, p.43).  

Considerando que ao se delimitar as melhores evidências para estes indícios, será 

possível contribuir para que as enfermeiras realizem inferências de forma crítica e acurada, 

ressalta-se a importância da delimitação clara e concisa do enunciado diagnóstico e como 

veremos, o esclarecimento das contradições conceituais da literatura sobre os conceitos de 

memória e de confusão.  

Em continuidade, outro componente do DE seria a definição, que “oferece uma 

descrição clara e precisa; delineia seu significado e ajuda a diferenciá-lo de diagnósticos 

similares” (NANDA, 2010, p.437), permite análise a partir da conceituação sobre a 

importância da definição no constructo de um DE. Uma vez que ele deve oferecer aos 

enfermeiros condições orientadoras para afirmação diagnóstica segura, prática e consistente, 

assim como neste e demais estudos de validação, em que a análise de conceito e a revisão 

integrativa dos indícios e das definições tornam-se condição sine qua non.  

Temos também compondo os DE, os FR, entendidos como “fatores que parecem 

mostrar algum tipo de relação padronizada com o DE. Podem ser descritos como diferentes 

definições: como antecedentes de, associados a, relacionados a, contribuintes para ou 

estimuladores. Apenas DE reais possuem FR” (NANDA, 2010, p. 437). Esses oferecem o 

contexto para o surgimento das CD e são identificadas como características ou história de 

indivíduos, famílias e comunidades. 

Por fim, é apresentado o cerne da observação e verificação das enfermeiras, as CD, 

compreendidas como “ indícios/ inferências observáveis que se agrupam como manifestações 

de um DE real, de bem-estar ou de promoção da saúde” (NANDA, 2010, p. 437). Sua 

presença nos pacientes, famílias, grupos ou comunidades conduzem os enfermeiros ao 

processo de raciocínio crítico e ao julgamento clínico necessário à prática para decisão do 

foco do atendimento de enfermagem. Portanto, são o cerne da composição diagnóstica e 

qualquer imperícia ou negligência afetará desde a identificação correta do DE até o controle 

dos resultados e intervenções de enfermagem.  

Além disso, a escolha do diagnóstico e dos descritores realiza-se com vista a se elaborar 

afirmativas diagnósticas mais precisas e que melhor retratem a situação vivida pelo cliente 
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(GARCIA, NÓBREGA, 2004, p. 46). Assim, o DE seria um conceito elaborado por meio de 

métodos sistemáticos, considerando que os DE são interpretações científicas dos dados 

levantados usados para orientar o planejamento de enfermagem, a implementação e a 

avaliação. Portanto, a identificação e a formulação de conceitos são relevantes por comporem 

a primeira etapa do desenvolvimento de um novo diagnóstico e do aperfeiçoamento de 

diagnósticos já aceitos (LUNNEY, 2010). 

Em uma descrição formal do DE real, teremos a seguinte sequência: título diagnóstico, 

seguido dos FR e CD. Após o título, os FR podem ser precedidos das palavras relacionado, 

indicando sua caracterização na formulação diagnóstica. Já as CD podem ser precedidas dos 

conectores caracterizado por, ou evidenciado por. Como se percebe, ocorre uma lógica teórica 

e orientadora das escolhas destes termos na construção e formulação diagnóstica, que também 

deve orientar os estudos com a pretensão de contribuir para o desenvolvimento e o 

aprimoramento dos DE, como propomos neste estudo (LUNNEY, 2001).  

Outra importante contextualização necessária ao entendimento da inserção da pesquisa 

em si no plano de conhecimento da enfermagem e saúde seria a relação estabelecida entre a 

relevância de um DE claro e preciso e o processo de raciocínio desenvolvido na identificação 

diagnóstica.  

Ao se buscar a certeza das vivências dos indivíduos, família, grupos e sociedades, 

como citado por Lunney (2010, p. 30), “a enfermagem concentra-se na saúde de seres 

humanos, duas preocupações científicas das mais complexas”, delimitou-se como meta a 

identificação das experiências ou respostas das pessoas. Contudo, fatores contextuais, como 

cultura e ambiente, podem influenciar a identificação correta do enfermeiro, além de permitir 

o desencadeamento de sobreposições num mesmo DE ou em outros de indício semelhante. 

Desse modo, investir na validação dos DEMP e CC traz também em seu bojo o 

entendimento da necessidade dos enfermeiros desenvolverem competências para diagnosticar, 

a fim de que se tornem bons diagnosticadores, validados, confiáveis e claros, uma vez que os 

mesmos serão profissionais que interpretarão dados em seus campos de especialização para 

auxiliarem na promoção de serviços com competência e fundamentação científica.  

Sendo assim, um bom diagnosticador deve se preocupar com a existência de riscos à 

exatidão das interpretações, exigindo a construção de competências nos domínios intelectuais, 

interpessoais e técnicos. Não obstante, buscar o desenvolvimento de fortes elementos pessoais 

de tolerância à ambiguidade e desenvolvimento da prática da reflexão (CRUZ; PIMENTA; 

LUNNEY, 2009; LUNNEY, 2001).  

As habilidades intelectuais, imprescindíveis para a constituição do enfermeiro, 
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incluem conhecimento dos DE e processos mentais para uso do conhecimento. Assim, os 

enfermeiros carecem da obtenção de conhecimentos diagnósticos, suas definições e CD e, em 

especial, do que seria comum às populações com que trabalham, como no caso dos idosos 

com perdas cognitivas. Daí a importância de instrumentalizá-los com os melhores indícios de 

reconhecimento desses DE (LUNNEY, 2010; LUNNEY, 2001). 

Como consequência, enfermeiros diagnosticadores precisam “pensar sobre sua forma 

de pensamento” a partir da utilização dos conceitos e raciocínios relevantes para a prática de 

enfermagem, conhecido como metacognição (COUTINHO; PEIXOTO; BRANDÃO; 

FERRAZ, 2009; FERRAZ; PEIXOTO; BRANDÃO; MARTINS, 2010). Para tanto, 

necessitam de pelo menos três processos de pensamento: “habilidades cognitivas de análise, 

raciocínio lógico e aplicação de padrões” na implementação de um diagnóstico preciso em 

enfermagem (LUNNEY, 2010; LUNNEY, 2001).  

Associado à capacidade intelectual de “pensar” o diagnóstico o enfermeiro deve 

também ser capaz de investigar as reações aos problemas de saúde, assim como os processos 

de vida em que a comunicação, a escuta e as validações das informações pressupõem 

aquisição de exatidão diagnóstica. Por isso são utilizados instrumentos para validação, como 

observação, verificação, medição e avaliação das respostas à saúde, tanto em históricos 

completos, ou seja, gerais, como nos históricos focalizados. Deste modo, sua realização se dá 

com o objetivo de confirmar ou descartar diagnósticos em aprofundamento, concentrando-se 

em perguntas direcionadas para certos indícios observados em mais de um diagnóstico, como 

no caso da investigação pormenorizada das habilidades cognitivas (FERRAZ; PEIXOTO; 

BRANDÃO; MARTINS, 2010; LUNNEY, 2010). 

 
 

2.1.1 Validação dos diagnósticos de enfermagem 
 
 

De acordo com Matos (2009) e Santos et al. (2008), os DE da NANDA-I são úteis 

para a realização de atividades práticas e clínicas dos enfermeiros e contribuem para viabilizar 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), pois permitem a identificação dos 

problemas reais ou potenciais, visando o restabelecimento e a promoção da saúde. Porém, sua 

efetividade depende da capacidade de definir o foco de assistência de enfermagem, 

fornecendo informações válidas e precisas (CHAVES, 2008). 

 O processo de validação dos DE ocorre de forma similar aos procedimentos utilizados 

de confiabilidade e validade dos instrumentos de medidas. Assim, confiabilidade refere-se à 



 

 

32 

precisão com que os instrumentos produzem os mesmos resultados sobre medidas repetidas. 

Já validade relaciona-se ao grau com que um instrumento de medição mede exatamente aquilo 

que deveria medir (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Gordon (1994) define a validade de um diagnóstico como o grau com que um conjunto 

de CD descreve uma realidade que pode ser observada nas interações com o paciente e com o 

meio. Logo, uma acurada identificação destes DE possibilitará uma prática clínica baseada em 

evidência. 

A palavra validação pode ser definida como o ato ou efeito de validar, de tornar ou 

declarar algo válido, legítimo; teste que comprova a validade, a correção ou concordância 

com padrões. Já para a palavra validade, teríamos a qualidade ou condição de algo que se 

encontra em condições de produzir os efeitos dele esperados (FEHRING, 1987; GORDON, 

1994). Para que se possa afirmar a validade de um DE, ele deve passar por um processo de 

validação para se concluir que as características que as definem são realmente representativas 

da prática clínica da enfermagem. 

Para tal, Gordon e Sweeney (1979) propuseram inicialmente três modelos de validação 

para DE: 

• Modelo retrospectivo: valoriza-se o conhecimento e a experiência dos 

enfermeiros sobre os problemas de saúde tratados em algum momento anterior 

para identificação dos DE. 

• Modelo clínico: busca-se definir, através da observação direta do 

comportamento dos pacientes, a fonte para conclusão das categorias 

diagnósticas e suas respectivas CD previamente identificadas no modelo 

retrospectivo. Os resultados dependem basicamente da habilidade dos 

enfermeiros para coletar, processar e descrever os dados clínicos observados, 

conforme ratifica Garcia (1998).  

• Modelo de validação por enfermeiros: utilizado para identificação de 

diagnósticos pré-identificados, sugere-se a escolha de um grupo de 

especialistas no diagnóstico a ser testado. Os enfermeiros devem identificar 

nos pacientes o DE selecionado, com suas respectivas CD, que em seguida 

serão tabuladas para confirmar a validade do diagnóstico por meio de um 

índice de fidedignidade – medida de concordância – estabelecido entre os 

enfermeiros. 

Os modelos acima propostos tornaram-se amplamente utilizados, contudo fornecem 

poucos detalhes metodológicos imprescindíveis a aplicação pelo pesquisador. Por esse 
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motivo, tornou-se frequente o uso de adaptações do modelo original, como o proposto por 

Fehring (1987), que, amparado pelas autoras anteriormente relatadas e por estudos de 

validação, propôs dois modelos de validação dos DE: Validação de Conteúdo Diagnóstico 

(Diagnostic Content Validation – DCV) e Validação Clínica do Diagnóstico (Clinical 

Diagnostic Validation – CDV) obtida a partir de evidências de um diagnóstico em ambiente 

clínico real. Mais tarde, em 1987, sugeriu um terceiro modelo: Validação Diferencial de 

Diagnósticos (Differential Diagnostic Validation - DDV).  

Contudo estes modelos de validação também são usados de forma adaptada por 

pesquisadores internacionais e brasileiros, tanto por ausência de clarezas metodológicas como 

por necessidade de adequações ao objeto e recursos locais de pesquisa. Neste estudo buscou-

se aproximar com a proposta da DDV baseando-se na obtenção de opiniões de enfermeiros 

especialistas sobre o grau em que determinadas características definidoras são indicativas de 

um determinado diagnóstico (FEHRING, 1987).  

Nesse tipo de validação, a DDV, o autor sugere que pode ser tanto utilizado para 

validação das diferenças entre dois diagnósticos intimamente relacionados quanto para 

diferenciar níveis de ocorrência em um único diagnóstico (FEHRING, 1987). Pode ser usado 

com a participação de um grupo de enfermeiras peritas ou com um grupo de pacientes a quem 

tenha sido atribuído previamente o diagnóstico específico que se busca diferenciar. 

Ao se utilizar um grupo de enfermeiros peritos, podem ser seguidos os seguintes 

passos: seleção do par diagnóstico de enfermagem que se pretende diferenciar; obtenção de 

um número adequado de enfermeiras peritas para atribuição de um valor, em um escala de 1 a 

5, às CD dos dois diagnósticos, relacionados em uma única listagem; cálculo da média para 

cada característica definidora, da mesma forma que no modelo de DCV, e definição das 

características principais, secundárias ou que devem ser eliminadas. No quarto passo da DDV, 

comparam-se os resultados obtidos para as características definidoras de ambos os 

diagnósticos, determinando se há diferenças estatisticamente significantes entre eles. Até aqui 

seguimos expressamente o autor, mas optamos por não utilizar o último passo, tanto pela 

complexidade dos dados já gerados até aqui para a construção da dissertação como pela opção 

em priorizarmos a análise conceitual associada á analise da DCV. 

Pois este quinto e último passo sugere a reaplicação do questionário com as mesmas 

CD ao mesmo grupo de enfermeiras peritas, invertendo-se a informação, ou seja, solicitando-

se que avaliem em uma escala de 1 a 5, o quanto tais características são indicativas de cada 

diagnóstico em estudo; novamente calculando-se a média ponderada e estabelecendo-se as 

diferenças estatísticas. Pode-se ainda, utilizar um amplo grupo de enfermeiros peritos a quem, 
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de modo randômico e meio a meio, se distribui a lista de CD para um grupo solicitando-se à 

qual diagnóstico são mais adequadas, de acordo com os critérios pre-estabelecidos. 

As habilidades técnicas, necessárias à realização de um levantamento de dados de 

enfermagem, principalmente na identificação de respostas às queixas de saúde cognitiva, são 

essenciais para conseguir dados válidos e confiáveis sugestivos de precisão diagnóstica. 

Sendo assim, ela pode ser requerida pelo enfermeiro que deseja aprofundar seus estudos e 

práticas na área do cuidado de enfermagem ao idoso, como se observa no item 2.2.  

Em situações clínicas e de aprendizado, os enfermeiros percebem indícios para os 

diagnósticos quando raciocinam a respeito do que veem, ouvem, tocam, cheiram e sentem. 

Elas são armazenadas em suas bases mnemônicas de conhecimento e usadas para 

comparações entre dados atuais e dados esperados. Por isso a experiência, a construção de 

uma expertise, ou seja, “ competência ou qualidade de especialista, perícia, avaliação ou 

comprovação realizada por um especialista em determinado assunto” são essenciais para a 

detecção de um DE (CRUZ; PIMENTA; LUNNEY, 2009; LUNNEY, 2010). 

Deste modo, a utilização de um processo de geração mental de DE e seu significado 

devem ser entendidos mediante explicações plausíveis e possíveis no contexto da situação, 

julgando as evidências clínicas investigadas em proposições diagnósticas (COUTINHO; 

PEIXOTO; BRANDÃO; FERRAZ, 2009; LUNNEY, 2010). Sendo de suma importância a 

correlação prática, teoria e conteúdo do DE, contido na NANDA-I. 

Em função das afirmações acima, acreditamos na confirmação do raciocínio lógico 

estabelecido para formulação dos DE como um meio de concretizações para um caminho de 

escolhas diagnósticas assertivas, objetivas e holísticas, isto é, de considerações do ser humano 

no foco do cuidado de enfermagem, apresentado no item 2.3. 

 

 

2.2 Diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica  

 

 

Define-se memória como a aquisição, o armazenamento e a evocação de informações 

(QUEVEDO; MARTINS; IZQUIERDO, 2006). As definições da palavra memória são 

direcionadas basicamente para o aprendizado e registro de informações, classificadas por 

Berger (1995) como uma atividade biológica e psíquica que permite reter as experiências 

vividas anteriormente, constituída pela seguinte sequência de fases: percepção, armazenagem 

a curto prazo, formação de uma impressão duradoura, manutenção dessa impressão, 
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reconhecimento, chamada e utilização do material lembrado. 

  A memória, caracterizada como uma das funções cognitivas mais amplamente 

estudadas. Tal fato pode ser consequência do seu prejuízo constituir-se como uma das maiores 

preocupações nos idosos,como se viu anteriormente, vertiginosamente crescente. Além disso, 

o prejuízo de memória pode ser considerado um dos primeiros critérios para suspeita de um 

quadro demencial (LOPES, BOTTINO e HOTOTIAN 2006; QUEVEDO; MARTINS; 

IZQUIERDO, 2006), explicando, em parte, as implicações da perda da memória no 

surgimento dos mitos e estereótipos do envelhecimento (BERGER, 1995; ELIOPOULOS, 

2010; TOUHY; JETT, 2010). 

 Ela pode ser dividida em três grupos principais: memória sensorial, memória de curto 

prazo e memória de longo prazo. A memória sensorial, responsável pelo armazenamento 

inicial e breve dos estímulos externos, destina-se ao processamento e transferência de 

informações para a memória de curto prazo. No processo de envelhecimento normal, o 

funcionamento desse sistema pode sofrer interferência de deficiências sensoriais e aumento no 

tempo de reação (BUSSE e BLAZER 1999; KEEFOVER, 1998). Contudo, não se caracteriza 

como um processo patológico isolado de perda da memória, em que ponderações clínicas e 

julgamentos apurados do processo natural de envelhecimento humano devem ser explorados. 

 A segunda, memória de curto prazo, dura no máximo 3 minutos, sendo responsável 

pela armazenagem de eventos ou informações seriadas que aprendemos para imediatamente 

evocar. Encontra-se subdividida em memória primária, responsável pela retenção de 

informações por curtos períodos, e memória operacional ou do trabalho, atuante no 

armazenamento e manipulação de informações, como fazer cálculos matemáticos sem 

anotação manual. A memória operacional não forma arquivos duradouros ou realiza traços 

bioquímicos (QUEVEDO; MARTINS; IZQUIERDO, 2006). Ela também pode ser afetada 

por perdas sensoriais, medo do fracasso e elementos distrativos. Geralmente, com o processo 

de envelhecimento, idosos tende a apresentar déficits maiores em tarefas que exigem esse tipo 

de memória, principalmente com as palavras, quando comparado a populações jovens 

(BUSSE e BLAZER 1999; KEEFOVER, 1998). 

 A terceira, memória de longo prazo, pode durar dias, semanas ou anos. Está 

estruturada em dois processos principais, a codificação e a evocação. A codificação, evento 

necessário para o armazenamento e recuperação ou evocação, realizada ao recordar um evento 

que foi codificado, é pouco afetada nos idosos abaixo de 75 anos e após esta idade, pode 

ocorrer um decréscimo. Já a evocação em alguns casos, apresenta um déficit maior, com 

dificuldades em relatar fatos ocorridos há horas ou meses, pela dificuldade em acessar as 
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informações previamente armazenadas (YASSUDA, 2006). 

 Como citado anteriormente, ao se avaliar a perda de memória em indivíduos idosos, é 

preciso relativizar ou mesmo excluir a ausência de outros fatores interferentes. A 

neuropsicologia, atividade altamente complexa e multidisciplinar, segundo nossa revisão de 

literatura, seria a disciplina mais preocupada em estudar e avaliar as perdas de memória nos 

idosos. De fato, problemas na memória geram respostas humanas de perda na capacidade 

funcional que requerem ajuda da enfermeira e/ou intervenções de enfermagem no que tange 

ao restabelecimento dos padrões funcionais dos indivíduos.  

Contudo, o foco da diferenciação dos tipos de perda de memória ou sua especificidade 

parece um tanto peculiar e desfocado do objeto da enfermagem. Assim, considera-se a 

memória como algo inserido nas perdas cognitivas e no comprometimento da capacidade 

funcional, aproximando-se, desta forma, do objetivo central, o cuidado de enfermagem, como 

se propõe defender neste estudo.  

 É relevante considerar o fato de que a perda da memória, raramente será um evento 

isolado nos sujeitos. Na maioria das vezes, acompanha outros indícios (motores, linguagens e 

sensoriais) que compõem a queixa de uma gama de problemas envolvidos no padrão 

funcional percepção e cognição (ABRISQUETA-GOMES, 2004; LOPES, BOTTINO; 

HOTOTIAN, 2006; BRUCKI, 2004; NITRINI; CARAMELLI; MANSUR, 1996). 

 A definição de memória também pode ser contextualizada quanto ao seu conteúdo, 

sendo constituída pela memória declarativa ou explícita e pela memória processual ou 

implícita. Entende-se por memória declarativa o uso consciente de experiências prévias ao 

armazenamento. Ela está relacionada à memória para fatos e eventos, como, por exemplo, 

lembrança de datas, fatos históricos, eventos pessoais, números de telefone e etc. Pode ainda 

ser dividida em dois subtipos: semântica, referente a fatos e conhecimentos; e autobiográfica 

ou episódica, quando se refere a episódios, eventos ou lugares em particular (QUEVEDO; 

MARTINS; IZQUIERDO, 2006).  

 Assim, a memória episódica é compreendida como um relato de experiência pessoal, o 

que fizemos ontem, nossa formatura, nosso casamento, etc. Já a memória semântica, como 

relato de uma experiência compartilhada através de uma contextualização mais cultural, 

apreendidas ao longo do tempo, ou seja, informações socialmente compartilhadas, como os 

conhecimentos adquiridos na escola, no dia a dia, o cheiro de uma rosa ou um poema (GIL, 

2002; NITRINI; CARAMELLI; MANSUR, 1996). Portanto, prejuízos nestes desempenhos 

interferem no funcionamento social e funcional e em algo mais complexo do que a simples 

retenção de informações, alterando padrões de funcionamento e convivência social.  
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 Já a memória processual interfere na realização de procedimentos sensoriais ou 

motores, como executar partitura em um teclado ou andar de bicicleta. Essa memória também 

pode ser chamada de implícita, pois difere da declarativa ao não precisar ser verbalizada 

(YASSUDA, 2006). Assim, está envolvida no armazenamento, no encadeamento e na 

codificação de informações de forma relativamente independentes da consciência, intenção ou 

linguagem, como dirigir, jogar bola, dar um nó no cordão do sapato, na gravata, etc. Pode 

geralmente, estar afetada pela idade quando associada a perdas da capacidade funcional, 

motora e sensorial, em um contexto geral.   

 Além da memória, outros aspectos cognitivos também podem sofrer prejuízo com a 

idade. Entre os principais aspectos do funcionamento cognitivo tem-se a inteligência, a 

aprendizagem, o tempo de reação, a resolução de problemas e a criatividade, que em conjunto 

formam, por vezes, as queixas subjetivas de memória (ABREU, FORLENZA; BARROS, 

2005; GIL, 2002; ROZENTHAL, 2006).  

 Cabe ressaltar que, em relação à inteligência, não se pode afirmar que haja um declínio 

marcado com a idade. Apenas é possível supor que este declínio se produz numa idade muito 

avançada, normalmente por volta dos 80-85 anos (LOPES, BOTTINO; HOTOTIAN, 2006). 

Contudo, Berger & Mailloiux-Poirier (1995) salientam que apesar de uma maior chance de 

déficits, resiste-se muito bem ao envelhecimento. O que se observa na maior parte dos casos 

de prejuízo, é que os processos crônicos patológicos se iniciam incipientes, mas em seu curso 

prolongado confundem-se com algo característico do envelhecimento. Portanto, cabe à 

enfermeira colaborar, juntamente à equipe multidisciplinar com a desmitificação do processos 

de envelhecimento normal e patológico (ELIOPOULOS, 2010; TOUHY; JETT, 2010). 

 Em relação à conservação das capacidades psicomotoras, os idosos as mantêm, mas o 

seu sistema sofre um retardamento geral, o que influencia por sua vez, no tempo de reação aos 

diferentes estímulos. Os reflexos também se tornam mais lentos e por cada bloco de 20 anos, 

é necessário aumentar um segundo de espera para obtenção de uma resposta automática. 

Dessa forma, aos 80 anos, o tempo de reação pode estar aumentado em 4 ou 5 segundos 

(NITRINI; CARAMELLI; MANSUR, 1996; ROZENTHAL, 2006).  

Cabe ressaltar que a redução da eficácia dos reflexos, associado ao aumento do tempo 

de reação e à demora no tratamento da informação podem explicar a elevada taxa de acidentes 

nos idosos, requerendo nesses casos, cuidados de enfermagem preventivos e restauradores 

(BERGER; MAILLOIUX-POIRIER, 1995; ELIOPOULOS, 2010; TOUHY; JETT, 2010). 

 Estudos realizados apontam que alguns idosos podem apresentar dificuldades para 

organizar e integrar dados, com resultados menores quando comparados a pessoas mais 
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jovens nas tarefas de resolução de problemas. Também apresentaram, por vezes, dificuldade 

em utilizar estratégias e técnicas novas para se desfazer de hábitos enraizados ou para ver a 

situação de maneira diferente, comprometendo a resolução de problemas (BRUCKI, 2000; 

NITRINI; CARAMELLI; MANSUR, 1996).   

 Já em relação à criatividade, conceito difícil de medir e avaliar, uma vez que se liga 

tanto ao processo emotivo quanto ao cognitivo, temos que o potencial criativo do ser humano 

seria atingido aos 40 anos, com declínio após os 50. Contudo, o tempo e a experiência 

parecem indispensáveis à expressão da criatividade. A criatividade liga-se à emoção, que 

tende a diminuir quando o indivíduo está esgotado. Apesar disso, o ser humano, seja qual for 

a sua idade, é um criador e demonstra de diferentes maneiras (BERGER; MAILLOIUX-

POIRIER, 1995; FERRETI; BOTTINO, 2006; ELIOPOULOS, 2010; TOUHY; JETT, 2010).      

 No que concerne à palavra confusão, definida como estado em que se acha 

confundido, hesitante, perplexo (BERGER; MAILLOIUX-POIRIER, 1995). Também se tem 

o termo confusão como: a incapacidade de pensar de modo claro, tornando-se incapaz de 

cuidar de si mesmo. Contudo, na literatura nacional da área da saúde, este termo tem sido 

utilizado para classificação de estágios temporários, de curta duração e como referência para 

quadros de desorientação (CAMARGO; GIL; MORENO, 2006; LAKS, 1998).  

Porém, internacionalmente, a palavra confusão ganha um sentido mais amplo, sendo 

utilizado nas classificações para transtornos comportamentais atribuídos a processos crônicos, 

de mesma forma que se discute mundialmente o seu emprego em casos de agressividade. 

Ocorre ainda uma divergência na literatura, em que a confusão ora é tratada nos quadros de 

demência, ora nos de comportamento, agressividade ou desorientação, sem um consenso 

aparente (MEZEY et al., 2006; MION et al., 2007). 

  Jacob Filho e Gorzoni (2008) afirmam que a confusão mental pode estar relacionada a 

quadros inespecíficos relacionados a reações adversas medicamentosas, como a desidratação. 

Além disso, os que apresentam quadros agudos frequentemente demonstram comportamentos 

instáveis, necessitando de cuidados de enfermagem (MEZEY et al., 2006).  

Roach (2003) define ainda confusão como um estado mental alterado caracterizado 

por atividade mental diminuída e déficit de atenção. Pode gerar três estados confusionais: 

delírio, demência e depressão, transcorrendo de forma simultânea ou isoladamente. Este 

primeiro é descrito como uma síndrome comum em idosos, denominada Delirium, mas sua 

semelhança ao termo delírio pode ser confundida como um único sintoma gerando baixa 

identificação e tratamentos inespecíficos da equipe de saúde (LAKS, 1998; SANTOS, 2005). 

Como fator complicador da diferenciação do diagnóstico de confusão, pacientes 
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depressivos também podem apresentar sintomas de prejuízo cognitivo. Além disso, como um 

complicador a mais, o delírio também pode ser facilmente confundido com depressão e ainda 

coexistir facilmente com demência (NOWELS et al.; 2002). 

Portanto, o conceito de confusão apresenta-se por vezes definido equivocadamente 

ligado ao conceito de delirium que, de acordo com a literatura, se constitui como uma 

síndrome cerebral orgânica sem causa específica caracterizada pela presença simultânea de 

perturbações da consciência, atenção, percepção, pensamento, memória, comportamento 

psicomotor, emoções e ritmo sono-vigília. Tem duração incerta, com ampla variação da 

gravidade entre formas leves a muito graves (APA, 2009).  

Contudo, ao se aplicar os DE, o delírio apresenta-se mais relacionado ao DE confusão 

aguda, principalmente quando associado as ações de enfermagem para proteção, orientação, 

ambiente e controle da agressividade (ELIOPOULOS, 2010; ROACH, 2003; TOUHY; JETT, 

2010;), não sendo a memória nesse caso, foco da ação e avaliação da enfermeira, mas citada 

como componente dos aspectos pertinentes à avaliação e composição do quadro. Portanto, o 

prejuízo da memória surge na literatura como indício de algo mais amplo ligado às queixas 

cognitivas, tanto nas síndromes agudas como nas crônicas.  

Para confirmar tal afirmação, podemos exemplificar através do instrumento de 

avaliação Confusion Assessment Method (CAM) utilizado na investigação de pacientes com 

quadro de delírio e para detecção de estados confusionais, em a palavra delírio é definida 

como “um estado confusional agudo, caracterizado por alterações temporárias no nível de 

consciência e desatenção”. Segundo Nowels et al. (2002), pacientes que apresentam quadro 

de prejuízo cognitivo progressivo têm grandes chances de sobrepor o delírio, característica 

essencial para detectarmos avanços ou quadros agudos num processo de cronificação.  

Ainda em se tratando do quadro de delírio, foram realizados estudos nas enfermarias 

de geriatria de um hospital público de São Paulo, com o objetivo de avaliar a percepção dos 

médicos geriatras de sua presença em pacientes internados, concluindo-se que não há 

adequada valorização do quadro e predomina um significativo aumento de subnotificações do 

mesmo (VENTURA; GIANNANTASIO, 2006).  

Além disso, existe uma relação de reciprocidade entre a síndrome demencial e o 

delírio, uma vez que pacientes demenciados são particularmente suscetíveis a desenvolvê-lo. 

Por outro lado, pode ser um dificultador do diagnóstico diferencial, como ocorre nos casos de 

demência por acidentes vasculares, que têm um início agudo, assim como nos por corpúsculos 

de Lewy em que o quadro clínico inicial pode ser comparado aos quadros de delirium 

(VENTURA; GIANNANTASIO, 2006).  
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Portanto, cabe à enfermeira colaborar na identificação das respostas do indivíduo a 

esta grande e complexa ordem de fatores associados, ou seja, a algo comum que se apresenta 

independente do diagnóstico principal em tratamento: as queixas cognitivas. Essas ocorrem 

em associações, gravidades e ordens variadas, mas afetam a memória, orientação, função 

executiva, linguagem e sensório, com eminente necessidade de intervenções de enfermagem. 

Por sua interferência nos padrões de resposta do indivíduo, as queixas cognitivas podem ser 

consideradas objeto de cuidado da enfermeira, com foco de ação nos problemas que 

acarretarão aos sujeitos, família, grupo, sociedade e formas de minimização dos efeitos com 

quais será necessário se pré-ocupar.  

Prejuízos cognitivos podem ser compreendidos em diferentes síndromes demenciais, 

sendo de fato o mais evidente, prejuízo de memória, normalmente acrescido de pelo menos 

um dos outros prejuízos cognitivos: afasia; agnosia; apraxia e perturbação nas funções de 

execução como planejamento, organização, sequência e abstração. O conjunto desses fatores 

causa grandes prejuízos no funcionamento das capacidades funcionais e sociais; além de 

representar um declínio significativo em relação ao nível anteriormente superior de 

funcionamento (BLAZER, 1999; BOTTINO; LAKS; BLAY, 2006; ENGELHARDT et al., 

1998; GALLUCCI; TAMELINI; FORLENZA, 2005; MACHADO, 2006). 

Como bem cita Eliopoulos (2010, p.81), esse julgamento falho das funções executivas 

e as dificuldades de entendimento da síndrome afásica, agnósica e apráxica podem prejudicar 

o idoso demenciado, ao afirmar que: 

 
 
Não nota se eles consumiram menos de um quarto da refeição servida, pois não 
reclamam se estão com fome. Podem ficar desidratados, pois não se lembram de 
beber água; podem brigar tanto durante o banho que acabam ficando com um lado 
sem lavar e úlceras de pressão nas suas nádegas passam despercebidas; se não são 
trocados oportunamente, caem em sua poça de urina e fraturam um quadril. 
 
 

Deste modo, tem-se a síndrome demencial apresentada geralmente como fator 

desencadeante das demais afecções (quedas, infecção e desnutrição). Assim, o estudo do 

prejuízo de memória e demais funções cognitivas, e a busca pela validação dos DEMP e CC 

podem possibilitar aos profissionais de enfermagem antecipação e minimização dos riscos 

desencadeantes de internações e principalmente, dos prejuízos cognitivos na saúde e no bem-

estar (ELIOPOULOS, 2010).  

Portanto, dominar a identificação do DE torna-se relevante no cumprimento de um 

cuidado efetivo e eficaz à promoção de um atendimento pormenorizado e também no 

acompanhamento de seus familiares, vislumbrando uma perspectiva de atenção integral. 
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2.3 Integralidade das ações na atenção à saúde do idoso  

 

 

A integralidade na atenção à saúde, conforme Silva e Sena (2006) estaria definida 

como um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) constituída por uma série de 

abordagens políticas. Essas orientam a implementação de ações correspondentes às demandas 

e às necessidades da população, nos três níveis de atenção e complexidade, atendendo às 

necessidades dos indivíduos no processo saúde-doença e nas distintas dimensões do ser 

cuidado. 

Segundo Berger (1995), o estudo científico dos cuidados em gerontologia tem por 

objetivo “utilizar todos os conhecimentos sobre o processo de envelhecimento a fim de 

determinar os cuidados e os serviços que visem à saúde, à longevidade e à autonomia do 

idoso”. É nessa perspectiva ampliada da gerontologia que este estudo é sustentato, o que 

também implica em buscar reunir elementos do exercício de enfermagem para implementação 

de cuidados de longa duração, ou seja, que possam abranger os princípios da: continuidade, 

abordagem global, avaliação completa da participação do cliente, dos seus familiares e uma 

qualidade de cuidados em todos os níveis de intervenção – a promoção da saúde, a prevenção, 

ao tratamento e a readaptação (CALDAS, 2003; ELIOPOULOS, 2010; ROACH, 2003; 

SANTANA; SANTOS, 2005; WACKER; ROBERTO, 2008).  

Nesse sentido, são consideradas fundamentais as consequências econômicas e sociais 

das queixas cognitivas e suas repercussões nos indivíduos, família, grupo e sociedade. 

Requerendo na prática dos serviços de saúde, profissionais capacitados diretamente a lidar 

com essa população em situações de fragilidade; preparados para avaliações e/ou recursos 

para a realização de cuidados exclusivos. Por todas as afirmações apresentadas acima, é que 

se dá a necessidade de viabilizar um modelo de cuidado de enfermagem que atenda à 

demanda dos idosos com queixas cognitivas, numa perspectiva gerontológica, ampliada e 

integral (GONÇALVES; ALVAREZ, 2006; SANTANA, SANTOS; CALDAS, 2005). 

Dessa forma, a fragmentação das ciências da saúde e a especialização de suas práticas 

geraram uma dicotomização dos objetos em compartimentos estanques; constituindo-se como 

um implicador nesse processo de integralidade do cuidado e obrigando, assim, à realização de 

um esforço interdisciplinar maior para a apreensão e retorno da atenção à saúde em sua 

totalidade (COSTA, 2004).  

Portanto, é possível considerar que o enfermeiro sofre tendências de um movimento 

em transição, com características do modelo flexneriano, hegemônico, constituinte do 
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paradigma biomédico; mas com proximidades a uma concepção ampliada do processo saúde-

doença e do ser humano inserido nesse processo (SILVA; SENA. 2006).  

A partir destas considerações, é defendida a abordagem ao idoso numa perspectiva 

integral, que promova uma avaliação e ação multidimensional, com valorização do aspecto 

físico, mas sem detrimento das demais dimensões. Assim como ocorre às funções cognitivas, 

tratadas neste estudo especificamente, mas relacionadas a outras áreas como: funcional, 

psíquica, emocional, espiritual, entre outras. Deste modo, a integralidade do cuidado requer 

uma compreensão dos determinantes das práticas de saúde, da educação e do controle social 

(SILVA; SENA, 2006).  

Em pesquisa realizada para compreensão do que os alunos consideravam como 

essência da fragmentação da saúde e do ensino, observou-se que a apresentação estava 

determinada pelo paradigma epistemológico, que orienta as práticas assistenciais e 

pedagógicas no setor saúde. Essas dicotomias, criadas a partir de um modelo tradicional, estão 

relacionadas aos paradigmas de ensino tradicional na enfermagem e também na saúde, que 

geralmente privilegiam a reprodução de conhecimentos, em detrimento da busca pela 

integralidade do ser humano, da sociedade, da saúde e da educação (BACKES, 2005).  

Nessa perspectiva, busca-se valorizar a necessidade de cuidados de enfermagem às 

respostas dos sujeitos aos déficits cognitivos, reconhecendo suas potencialidades e 

capacidades. Pois, conforme cita Merhy (2002) uma dimensão profissional específica deve 

configurar-se a partir da significação do processo saúde-doença em um recorte profissional 

singular, articulando-se, assim, procedimentos próprios, diagnósticos e projetos profissionais. 

A necessidade de efetivação e aplicabilidade da atenção integral à saúde do idoso em 

diferentes cenários e modelos assistenciais, com enfoque na discussão do cuidado integral, 

poderá ser vislumbrada após a capacitação da rede de atendimento em gerontologia e da SAE.  

Para tanto, o estudo de validação dos DEMP e CC, contidos num domínio de 

conhecimento complexo, como a percepção e a cognição, que afligem uma parcela crescente 

da população em crescente demanda por cuidados de enfermagem, poderá contribuir para esta 

formação e preparo. Promovendo, assim, um cuidado integral à pessoa idosa com problemas 

cognitivos, conforme preconizado pelas políticas públicas de saúde. 
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3. MÉTODO 
 

 

3.1 ETAPA 1: Validação conceitual  

 

 

Para Fehring (1994), se faz necessária a identificação e conceituação do diagnóstico 

que se pretende investigar mediante realização de uma ampla revisão de literatura antes do 

estudo de validação.  

Assim, amparado nos estudos de Hoskins (1989), em função da natureza e da 

complexidade do estudo, optou-se por realizar uma revisão integrativa da literatura, no intuito 

de possibilitar a síntese do conhecimento existente sobre os DEMP e CC e a busca pela 

identificação das dimensões que compreendem tais fenômenos. 

A revisão integrativa de literatura pode ser entendida como um método amplo de 

pesquisa de revisão, que inclui pesquisas experimentais e não experimentais, combinando 

dados da literatura empírica e teórica (WHITTEMORE; KNAFL, 2005).   

Ganong (1987) afirma ser uma metodologia que verifica o alcance dos objetivos 

propostos, realiza a análise de dados de forma minuciosa, examina as teorias adotadas e 

estabelece relação com os resultados, métodos e variáveis do estudo. Também auxilia na 

identificação do consenso de especialistas sobre o tema, em que o conhecimento científico 

ainda não está fundamentado, contribuindo no desenvolvimento de teorias desse fenômeno. 

Assim, esta etapa seguiu as seguintes fases, amparadas pelos estudos de Beyea e 

Nicoll (1998); Broome (2000); Ganong (1987) e Whittemore e Knafl (2005), que também 

foram utilizados em estudos nacionais de enfermagem (CAMPOS, 2005; CHAVES, 2008; 

MENDES, SILVEIRA; GALVÃO, 2008; POMPEO, 2007).  

 

1) Formulação da Questão Norteadora da revisão integrativa 

 

Consiste na busca nas bases de dados para obtenção dos estudos incluídos e analisados 

(BEYEA e NICOLL, 1998); um importante passo para a revisão integrativa. Para Pompeo 

(2007) seria um indicador de confiabilidade, amplitude e poder de generalizações das 

conclusões da revisão. 

Dessa forma, a revisão integrativa discorreu a partir dos seguintes questionamentos: 



44 

 

Qual é a definição de memória prejudicada e também de confusão crônica? Quais são os 

elementos que indicam a presença desses DE?  

 

2) Processo de busca na literatura 

 

Para realização do levantamento dos artigos foram determinadas as palavras-chave 

mais adequadas à busca dos estudos, cuja procura teve como base as questões norteadoras. A 

investigação dos descritores foi realizada na base de dados das terminologias MeSH (Medical 

Subject Headings), que apresenta o vocabulário adequado utilizado pelos artigos indexados, 

acessada pela biblioteca virtual PUBMED1.  

Em função dos termos Memória Prejudicada e Confusão Crônica não serem termos 

definidos como descritores, foram selecionados os termos Memory Disorders, Chronic 

Confusion e Confusion. Para que se refinasse a busca, também foi utilizado o termo Nursing 

Diagnosis, assim como o termo em português, Diagnóstico de Enfermagem, utilizados em 

associação, exclusão e separadamente. Dessa forma, a pesquisa foi realizada on-line nas 

seguintes bases de dados: 

- PUBMED, disponibilizado pela United States National Library of Medicine, com 

mais de 16 milhões de citações, inclui tanto a MEDLINE (Medical Literature and Retrieval 

System Online) como outras fontes de dados, desde 1950. 

- LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 

MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde e Biomédica) e BDENF (Banco de 

Dados de Enfermagem), em auxílio à busca por publicações nacionais sobre o tema. O acesso 

a essas bases eletrônicas se deu através da BIREME2 (Biblioteca Regional de Medicina).  

- COCHRANE, conhecida como Cochrane Library, é uma das formas mais acessíveis 

de divulgação de revisões sistemáticas e também possui um relevante banco de dados de 

ensaios clínicos sobre variados assuntos, com atualização trimestral. Também acessado pela 

BIREME. 

- CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), considerada 

uma base de dados de grande cobertura para a enfermagem, acessada através do portal de 

periódicos CAPES3 (Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

- Acervo do Banco de Dados Bibliográficos da Universidade do Estado de São Paulo 

                                                 
1 PUBMED. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.gov/Pubmed> 
2 BIREME.  Disponível em: <http://www.bireme.br> 
3 CAPES. Disponível em: <HTTP://www.periodicos.capes.br> 
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(DEDADLUS- USP).  

Os critérios para inclusão dos artigos na revisão integrativa foram: 

- Artigos indexados nas bases de dados utilizadas para o estudo, publicados em inglês 

e português, independente da data de publicação; 

- Artigos online na íntegra que abordassem sobre memória prejudicada e confusão 

crônica como foco de investigação e que atendessem à questão norteadora da pesquisa.  

E como critérios de exclusão: 

- Artigos de reflexão; 

- Artigos sem determinação de uma metodologia clara e/ou aplicável; 

-Artigos que não preenchessem os critérios de inclusão previamente determinados; 

-Indisponibilidade online dos artigos na íntegra 

Após uma vasta busca bibliográfica nas fontes de dados previamente estabelecidas, 

foram identificadas um total de 325 referências bibliográficas. Posteriormente, iniciou-se a 

leitura dos resumos com o objetivo de avaliar a pertinência do material para este estudo. A 

sequência de busca dos resultados na literatura pode ser observada na figura1 seguir: 

 

 

Figura 1 – Organograma dos artigos pertinentes à coleta de dados integrantes da busca na 
literatura. Niterói-RJ, 2010 
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3) Categorização dos estudos 
 

Após leitura cuidadosa dos estudos selecionados, procedeu-se à avaliação, 

categorização e evidenciação de suas discussões centrais, sendo posteriormente registradas de 

forma concisa (BROOME, 2000). Nesta fase identificaram-se como pertinentes 169 

referências bibliográficas, uma vez que estas abordavam temáticas sobre diagnósticos de 

enfermagem memória prejudicada e/ou confusão crônica, bem como assistência ao paciente 

com prejuízo cognitivo e/ou síndrome demencial. 

Em seguida, foi realizada busca na íntegra das publicações selecionadas para leitura 

aprofundada. Sendo assim, ao término da seleção, a amostra conteve um total de 87 

publicações nacionais e internacionais pertinentes. 

 

4) Avaliação dos estudos incluídos na literatura 

 

Na extração dos dados essenciais para seleção dos artigos incluídos na revisão 

integrativa utilizou-se, de acordo com Ganong (1987), um instrumento de auxílio à 

avaliação/investigação das várias dimensões do estudo.  

Este instrumento sofreu validação de aparência, sob análise e orientação de estudiosas 

no assunto (POLIT, BECK; HUNGLER; 2004), com o objetivo de analisar a apresentação, 

clareza e objetividade, além de verificar se contemplava os objetivos a serem alcançados.  

Quadro 2 – Classificação dos níveis de evidência, por Stetler et al. (1998). 

 
Nível Força de evidência 

I 
Evidência obtida do resultado da meta-análise de estudos clínicos controlados 
e randomizados 

II Evidência resultante de estudo com delineamento experimental 
III Evidência obtida de delineamento quase-experimental 

IV 
Evidências que emergem de estudos não-experimentais, descritivos ou com 
abordagem metodológica qualitativa, ou estudos de caso  

V 
Evidências encontradas em relatórios de casos ou dados obtidos de forma 
sistemática, de qualidade verificável ou de dados de avaliação de programas 

VI Evidências oriundas de opiniões de especialistas da área 
Fonte: STETLER, C.D. et al.. Evidence-based practice and role of nursing leadership. Journal Advanced 
Nursing. Oxford, v.28, n7-8, p.45-53, july-aug. 1998.   

 

O instrumento construído baseado em estudos anteriores (CAMPOS, 2005; CHAVES, 

2008) (APÊNDICE A) auxiliou na avaliação dos estudos por definir itens, como: 

identificação do autor e do artigo (título da publicação e do periódico, país, idioma, ano de 
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publicação), objetivos propostos, referencial teórico utilizado, características metodológicas 

(delineamento de pesquisa, amostra, técnica utilizada para coleta e análise dos dados), 

resultados, conclusões, e definição de memória prejudicada e confusão crônica. Também se 

determinou a força de evidência através da classificação hierárquica das evidências para 

avaliação da pesquisa (QUADRO 2), segundo estudos de Stetler et al. (1998). 

Os 87 artigos recuperados na íntegra foram apreciados em uma leitura minuciosa. Em 

seguida, foram submetidos a uma análise das informações colhidas, em que se concluiu que 

30 artigos atendiam à primeira fase da revisão integrativa, ou seja, respondiam à pergunta de 

pesquisa desta etapa. As informações relevantes foram sintetizadas em um banco de dados 

apresentado e discutido no capítulo seguinte.  

  

5) Interpretação dos resultados 

 

Realizou-se a síntese dos dados de identificação e caracterização da amostra, com 

utilização da estatística descritiva (distribuição de frequências). Numa segunda análise de 

conteúdo dos artigos agruparam-se os principais focos temáticos das questões norteadoras em 

categorias. 

 

6) Síntese do conhecimento dos artigos analisados ou apresentação da revisão 
integrativa 

 

Como última etapa, na análise do delineamento de pesquisa das publicações, as 

evidências obtidas nas pesquisas analisadas foram sintetizadas e organizadas de forma 

simples e objetiva (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).   

 

 

3.2. ETAPA 2: Validação de conteúdo por especialistas 

 

 

 Em seu processo de aperfeiçoamento, a validação de conteúdo torna-se essencial 

(NANDA, 2010). Chaves (2008) corrobora a importância de se recorrer à opinião de experts 

no assunto a ser estudado para identificação do grau em que as características definidoras 

representam um determinado diagnóstico de enfermagem. Este constitui parte do modelo de 

Validação de Conteúdo Diagnóstico (DCV) proposto por Fehring (1987), chamado por 
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Hoskins (1987) de Validação por Especialistas. Portanto, com base nesses autores, seguimos 

os seguintes passos: 

 

1º) Seleção de peritos 

 

 São diversas as denominações para os sujeitos desta fase, que podem ser chamados de 

especialistas, peritos ou experts. Galdeano (2007) afirma que, ao realizar a validação de 

conteúdo de um diagnóstico, torna-se primordial identificar quem são os enfermeiros experts.  

 A NANDA-I não define qualquer critério para seleção dos especialistas neste tipo de 

estudo (LEVIN, 2001). O critério de seleção mais amplamente usado tem sido o de Fehring 

(1994), um sistema de pontuação aplicado para definir os enfermeiros experts, mas que 

também atribuiu à seleção de peritos a responsabilidade de ser um dos passos mais difíceis e 

determinantes desse modelo de validação.  

Sugeriu-se que deveriam possuir: titulação de mestre em enfermagem e conhecimento 

especializado sobre o diagnóstico em estudo, demonstrando através de pesquisas publicadas e 

especialização no tema, totalizando um mínimo de cinco pontos, conforme apresentado no 

quadro 3. 

 

Quadro 3 – Critérios sugeridos por Fehring (1994) para identificação de peritos.  
 

Critérios Pontuação 
Titulação de Mestre em Enfermagem 4 
Titulação de Mestre em Enfermagem com dissertação direcionada a conteúdo 
relevante ao diagnóstico de enfermagem em estudo 

1 

Publicação de artigo sobre diagnóstico de enfermagem em periódicos de 
referência 

2 

Artigo publicado sobre diagnósticos de enfermagem e com conteúdo 
relevante à área em foco 

2 

Doutorado versando sobre diagnóstico de enfermagem 2 
Experiência clínica de pelo menos 1 ano na área do diagnóstico em estudo 1 
Certificado de prática clínica relevante à área do diagnóstico em estudo 2 

Fonte: FERHING, R.J. The Fehring model. In: CARROL-JOHNSON, P.(Ed). Classification of nursing 
diagnosis: proceedings of the tenth conference of North American Nursing Diagnoses Association. Phildelphia: 
Lippincott, 1994. p.59. 
 

Tem-se observado dificuldades para encontrar enfermeiros peritos para validação de 

diagnósticos de enfermagem relacionados aos aspectos subjetivos e/ou que necessitam de 

cuidados mais específicos do enfermeiro. No Brasil, esse problema se agrava em função do 

reduzido número de enfermeiros especialistas em determinadas áreas de interesse diagnóstico 
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e também pelo reduzido número de enfermeiros que aplicam os diagnósticos de enfermagem 

na prática clínica (SANTOS et al., 2009). 

 Portanto, alguns autores adotam como parâmetro de qualificação dos experts o tempo 

de atuação clínica como um indicador de experiência e consequente habilidade para 

diagnosticar, além dos títulos e das pesquisas realizadas na temática estudada (GALDEANO, 

2007; GARCIA,1998), ponderações que foram considerados neste estudo como veremos. 

 

2º) Critérios para recrutamento  

 

Para o recrutamento dos peritos, buscou-se primeiramente em grupos de pesquisa o 

enfoque em áreas de estudo de diagnóstico de enfermagem e gerontologia. Posteriormente, foi 

realizado um levantamento dos endereços eletrônicos para posterior convite para participação 

no estudo. Àqueles que não disponibilizavam contatos nos grupos, foi feita uma busca em 

publicações científicas eletrônicas e anais de congresso.  

Também foi realizada uma pesquisa no curriculum lattes, disponibilizados na 

Plataforma Lattes no portal do Conselho Nacional de Desenvolvimento e Tecnológico 

(CNPq)4.  

Pela necessidade de aquisição de um mínimo significativo de profissionais e cientes 

das demandas de tempo da pesquisa, os convites para participação no estudo foram enviados 

via correio eletrônico, aos enfermeiros identificados com os requisitos para expert.  

No primeiro contato, foi realizada a identificação do pesquisador, esclarecido os 

objetivos da pesquisa e solicitada a indicação de outros enfermeiros com perfil para possível 

perito, caracterizando-se em triagem do tipo “bola de neve”, entendida como a seleção de 

sujeitos, por meio da identificação ou recomendação de sujeitos anteriores (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004).  

Para a pesquisa foi construído um banco de peritos, como observado na figura 2 

abaixo: 

 

                                                 
4 CNPq. Disponível em: <www.ncpq.br>  
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Figura 2 – Sequência dos resultados referentes à seleção dos peritos e seus critérios para 
recrutamento. Niterói-RJ, 2010 
 

3º) Critérios de seleção  
 
 O grupo participante do estudo foi composto por enfermeiros peritos em diagnósticos, 

em função da complexidade em se encontrar um quantitativo satisfatório de enfermeiros que 

atendessem exclusivamente aos DEMP e CC, optando-se também pela seleção de enfermeiros 

peritos com experiência em gerontologia. 

Deste modo, para a realização da fase validação por especialistas, foram estabelecidos 

os seguintes critérios para a seleção da amostra:  

- Enfermeiros que consentiram formalmente participar do estudo por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 

- Que possuíam no mínimo a titulação acadêmica de mestre; 

- Que tivessem experiência prática em diagnósticos de enfermagem; 

- Que alcançassem uma pontuação mínima de seis pontos, considerando o sistema de 



51 

 

pontuação do modelo de Fehring (1994). 

Ao final, o instrumento foi encaminhado a um total de 249 peritos, obtendo-se os 

seguintes resultados (FIGURA 3): 

 

 

 

Figura 3 – Resultados referentes às respostas do encaminhamento do instrumento para 
análise pelos peritos. Niterói-RJ, 2010 
 

4º) Aspectos éticos 
 

A pesquisa obteve aprovação sob o parecer CAAE nº 0163.0.258.000-09, do protocolo 

de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Médicas (CCM) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), de acordo com a Resolução 196/96, do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.Esses, responsáveis por auxiliar na 

regulamentação de toda pesquisa envolvendo seres humanos ou parte deles, incluindo manejo 

de informações, deve-se assegurar e respeitar os direitos dos participantes (ANEXO 1). 

Os peritos foram esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos e 

procedimentos, além da consulta quanto ao aceite em participar do estudo, através da 

solicitação da assinatura do TCLE, conforme determinação da Resolução 196/96. 

 
5º) Instrumento de coleta de dados 

 

 Segundo a proposta e a classificação da NANDA-I (2010), foi construído um 

instrumento de coleta de dados para avaliação, pelos peritos, dos conceitos e definições dos 
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DE em estudo (APÊNDICE B), trata-se de um questionário semiestruturado para validação 

dos DEMP e CC , composto por três etapas: 

 1ª Apresentação, convite, orientações sobre o estudo e instruções para preenchimento 

do instrumento. 

 2ª Dados de identificação do sujeito com questões referentes à experiência 

profissional, desenvolvimento de pesquisas sobre DE e estudos/vivências práticas específicas 

com os diagnósticos em estudo, cujo objetivo foi caracterizar o perito, considerando sua 

pontuação conforme critérios de avaliação de peritos propostos por Fehring (1994). 

3ª Instrumento para avaliação, composto por: Título, definição, CD e FR segundo 

NANDA-I (2010) e possíveis sugestões de modificação, a fim de que os peritos pudessem 

indicar a melhor proposta para representar os conceitos em estudo, seguindo a avaliação dos 

critérios:  

Adequação: o conteúdo torna-se próprio, conveniente e ajustado ao diagnóstico de 

enfermagem.  

Pertinência: que se refere e vem a propósito do conteúdo diagnóstico associado; oportuno; 

relativo e pertencente àquele diagnóstico. 

Clareza: conteúdo fácil de entender, explícito, inteligível, transparente e evidente ao 

diagnóstico em questão, de forma que expresse unicamente uma ideia, sem dúvida. 

Precisão: posição definida no contínuo do conteúdo em avaliação que se distingue dos 

demais conteúdos que cobrem os diagnósticos estudados; indica com exatidão, de forma 

categórica, o conteúdo do diagnóstico de memória prejudicada ou do diagnóstico de confusão 

crônica.   

Objetividade: prático; direto; expressa de forma objetiva o conteúdo do diagnóstico avaliado. 

Os critérios destacados foram pontuados através de uma escala do tipo Likert para 

cada conceito pertinente aos títulos, definições, características definidoras e fatores 

relacionados do estudo, da seguinte forma:  

1- Nada; 2- Pouco; 3- De alguma forma; 4- Muitíssimo; e 5- Excelente. 

Ao final de cada item concedia-se um espaço de comentário caso o perito julgasse 

pertinente. 

 
6º) Coleta e tratamento dos dados 

 

 A partir dos resultados coletados foi construído um banco de dados contendo 31 linhas 

e 365 colunas (35 de caracterização dos peritos e 330 colunas de respostas do instrumento de 
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avaliação- 165 para cada diagnóstico).  

 Após tabulados, os dados das respostas do instrumento passaram pela transformação 

numérica proposta por Fehring (1986), para cálculo da média. Utilizada para análise dos 

dados sobre o grau indicativo de importância das características definidoras e dos fatores 

relacionados de cada diagnóstico.  

 Considerou-se a seguinte transformação da escala de Likert atribuída às classificações 

“nada, pouco, de alguma forma, muitíssimo e excelente”, respectivamente, pontuações de 1 a 

5. Essas foram substituídas pelos seguintes valores: pontuação - 1 (classificação - nada): valor 

– 0; 2 (pouco): 0,25; 3 (de alguma forma): 0,5; (muito): 0,75; e 5 (excelente): 1. 

Os dados foram analisados pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Science), versão 13.0 e pelo aplicativo Microsoft Excel 2007.   

As variáveis e os resultados foram sintetizados por meio de análises estatísticas 

descritivas e gráficos. As respostas do grupo de peritos, considerando sua área de atuação, 

foram comparadas empregando-se o teste de Qui-quadrado (X2), para variáveis nominais, e o 

Teste de Mann Whitney, para variáveis contínuas.  

A hipótese de normalidade da distribuição das variáveis foi analisada pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov (teste KS). Quando as variáveis eram normais, os grupos foram 

comparados pelo teste de ANOVA e as avaliações de um mesmo perito para os dois 

diagnósticos foram comparadas pelo teste t-student pareado.  

Quando não normais, os grupos foram comparados pelo teste de Kruskall Wallis e as 

avaliações de um mesmo perito para os dois diagnósticos foram comparadas pelo teste de 

Wilcoxon. As associações entre variáveis quantitativas foram avaliadas pela Análise de 

Correlação Linear de Pearson, para variáveis com distribuição normal; e Análise de 

Correlação de Spearman, caso contrário. Todas as discussões foram realizadas considerando 

nível de significância máximo de 5% (0,05). 

Apesar de a literatura apresentar controvérsias na interpretação dos escores aplicados, 

Fehring (1986) recomenda que as CD com escore menor ou igual a 0,50 sejam descartadas e 

as de escore maior que 0,80 sejam consideradas críticas.  

Portanto, de acordo com as médias e após as considerações acima, as CD e os FR 

foram classificados conforme o escore (FEHRING, 1986, 1987): as características com peso 

maior ou igual a 0,80 apresentam evidências principais, ou seja, características maiores, dos 

DEMP e CC; aquelas com peso entre 0,60 e 0,79 foram classificadas como evidências 

secundárias, também definidas como características menores; e aquelas cujo escore foi menor 

ou igual a 0,59 não apresentaram relevância aos diagnósticos e foram descartadas. 
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3.2. ETAPA 3 Validação diferencial 
 
 
 A partir dos resultados construídos nas duas etapas anteriores, realizou-se a validação 

das diferenças entre os DEMP e CC através do cruzamento descritivo e analítico simples, para 

determinação das diferenças e dos níveis de ocorrência. Isto é, a fim de se especificar as CD e 

os FR pertinentes, exclusiva ou simultaneamente aos DEMP e CC foi realizada a validação 

diferencial dos DE em estudo. 

 Deste modo, após o cálculo na etapa anterior, das médias para as CD e para os FR dos 

dois DE e as classificações (principais, secundárias ou descartadas), os resultados obtidos em 

ambos os DE foram comparados com vistas a determinação das diferenças e semelhanças 

estatisticamente significantes. 

 Sequencialmente, as CD e os FR foram avaliados de forma cruzada, ou seja, no 

diagnóstico oposto, a fim de se avaliar o quanto essas CD e esses FR foram indicativos no 

diagnóstico confrontado e, posteriormente estabelecido as possíveis diferenças entre os dois 

DE. A análise dos resultados obtidos procedeu de forma similar os passos seguidos pela 

validação por especialistas, como descrito na metodologia de Fehring (1987). 

 Assim, a síntese e a conclusão das três etapas apresentadas nesta pesquisa são 

representadas na figura 4, em que se propõe um desenho metodológico do estudo. 
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Figura 4 – Esquema metodológico das etapas da validação diagnóstica diferencial. Niterói-RJ, 2010 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1 Validação conceitual  

  

  

Em relação à caracterização dos estudos analisados, 30 artigos atenderam à primeira 

fase da revisão integrativa (APÊNDICE C). Entre eles destacaram-se os estudos de pesquisa 

não experimentais (50%) e os relatos de experiência (23,3%), como pode ser observado na 

tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição, segundo o tipo de estudo e o nível de evidência dos artigos 
selecionados nas bases de dados Cochrane, Medline, Dedalus, Cinahl e Lilacs. 
2010  

 
Tipo de estudo Nível de evidência f % 

Pesquisa experimental II 02 6,7 
Estudo quase experimental III 02 6,7 
Estudos não experimentais IV 15 50,0 
Relatórios de caso V 04 13,3 
Relato de experiência VI 07 23,3 
Total  30 100 

Nota De acordo com STETLER, C.D. et al.. Evidence-based practice and role of nursing leadership. Journal 
Advanced Nursing. Oxford, v.28, n7-8, p.45-53, july-aug. 1998.  
 

 As revisões narrativas, apesar de sua importância ao permitir a atualização do 

conhecimento sobre um determinado assunto, têm a desvantagem por não serem 

reprodutíveis, sendo, em alguns casos, incompletas e inconclusivas (ATALLAH; CASTRO, 

1998). Pompeo (2007) afirma ainda que há um déficit de estudos que apresentam evidência 

clínica, uma vez que descrevem de forma sucinta a metodologia desenvolvida na seleção de 

artigos, apresentam reduzida classificação hierárquica e determinação dos níveis de evidência. 

 Estes níveis de evidência dos artigos analisados apresentaram-se distribuída em todos 

os níveis, exceto no I, correspondente às pesquisas forte evidência, como: estudos de meta- 

análise, clínico-controlados e randomizados. Aproximadamente 87% foi constituída por 

estudos com força de evidência entre os níveis IV, V e VI, referente a estudos de baixa 

evidência clínica (STETLER et al., 1998). 

Apesar da melhoria na qualidade das pesquisas, são necessários novos estudos para se 
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alcançar resultados de maior aplicabilidade clínica, com ênfase no rigor metodológico, 

proporcionando níveis de pesquisa com fundamentação clínica (CHAVES, 2008). 

Em relação ao período de publicação, observou-se que os estudos têm apresentado um 

crescente desenvolvimento, com um aumento das publicações na última década, 

principalmente nos últimos cinco anos (TABELA 2). Em parte associado ao aumento nas 

discussões sobre o envelhecimento mundial, relacionado ao aumento da expectativa de vida e 

à consequente transição demográfica, como também à maior demanda de atendimento 

populacional à pessoa idosa.  

Podemos perceber ainda uma concentração de estudos principalmente nos países 

desenvolvidos, onde se iniciaram as discussões sobre o envelhecimento. Atualmente, tem 

aumentado de forma acelerada o número de estudos dos países em desenvolvimento, 

demonstrando que a busca por formas de atuação também tem sido uma premissa desses 

países. 

Tabela 2 – Distribuição segundo o ano de publicação e o local de origem dos artigos 
selecionados nas bases de dados Cochrane, Medline, Dedalus, Cinahl e Lilacs. 
2010 

 
CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS f % 
Ano de Publicação:   
1995 ---| 2000 06 20,0 
2001---| 2005 09 30,0 
2006 ---| 2010 15 50,0 
Local de origem   
Estados Unidos da América 18 60,0 
Inglaterra 03 10,0 
Canadá 02 6,7 
Alemanha 02 6,7 
Brasil 01 3,3 
Japão 01 3,3 
Itália 01 3,3 
Áustria 01 3,3 
França 01 3,3 
TOTAL 30 100 

 

Além disso, é possível observar que grande parte dos estudos, 18 (60,0%), são 

americanos. Tal fato pode ser decorrente da intensa busca por novas formas de prevenção e 

tratamento dessas doenças, uma vez que são altos os custos necessários para o cuidado de 

pessoas com doenças crônicas, principalmente aquelas que sofrem déficits cognitivos com 

perda da capacidade funcional, seja no que se refere aos gastos com internações ou no 
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tratamento domiciliar (MIYAMOTO et al., 2009; NOWELS, 2002; VERAS et al., 2009). 

Sobre a relação dos artigos com os DE em estudo, foi observado que a maioria 21 

(70,0%) contemplava de alguma forma discussões sobre ambos os diagnósticos; 05 (16,7%) 

discutiam exclusivamente sobre o DEMP; e somente 04 (13,3%) versavam exclusivamente 

sobre o DECC, estes apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Distribuição segundo o diagnóstico de enfermagem contemplado dos artigos 
selecionados nas bases de dados Cochrane, Medline, Dedalus, Cinahl e Lilacs. 
2010  

 
Discussão nos artigos f % 

Memória prejudicada 05 16,7 
Confusão crônica 04 13,3 
Ambos  21 70,0 
Total 30 100 

 
 Portanto, na literatura encontramos uma indeterminação sobre especificidade de cada 

termo e /ou conceito, estes ora entendidos como a mesma coisa, ora em situações diferentes e 

contraditórias para uma mesma temática. A partir desta discussão inicial, percebeu-se a 

necessidade de categorização das principais unidades temáticas dos estudos, com vistas à 

análise dos focos centrais do estudo (APÊNDICE D). 

  No Apêndice D, percebemos também que 18 (60%) artigos são produzidos por 

médicos e outros profissionais, especificamente temos 14 (46,6%) por médicos e 4 (13,4%) 

por médicos em colaboração com outros profissionais. E outros 12 (36,6%%) estudos 

desenvolvidos exclusivamente por enfermeiras, e 1 (3,4%) construído pela colaboração entre 

enfermagem e psicologia. Em se tratando da formação profissional dos autores nos artigos, 14 

(42,4%) das pesquisas foram desenvolvidas por médicos, 13 (39,4%) por enfermeiros, 2 

(6,3%) por psicólogo 2 (6,1%) por bioestatísticos e 1(3,0%) biomédico. 

 A primeira categoria “Análise dos DEMP e CC”, com 4 (13,3%) artigos, demonstra a 

dificuldade de se discutir sobre os DE, visto a pouca quantidade de publicações especializadas 

na área (RIED; DASSEN, 2000; RIED; GUTZMANN, 2003). Os artigos abaixo tratam 

especificamente sobre os DE em questão, alguns de forma isolada e outros conjuntamente:  

1º) Pesquisa alemã em que foi desenvolvida análise de conceito sobre os 

DEMP, CC e Síndrome da Interpretação Ambiental Prejudicada, além do 

diagnóstico médico demência (RIED; DASSEN, 2000);  

2º) Artigo alemão, de mesma estudiosa, sobre análise específica do DECC e 
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sua relação com o diagnóstico médico demência (RIED; GUTZMANN, 2003);  

3º) Estudo etnocultural sobre as tradições e as cerimônias no tratamento ao 

idoso Hmong com MP e CC  (GERDNER; XIONG; CHA, 2006);  

4º) Artigo referente à etapa de validação por especialistas da tese de doutorado 

de validação do envelhecimento como  FR do DEMP (CHAVES; BARROS; 

MARINI, 2010).  

A segunda categoria, intitulada “Critérios de diferenciação no cuidado de enfermagem 

aos idosos com síndrome demencial”, constituída por 8 (26,7%) artigos, surgiu da ampla 

gama de estudos que apresentaram como objetivo principal discutir os principais critérios de 

diferenciação aplicáveis aos enfermeiros no cuidado ao idoso demenciado.  

Percebeu-se nestes uma busca pela definição de critérios objetivos, mesmo em quadros 

patológicos essencialmente subjetivos, como no caso do prejuízo cognitivo, em que foi 

observada a necessidade de definição do quadro de confusão e de diferenciação frente aos 

demais constituintes da síndrome demencial, também pela enfermeira, ao promover um 

cuidado integral do idoso com esse perfil. 

 Assim, obtivemos estudos de enfermeiros utilizando diagnósticos médicos para 

delinear o cuidado de enfermagem, como nas pesquisas de Ganzer (2007), MC Dougall 

(1998), Mitty e Flores (2007), que buscaram definições prévias dos conceitos diagnósticos das 

demências para elaboração das intervenções e demais cuidados de enfermagem. Essas não 

focavam a terminologia diagnóstica de enfermagem em si, demonstrando que a problemática 

já declarada apresentava pouca aproximação das enfermeiras e a necessidade de construção da 

sua própria linguagem, além da necessidade de adoção da linguagem diagnóstica médica.    

A terceira categoria, definida como “Critérios diagnósticos para detecção precoce da 

Doença de Alzheimer (DA) e sua diferenciação de outras síndromes”, contou com 60% (18 

estudos) pertencentes a esta pesquisa. Cabe ressaltar que os estudos foram produzidos por 

médicos, contudo foram relevantes ao estudo pela grande presença dos estudos médicos para 

auxílio à identificação dos aspectos relativos aos aspectos cognitivos e de prejuízo de 

memória. Como consequência, optou-se pela delimitação de três subcategorias principais, 

uma vez que foi percebida uma predominância de discussões centrais referentes às síndromes 

demenciais, especificando-os nas seguintes subcategorias: Diagnóstico Diferencial, 

Transtorno Cognitivo Leve (TCL), e Delirium. 

Assim, a primeira subcategoria, definida como diagnóstico diferencial, abrangeu 7 

(38,9%) estudos, evidenciando a necessidade dos profissionais médicos de estabelecer 

critérios característicos para cada diagnóstico em si, assim como as demais áreas da saúde.  
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A segunda subcategoria, TCL, obteve 8 (44,5%) dos artigos selecionados. Tal 

diagnóstico ainda se encontra em construção, sendo definido por uma variada gama de 

sinônimos, sendo este o mais usual. 

É possível notar que há um aumento em estudos com foco na detecção precoce, pois 

em grande parte apontam que pessoas com TCL evoluem para DA. Esse fato, seu impacto e o 

crescente aumento desta doença justificam a necessidade de diferenciação diagnóstica. 

Também se cogita a diferenciação diagnóstica para depressão e delirium, comuns nesta faixa 

etária. Portanto, como não há na literatura consenso diagnóstico para TCL, pois que seu foco 

está direcionado para a queixa de memória, não seria o melhor critério, por vezes subjetivo e 

associado a outras classes diagnósticas (LI et al., 2006; MIYAMOTO et al., 2009). 

Já a última subcategoria, referente ao diagnóstico de delirium, contou com 3 (16,6%) 

artigos, que relacionados principalmente à temática confusão, apresentaram tal termo mais 

associado na literatura à perda de memória e consequente alteração da personalidade, com 

quadros de agitação e agressividade. Estes apontamentos demonstram que as associações 

entre os quadros de distúrbios cognitivos e os de comportamento podem interferir na 

determinação diagnóstica, conforme sugere Lee & Cols (2008).  

É possível observar ainda (APÊNDICE D) que uma maioria dos estudos (83, 3%), 

inclusive publicações de enfermeiras, desenvolveu-se com foco central no diagnóstico 

médico, corroborando a complexidade de se determinar as respostas humanas específicas do 

indivíduo que vivencia os distúrbios cognitivos. Entre as pesquisas com enfoque nos DEMP e 

DECC, uma grande parte aponta a necessidade da utilização de termos mais peculiares e que 

de fato apresentem as evidências clínicas de identificação. 

 
 
 4.1.1 Definição dos conceitos segundo NANDA-I (2010) 
 
 

Serão apresentadas em seguida as definições conceituais e as definições operacionais 

das CD e dos FR dos DEMP e CC; além da relação estabelecida entre a revisão integrativa 

com os conceitos propostos pela NANDA-I (QUADRO 4). 

Após a categorização dos artigos de periódicos encontrados nas bases indexadas, 

procedeu-se à leitura do material de forma reflexiva, considerando os dois DE e sua 

contextualização na Taxonomia da NANDA-I (2010), com ênfase nos diferentes prejuízos 

cognitivos, principalmente os relativos à memória e cognição. As CD e os FR foram 

mantidos, uma vez que as mesmas são imprescindíveis na contemplação de tais diagnósticos. 



61 

 

Contudo, foram avaliados conjuntamente pela necessidade da discussão em uma perspectiva 

mais ampla, para posteriormente alcançar o conceito característico de cada diagnóstico.  

 

Quadro 4 – Definições operacionais dos títulos dos diagnósticos de enfermagem memória 
prejudicada e confusão crônica, dos artigos selecionados nas bases de dados Cochrane, 
Medline, Dedalus, Cinahl e Lilacs. 2010 
 

Definições Definição operacional segundo revisão integrativa 

Memória 
Prejudicada 

 
Diminuição, redução, enfraquecimento na capacidade de adquirir/aprender, 
armazenar e/ou evocar habilidades e informações que envolvam utilização da 
memória imediata, de curto prazo ou intermediária. Refere-se ainda, ao prejuízo na 
habilidade de reter informações, juntamente ao prejuízo na capacidade de 
manutenção da atenção e do estado de alerta (CHERTKOW et al.; 2008;  DE 
CARLI, 2003; KEEFOVER, 1998; RIED; DASSEN, 2000; WEINSENSEE; 
KJERVIK; ANDERSON, 1994).  
 

Confusão 
Crônica 

 
 

 
 Estado caracterizado pela presença de pensamento desordenado ou “embaralhado”. 
É um importante aspecto do delírio, da demência e outras síndromes clínicas, ainda 
que indivíduos confusos não consigam se encaixar dentro dos critérios diagnósticos 
de nenhuma síndrome específica. Suas principais manifestações são: desorientação 
no tempo e no espaço, prejuízo na memória de curto prazo, sonolência e alta 
distraibilidade. Pacientes em “confusão problemática” costumam apresentar ainda, 
alterações comportamentais. As mais comuns são: humor inapropriado, agitação e 
alteração do ciclo de sono e vigília. Apresentam também, complicações que 
influenciam no tempo e na qualidade e vida, tais como: perda do controle, de suas 
funções, do senso de si mesmo e em suas relações interpessoais, dificuldades na 
tomada decisões individuais, maior probabilidade de complicações e persistência dos 
sintomas.  O reconhecimento do quadro de confusão pode ser problemático e falho 
em pacientes sonolentos, ansiosos, psicóticos ou agitados.   
 Pode ser observado em pacientes que demandam cuidados avançados e são grandes 
as chances de indivíduos em estágio terminal apresentarem maior propensão à 
confusão decorrente do aparecimento da demência de estágio inicial 
Independentemente da síndrome clínica subjacente, aqueles que sofrem de confusão 
vivenciam significante morbidade e prejuízo na qualidade de vida. A avaliação da 
dor e de outros sintomas torna-se bastante complexa, contribuindo para uma maior 
propensão ao sofrimento contínuo como resultado da avaliação incompleta dos 
sintomas. Sendo assim, é uma fonte de angústia para aqueles que a vivenciam, o que 
pode contribuir com o aumento no risco de quedas, resultando em prejuízos/danos, 
problemas de pele, distúrbios do sono e incontinência. Condição caracterizada por 
desorientação no tempo e no espaço, limites de percepção e conceituais 
incongruentes, declarações verbais inapropriadas. Em relação ao tempo diagnóstico, 
autores definem como estado com duração maior que oito meses (ARNOLD, 2005; 
NOWELS et al.; 2002; RIED; DASSEN, 2000; RIED, GUTZMANN, 2003; 
WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994).  
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Como se observa no quadro 5, a definição diagnóstica para o DEMP em relação ao 

DECC é específica, pois o prejuízo da memória pode consistir um provável indício para 

confusão, produzindo critérios amplos e imprecisos entre estes. Além disso, nota-se que a MP 

apresenta relação com as definições conceituais de prejuízo cognitivo, principalmente no que 

se refere ao armazenamento e aquisição de informações. Por outro lado, esta evidência auxilia 

à compreensão da participação efetiva nos processos ligados ao desenvolvimento das 

habilidades cognitivas contidas no quadro de confusão (CHERTKOW et al.; 2008;  DE 

CARLI, 2003), requer cuidados de enfermagem de forma explícita ao produzir disfunção nos 

padrões de resposta humana mover, comunicar, perceber e relacionar.  

Já a definição diagnóstica para o DECC apresenta-se por vezes inespecífica, pois 

depreende aspectos tanto de prejuízos cognitivos de curto quanto de longo prazo, o que 

dificulta a determinação diagnóstica, se utilizarmos suas definições conceituais mais básicas, 

principalmente no que concernem os fatores relacionados como veremos adiante. 

Enfermeiras americanas identificaram em literaturas um desacordo nas definições de 

déficit na memória de curto prazo e sua aplicação, frequentemente rotulada como confusão. 

Além disso, em 83% dos estudos o termo confuso foi utilizado sem uma descrição 

comportamental. Também foram selecionados estudos descrevendo o termo “confuso, mas 

orientado”, revelando que o segundo termo é mais frequentemente utilizado para descrever 

desorientação, sem, por vezes, se avaliar a cognição como algo além da orientação 

(WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994).  

A questão comportamental pode ser considerada um fator relevante na imprecisão do 

termo confusão e sua associação com as queixas cognitivas, pois, conforme encontramos na 

literatura as enfermeiras costumam priorizar o comportamento que interfere no ambiente, 

enquanto os médicos observam geralmente os comportamentos que interferem no perfil 

diagnóstico (WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994). Tal fato é consoante com o 

nosso papel profissional, com foco na resposta humana associada ao controle do ambiente, e 

às ações para a resposta “percepção, segurança e proteção”. 

Um estudo sobre manifestações de confusão em idosos revelou sua associação com  

delírio, mas este não foi evidenciado nos pacientes com diagnóstico prévio de Demência e 

nem no grupo com Transtorno Cognitivo Leve. Enfatizando a necessidade de maiores 

esclarecimentos para os conceitos do termo confusão e não somente a sucinta correlação com 

um perfil diagnóstico de transtorno de personalidade (NOWELS et al., 2002). 

Sendo assim, ao se pensar no termo crônico, atribui-se algo, de acordo com o 

dicionário Aurélio (2001), “algo que tenha longa duração” este conceito está presente tanto no 
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DEMP como DECC, também suscitando dúvidas e obscurecendo a determinação diagnóstica. 

Além disso, o termo confusão, definido pelo mesmo autor como “estado em que se 

acha confuso, hesitante, perplexo” também pode ser atribuído aos mais diferenciados quadros 

diagnósticos, desde depressão, delirium e ainda nos diferentes quadros de síndromes 

demenciais, nos quais ocorre perda de memória (GANZER, 2007; GELDMACHER, 2008; 

RIED; DASSEN, 2000; RIED, GUTZMANN, 2003). 

No quadro 5 foram apresentadas a definição operacional segundo a busca na revisão 

integrativa para as CD de ambos os diagnósticos, ressaltando-se que estes são os indícios, 

fatos observáveis pelo sensório em nossos sujeitos, estes deverão ser as evidências clínicas 

determinantes da decisão do enfermeiro na diferenciação de um quadro diagnóstico do outro. 
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Quadro 5 – Definições operacionais para as características definidoras dos diagnósticos de 
enfermagem memória prejudicada e confusão crônica, dos artigos selecionados nas bases de 
dados Cochrane, Medline, Dedalus, Cinahl e Lilacs. 2010 

 
Características 

definidoras   
Memória prejudicada: 

 definição operacional segundo revisão integrativa 
Esquecimento 
de efetuar uma 
ação em um 

horário 
planejado 

Diminuição ou limitação na capacidade de utilização de recursos de 
armazenagem, evocação e julgamento de informações planejadas para 
serem realizadas em um curto intervalo de tempo. Por exemplo, esquecer de 
tomar um remédio em um determinado horário (ARNOLD, 2005; De 
CARLI, 2003; JEFFERIES et al.; 2008; MC DOUGALL; BALYER, 1998). 

Experiências de 
esquecimento 

Experiências vivenciadas de dificuldades em recordar detalhes de fatos ou 
eventos recentes sem prejuízo para as AVD. Por exemplo, esquecimento de 
onde guardou dinheiro, chaves de casa.  (ARCHER, 2008; CLEMENT; 
BELLEVILLE; GAUTHIER, 2008; JUNGWIRTH et al., 2004; 
GERDNER; XIONG; CHA, 2006; MC DOUGALL; MIYAMOTO et al., 
2009; BALYER, 1998; SNITZ et al., 2008). 

Incapacidade de 
aprender novas 

habilidades 

Déficit na capacidade de aprendizagem, aquisição, registro e decodificação 
de novas habilidades para execução de atividades nunca vivenciadas. Por 
exemplo, dificuldade em aprender a tocar um novo instrumento musical 
(ERGIS; LINDEN; DEWEER, 1998; JEFFERIES et al.; 2008; 
KEEFOVER, 1998; MC DOUGALL; BALYER, 1998; WEINSENSEE; 
KJERVIK; ANDERSON, 1994).  

Incapacidade de 
aprender novas 

informações 

Prejuízo na capacidade de aprender, decodificar registrar e armazenar novos 
registros de linguagem, que sejam diferentes de todos os anteriormente 
armazenados. Por exemplo, aprender idiomas ou nomear objetos diferentes 
(não-usuais). (ARNOLD, 2005; HOWIESON et al., 2007; JEFFERIES et 
al.; 2008; KEEFOVER, 1998; MC DOUGALL; BALYER, 1998;  
WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994). 

Incapacidade de 
determinar se 
uma ação foi 

efetuada 

Experiências de diminuição na capacidade de processamento, abstração e 
julgamento de informações previamente realizadas. Por exemplo, esquecer 
que já apagou o fogo e retornar para apagar novamente (ARNOLD, 2005; 
KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003). 

Incapacidade de 
executar 

habilidade 
previamente 
aprendida 

Prejuízo na capacidade de executar uma ação ou habilidade anteriormente 
apreendida, codificada e armazenada. Está relacionada às funções 
executivas, que incluem: flexibilidade cognitiva, processo de pensamento 
abstrato, controle e auto-monitoramento. Pode interferir na realização das 
AIVD, como por exemplo: controle da auto-administração das medicações, 
dirigir carro, pagamento de contas financeiras (GROBER, 2008; 
KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003). 

Incapacidade de 
recordar eventos 

Dificuldade na capacidade de evocar/relembrar fatos, eventos ou episódios 
vivenciados recentemente ou há longos períodos de tempo. Por exemplo, 
recordar qual foi o almoço do dia anterior; relembrar quando foi o último 
encontro da família (ARNOLD, 2005; CHAVES; BARROS; MARINI, 
2010; KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003).  

Incapacidade de 
reter novas 
habilidades 

Redução na capacidade de registro, armazenamento e codificação de novas 
habilidades, sem interferir na capacidade de aquisição de novos 
aprendizados. Além do prejuízo da memória, está relacionado ao prejuízo 
nas funções cognitivas de atenção, executivas (motora e visuoespacial). Por 
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exemplo, dificuldades em registrar funções de um aparelho eletrodoméstico 
novo) (ARNOLD, 2005; GROBER, 2008; KNOPMAN; BOEVE; 
PETERSEN, 2003; WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994). 

Incapacidade de 
reter novas 
informações 

Prejuízo na capacidade de registro, armazenamento e codificação de novas 
informações, sem interferir em novos aprendizados. Além do prejuízo da 
memória, está relacionado ao prejuízo nas funções cognitivas de atenção e 
de linguagem. Por exemplo, dificuldade em aplicar vocábulos recentemente 
aprendidos, nomear objetos de uso recente. (ARNOLD, 2005; GROBER, 
2008; HOWIESON et al., 2007; JEFFERIES et al.; 2008; KEEFOVER, 
1998; WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994). 

Características 
definidoras   

Confusão crônica: 
definição operacional segundo a revisão integrativa 

Evidência 
clínica de 
prejuízo 
orgânico 

Aspectos clínicos observáveis de prejuízos e/ou lesões teciduais, com 
repercussão física e hemodinâmica, como por exemplo, dificuldades de 
reconhecer familiares, agitação, perda da coordenação, alucinação auditivas 
e persecutórias; prejuízo na realização de atividades executivas, ou ainda, 
dificuldade para controlar as eliminações vésico-intestinais, na presença de 
prejuízo dos esfíncteres ou dificuldade para deambular por quadro de dor 
(LEE et al., 2008; NOWELS et al.; 2002;  KNOPMAN; BOEVE; 
PETERSEN, 2003; RIED; DASSEN, 2000; RIED; GUTZMANN, 2003). 

Interpretação 
alterada 

Dificuldade no desenvolvimento das funções executivas (envolvidas com 
habilidades cognitivas; atenção, julgamento, organização, sequência e 
abstração; que tenham como base a compreensão e o julgamento de uma 
determinada informação para uma conclusão efetiva. Por exemplo, 
dificuldade em compreender o comando para desenhar um pentágono (MC 
DOUGALL; BALYER, 1998; NOWELS, et al.; 2002; RIED; DASSEN, 
2000; RIED, GUTZMANN, 2003). 

Memória antiga 
prejudicada 

Diminuição na capacidade de adquirir, codificar, armazenar e evocar 
eventos, episódios; habilidades e informações adquiridas há dias, semanas 
ou até anos. Por exemplo, dificuldades em reconhecer um familiar ou 
recordar de um evento da infância; negligência do auto-cuidado, omissão de 
administração de medicações, surgimento de dificuldades que 
comprometem a segurança pessoal e das pessoas mais próximas 
(ARNOLD, 2005; RIED; DASSEN, 2000; RIED; GUTZMANN, 2003; 
WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994). 

Memória 
recente 

prejudicada 

Diminuição na capacidade de aprender, codificar, armazenar e recuperar um 
evento ocorrido a um curto período de tempo. Pode ser observado pela 
dificuldade em: recordar fatos e eventos recentes; aprender e realizar 
atividades relacionadas com conceitos recentemente aprendidos. Por 
exemplo, dificuldade em realizar cálculos, nomear objetos e lembrar 
número de telefone, chave e óculos desaparecido (ARNOLD, 2005; 
CHERTKOW et al.; 2008; ERGIS; HOWIESON et al., 2007; LINDEN; 
DEWEER, 1998; MIYAMOTO et al., 2009; NOWELS, et al.; 2002; RIED; 
DASSEN, 2000; WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994). 

 
Nenhuma 

mudança do 
nível de 

consciência 

Estado em que se mantém inalterado os padrões de consciência e de 
execução, permanecendo orientada. Tais mudanças não interferem na 
memória e nas atividades de julgamento e abstração. Por exemplo, a pessoa 
sabe onde está, em que ano, sua idade, seus números de registro, de 
telefone, reconhece familiares (ARCHER, 2006; HODSON; KEADY, 
2008; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003; RIED; DASSEN, 2000).  

Continuação... 
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Personalidade 
alterada 

Mudanças do caráter pessoal, daquilo que a distingue de outra pessoa, 
normalmente que sofre uma alteração da personalidade com consequente 
mudança comportamental.. São as ações e reações pessoais de cada 
indivíduo. Pode ocorrer de forma progressiva, de súbita ou 
simultaneamente. Por exemplo, pessoas normalmente mais introspectivas 
que passam a expor comentários descabidos e não-usuais (CHERTKOW et 
al., 2008; GELMACHER, 2004; LEE et al., 2008; MITTY; FLORES, 
2007; NOWELS et al.; 2002; RIED; DASSEN, 2000).  

Prejuízo 
cognitivo 

existente há 
tempo 

Dificuldade, diminuição ou incapacidade de apreender e desenvolver 
habilidades cognitivas, apresentado há algum tempo, como: apraxia 
(prejuízo na habilidade de realizar atividades motoras, quando em intacto 
funcionamento físico), agnosia (dificuldade na capacidade de reconhecer ou 
identificar objetos através dos cinco sentidos, quando em intacta função 
sensória), afasia (distúrbio de linguagem) e distúrbios nas funções 
executivas, como planejamento, organização, sequência e abstração. Por 
exemplo, dificuldade em: calçar os sapatos; identificar a função da escova 
de dentes; planejar e executar uma refeição; determinar o sabor de um 
alimento. Normalmente relacionado ao prejuízo na execução das AVD 
ARNOLD, 2005; GERDNER; XIONG; CHA, 2006; LEE et al.; 2008, MC 
DOUGALL, 1998; RIED; DASSEN, 2000; RIED, GUTZMANN, 2003).  

Prejuízo 
cognitivo 

progressivo 

Incapacidade de desenvolver novas experiências práticas, com 
desenvolvimento aumentado e contínuo no curso do tempo, como: 
dificuldade: de sair sozinho, seja para o trabalho ou no retorno à casa; no 
pagamento de contas mensais; no planejamento e realização das compras de 
mês; anotações de recados ou informações a outrem. Normalmente 
relacionado ao prejuízo na execução das AIVD. (ARCHER, 2006; 
ARNOLD, 2005; CHERTKOW et al.; 2008; HOWIESON et al., 2007; 
JEFFERIES et al.; 2008; LEE et al.; 2008, MIYAMOTO et al., 2009; MC 
DOUGALL, 1998; RIED; DASSEN, 2000; RIED, GUTZMANN, 2003).  

Resposta 
alterada a 
estímulos 

Reação a um determinado estímulo (social, físico, ambiental e psicológico) 
que se apresenta diferente do esperado. Por exemplo, agitação ao sair de 
casa; alteração da personalidade em função de interações medicamentosas 
de múltiplos fármacos; situações em que normalmente ficaria mais cansado 
apresentam-se agitados, ou que deveria estar com sono e apresenta insônia 
e/ou alteração do relógio biológico: vigil à noite, sonolento de dia. (LEE et 
al., 2008; LI, 2006; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003; RIED; 
DASSEN, 2000; GERDNER; XIONG; CHA, 2006; NOWELS et al.; 2002). 

Socialização 
prejudicada 

Estado de alteração no processo de relacionamento inter-pessoal. Pode 
ocorrer por prejuízos mentais (apatia, solidão, depressão e SD) ou físicos 
(distúrbios de continência dos esfíncteres acuidade visual e auditiva 
prejudicada, traumas osteoarticulares, problemas para locomoção e baixa 
tolerância a atividades físicas) que afetam o seu envolvimento social. Os 
indivíduos podem manifestar recusa através de queixas álgicas, alterações 
de humor, recusa à realização de atividades fora do domicílio 
(GELDMACHER, 2004; GERDNER; XIONG; CHA, 2006; GOSLINE, 
2003; MC DOUGALL; BALYER, 1998; RIED; DASSEN, 2000). 

 

 

Continuação... 
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Foram analisadas as definições das CD, sua aplicabilidade com o diagnóstico de 

origem e também com o diagnóstico diferencial. Dessa forma, buscou-se identificar em qual 

diagnóstico mais se adequava cada definição conceitual. 

Em relação à definição conceitual da CD esquecimento de efetuar uma ação em um 

horário planejado, conforme sugerem os autores, relaciona-se à perda de um determinado 

registro e pode ser aplicado aos dois diagnósticos por envolver a utilização de habilidades 

intelectuais (ARNOLD, 2005; De CARLI, 2003; JEFFERIES et al.; 2008; MC DOUGALL; 

BALYER, 1998). 

A CD experiências de esquecimento, está relacionada ao prejuízo de uma determinada 

prática de vida, ou ainda a uma habilidade resultante do exercício contínuo, em que pode ser 

observada falha no processo de planejamento e execução, amplamente discutido como 

experiência de esquecimento (ARCHER, 2008; MIYAMOTO et al., 2009; SNITZ et al., 

2008). Contudo, consiste em uma CD ampla e subjetiva, por apresentar em sua definição uma 

característica referenciável por qualquer pessoa, independentemente da existência de um 

quadro crônico ou agudo.  

Observou-se de mesma forma em estudos desenvolvidos por Archer (2008) e 

Miyamoto e colaboradores (2009) que a maioria das pessoas que de fato tem prejuízo 

cognitivo não se queixa. Logo, a queixa subjetiva de memória deve ser valorizada em sua 

maioria, quando interferir nas AVD Sendo assim, de acordo com a revisão integrativa, por sua 

inespecificidade, a CD não estaria adequada a nenhum dos dois DE em estudo. 

Quanto à CD incapacidade de aprender novas habilidades, ocorrida pela dificuldade 

no desenvolvimento de novas aptidões e de algo novo pode ser encontrada em ambos os DE, 

por estar ligada não somente ao armazenamento de novas habilidades, como também no 

processo de compreensão e execução. Sendo assim, necessita da utilização de aspectos 

cognitivos e não somente da memória (ERGIS; LINDEN; DEWEER, 1998; JEFFERIES et 

al.; 2008; KEEFOVER, 1998; MC DOUGALL; BALYER, 1998; WEINSENSEE; KJERVIK; 

ANDERSON, 1994). 

De forma similar, a característica incapacidade de aprender novas informações; 

referente ao conhecimento novo extraído de dados também pode ser observado tanto no 

DEMP quanto no DECC, pois, assim como a CD anterior, relaciona-se ao armazenamento e 

ao processamento de novas informações, interferindo na compreensão a qual DE estaria mais 

adequado. 

A característica incapacidade de determinar se uma ação foi efetuada, relacionada ao 

processo de compreensão, abstração, julgamento e sequenciamento, refere-se à capacidade de 
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interpretação que o indivíduo possui para julgar se algo foi feito ou não (KEEFOVER, 1998; 

KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003). Portanto, esta CD atende mais à definição 

diagnóstica DECC que ao seu diagnóstico previamente estabelecido, MP, por se constituir de 

características que necessitam ir além da simples resposta a um registro anterior, envolvendo 

também outros aspectos cognitivos.  

Da mesma forma, a CD incapacidade de executar uma habilidade previamente 

aprendida, de acordo com os estudos, se refere ao indivíduo que tem dificuldades em 

desenvolver uma ação de prévia experiência e armazenagem (GROBER, 2008; KEEFOVER, 

1998; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003). Portanto, também pode ser aplicável aos 

dois DE e principalmente ao DECC por utilizar não só a memória, como também outras 

habilidades cognitivas. 

Por outro lado, a CD incapacidade de recordar eventos, estaria clara ao definir como 

principal evidência a dificuldade na aquisição de fatos já registrados, relacionados à memória 

semântica (ARNOLD, 2005; CHAVES; BARROS; MARINI, 2010; KEEFOVER, 1998; 

KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003). Contudo, ainda seria necessário o 

aprofundamento em dois aspectos; primeiro, por apresentar especificação do espaço temporal; 

e segundo, por se aplicar aos dois diagnósticos do estudo. 

Estudiosos sugerem a importância de se realizar revisão, em casos que ocorre 

necessidade de demarcação temporal, com inserção dos termos “passado ou recente” e 

posterior divisão em duas CD (CHAVES; BARROS; MARINI, 2010).  

A identificação desta CD em ambos os DE estaria justificada em função da memória 

de fatos recentes apresentar também interferências e indícios de confusão nos sujeitos que 

experienciam o processo de envelhecimento, revelando a importância de estudos para auxiliar 

essa diferenciação. 

Semelhante à CD anterior, incapacidade de recordar informações factuais, também 

perpassa às mesmas dificuldades de diferenciação, apesar de envolver exclusivamente 

habilidades da memória, também pertence ao DECC. Por não apresentar determinação do 

tempo e estar presente em ambos os DE, permite-se o seu entendimento como habilidade 

cognitiva e com aspectos pertinentes também à memória. 

A CD incapacidade de reter novas habilidades assemelha-se à CD já discutida, exceto 

pelo verbo que a constitui, que pode ser definido como uma forma de conservar, manter 

registrada uma ação aprendida (ARNOLD, 2005; GROBER, 2008; KEEFOVER, 1998; 

KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003; WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994). 

Ou seja, está relacionada à memória processual, que envolve o armazenamento de atividades 
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de procedimento e também os aspectos cognitivos de processamento. Por relacionar-se à 

memória, está pertinente ao DEMP, contudo, também se adequa às definições conceituais do 

DECC. 

 A última CD referente ao DEMP incapacidade de reter novas informações, também se 

assemelha a uma CD apresentada anteriormente, exceto pelo fato da utilização do verbo reter, 

que indica a capacidade de conservar, neste caso, novos dados obtidos (ARNOLD, 2005; 

GROBER, 2008; HOWIESON et al., 2007; JEFFERIES et al.; 2008; KEEFOVER, 1998;  

MC DOUGALL; BALYER, 1998). Ou seja, sua definição operacional está adequada para 

ambos os DE, por estar relacionada tanto à memória semântica quanto à habilidade cognitiva 

requerida de abstração.   

 De acordo com as definições operacionais da revisão integrativa e sua relação com os 

DEMP e DECC, observou-se pouca especificidades nas CD, interferindo na escolha do DE 

mais adequado. As definições operacionais apresentado para as CD do DEMP demonstrou-se 

também adequado ao DECC, o que sugere a importância do refinamento deste DE.  

 Da mesma forma, torna-se necessário evidenciar as especificidades das CD do DECC 

em relação às do DEMP, por isso passaremos a analisar as definições operacionais do DECC 

e sua relação com as CD do DEMP. 

A primeira CD referente ao DECC evidência clínica de prejuízo orgânico está definida 

como atribuição clínica para existência de lesão tecidual (ARNOLD, 2005; KNOPMAN; 

BOEVE; PETERSEN, 2003 RIED, GUTZMANN, 2003). Por ser uma definição abrangente e 

inespecífica, dificulta a determinação de respostas específicas dos enfermeiros para 

determinar o DE, além de suscitar mais como um FR e não CD, já que a enfermeira não terá 

como identificar em alguns casos, de forma real, a evidência clínica de prejuízo orgânico, 

portanto, seria necessário o refinamento desta CD e a pertinência ao DE. 

  Em relação à característica “interpretação alterada”, entendida como prejuízo na 

compreensão, trata-se de um conceito amplo e inserido dentro de outras CD relacionadas às 

habilidades cognitivas como: atenção, julgamento, organização, sequência e abstração. É uma 

CD difícil de ser avaliada (MC DOUGALL; BALYER, 1998; NOWELS, et al.; 2002; RIED; 

DASSEN, 2000; RIED, GUTZMANN, 2003). Além disso, também pode ser inserida dentro 

dos conceitos relacionados às alterações ambientais, por ser aplicado sinonimamente em 

alguns casos à palavra desorientação. Sendo assim, tal CD estaria pertinente ao DECC 

necessitando de refinamento linguístico que auxilie na definição adequada à sua clara 

identificação pelos enfermeiros. 

Alguns autores definem memória antiga prejudicada, como a dificuldade de evocar 
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informações e habilidades previamente apreendidas, relacionadas aos distúrbios de memória 

de longo prazo (ARNOLD, 2005; RIED e DASSEN, 2000; RIED e GUTZMANN, 2003; 

WEINSENSEE, KJERVIK e ANDERSON, 1994). Apesar de a CD ser pertinente aos dois 

DE, observa-se uma maior relação com o DECC, por sua identificação nos quadros crônicos.  

Por outro lado, a CD “memória recente prejudicada” relacionada ao prejuízo da 

memória de curto prazo e da episódica, apresenta-se mais evidente no DEMP, contudo 

também se adequa ao DECC, pois em quadros iniciais a moderados ocorrem perdas na 

memória recente e somente em quadros avançados teremos perdas da memória antiga.  

Também se torna importante ressaltar que estudos apontam que indivíduos com 

prejuízo de memória recente terão grandes chances de desenvolver memória antiga 

prejudicada, pois, na maioria dos casos de memória, o processo de evolução ocorre numa 

perspectiva crônica, devido à ausência de recuperação total do neurônio, apesar da 

comprovada neuroplasticidade.  

Sendo assim, torna-se mais difícil o reconhecimento de um quadro de déficit da 

memória recente isolado, interferindo na determinação das ações pelo enfermeiro; exceto no 

desenvolvimento dos quadros agudos, que esperamos uma rápida resolução, e a qual existe 

uma outra definição diagnóstica denominada de confusão aguda (HOWIESON et al., 2007; 

LINDEN; DEWEER, 1998; MIYAMOTO et al., 2009; NOWELS, et al.; 2002; RIED; 

DASSEN, 2000; WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994). 

 A CD “nenhuma mudança do nível de consciência”, é entendida como manutenção da 

do estado de consciência, ou seja, manutenção da habilidade de conhecimento e julgamento 

da sua própria realidade, mas com prejuízo na capacidade de execução (ARCHER, 2006; 

HODSON; KEADY, 2008; MIYAMOTO et al., 2009; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 

2003; RIED; DASSEN, 2000). Analisou-se como sendo uma CD ampla, com um termo 

ambíguo e de pouca evidência clínica, interferindo na sua aplicação. Sendo assim, pouco se 

adequa aos DE em estudo, requerendo maiores refinamentos para sua manutenção, pois o 

indivíduo com DECC apresenta perda da cognição, mas não da sua consciência, não sendo 

pertinente aos DE em estudo, pois pode levar para uma escolha diagnóstica errônea, como o 

DEMP.   

A CD “personalidade alterada”, definida como caráter individual da pessoa, o que a 

distingue de outrem e que não pode ser atribuído ao DECC e nem ao DEMP, uma vez que 

indivíduos com prejuízo cognitivo tendem a apresentar suas características individuais 

inalteradas (CHERTKOW et al., 2008; GELMACHER, 2004; LEE et al., 2008; MITTY; 

FLORES, 2007; NOWELS et al.; 2002; RIED; DASSEN, 2000).  
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Normalmente um idoso com déficit cognitivo apresenta alteração do seu 

comportamento e não da sua personalidade. Termo esse, mais amplo, que envolve aspectos 

psicológicos e individuais, erroneamente aplicado como sinônimo da palavra confusão.  

Já o termo comportamento é mais clínico e plausível de busca de evidências através de 

testes comportamentais e evidentes em suas ações, característico de uma pessoa com prejuízo 

cognitivo. Logo, esta CD está inadequada para ambos os DE, aconselhar utilização do termo 

comportamento, após elaboração de novas comprovações cientificas. 

O prejuízo cognitivo existente há tempo, trata-se de uma CD relacionada a um déficit 

cognitivo que já tem sido apresentado há algum tempo. Essa CD apresenta ambiguidade em 

relação ao tempo, sem determinação numérica ou pela ausência de uma definição de 

parâmetro objetivo para sua determinação. Logo, essa CD poderia ser adequada para o DECC, 

pela sua característica crônica, mas com necessidade de refinamento do termo.  

Como dito a CD prejuízo cognitivo progressivo, pode ser definida como déficit 

cognitivo desenvolvida no curso do tempo, podendo ser entendida/interpretada como crônico, 

ou seja, similar à definição da CD anterior. Assim, por definição está relacionada a um 

período no tempo, que pode ser crônico ou não. Apesar da sua relação superficial com o 

DEMP, por incluir questões relativas do prejuízo de memória, não se aplica pela definição de 

quadro progressivo, um aspecto crônico. 

Sendo assim, as duas CD acima apresentam definições próximas, com uma aplicada ao 

conceito de tempo, enquanto a outra, ao conceito de progressão. Portanto, com base na 

definição conceitual, o termo que mais se adequa ao DECC seria prejuízo cognitivo 

progressivo, segunda a literatura, mas que ainda será apontado na validação por especialistas 

como veremos adiante. 

A CD “resposta alterada a estímulos” compreende características de comportamento 

alterado e de desorientação. Contudo, na literatura não houve conceituação específica, 

dificultando a sua consolidação ao DECC. Contudo, seria importante a modificação desta CD, 

pois está inserida dentro do conceito do DECC, sugerindo que novos estudos devem ser 

realizados para refinamento do termo linguístico adequado para determinar comportamento 

alterado, ou mesmo, se este seria um substituto ao atual, para tanto novos estudos serão 

necessários. 

A última CD do DECC, “socialização prejudicada”, relaciona-se ao déficit na 

realização de atividades interpessoais e ao prejuízo das funções executivas. Está pertinente ao 

DECC, entendido como importante fator de atuação da enfermeira à resposta humana por 

relacionar-se à promoção de cuidados por excelência, como observado nos estudos, essa CD 



72 

 

está amplamente definida nos estudos de enfermagem (GELDMACHER, 2004; MC 

DOUGALL; BALYER, 1998; RIED; DASSEN, 2000). 

Assim, as CD implicam diretamente na funcionalidade do idoso, necessitando de 

ações de enfermagem juntamente a um atendimento interdisciplinar por uma equipe 

multiprofissional. Apesar dos correlatos médicos e funcionais também de igual importância, a 

participação do enfermeiro no cuidado ao paciente, será imprescindível para manutenção de 

sua qualidade de vida. 

Assim, é possível observar que apesar da grande parte das CD do DECC apresentarem 

relação com as CD do DEMP, a sua efetiva adequação está relacionada ao refinamento dos 

termos. Sendo necessários novos estudos para validação das CD propostas. 

A seguir, são tratadas a análise de relação das definições operacionais dos FR tanto do 

DEMP, quanto do DECC, da compreensão dos termos e sua adequação, apresentados no 

quadro 6. 
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Quadro 6 – Definições operacionais para os fatores relacionados dos diagnósticos de 
enfermagem memória prejudicada e confusão crônica, dos artigos selecionados nas bases de 
dados Cochrane, Medline, Dedalus, Cinahl e Lilacs. 2010 

 
Memória 

prejudicada 
Fatores relacionados: 

definição operacional segundo revisão integrativa 

Alterações 
ambientais 
excessivas 

Distúrbios desencadeados por condições ambientais prejudiciais ou que se 
tornaram lesivas devido a fatores como: exposição por tempo prolongado, 
repetições em demasia ou excessivas. Apontam as excessivas trocas de 
quarto, falta de relógio e/ou televisão, ausência de óculos para leitura, 
presença (ou falta) excessiva tanto familiar, quanto médica e restrições 
físicas. (CHAVES, E.H., 2008; GERDNER; XIONG; CHA, 2006; 
GOSLINE, 2003; LEE et al., 2008; MC CUSTER et al., 2001; NOWELS et 
al.; 2002; RIED; DASSEN, 2000). 

Anemia 

Deficiência de hemoglobina, causada por diversos fatores, dentre eles, 
número reduzido de eritrócitos ou por quantidade insuficiente de 
hemoglobina nas células, causando consequentemente, redução na quantidade 
de oxigênio transportado para as células.   Dentre os achados clínicos mais 
comuns, evidencia-se fraqueza, fadiga e indisposição geral, além da palidez 
da pele e das mucosas. A anemia falciforme pode desencadear AVC 
(alterações de vários domínios cognitivos, envolvendo funções de ambos os 
hemisférios cerebrais, desencadeando variáveis prejuízos, como: dificuldades 
visoespaciais, de linguagem, dispraxia motora e oromotora e  desatenção 
visual. (GELDMACHER, 2004; KEEFOVER, 1998; NUNEST et al., 2010).  

Débito 
cardíaco 

diminuído 

Quantidade reduzida de sangue bombeada pelo coração para a artéria aorta 
por minuto. Além disso, também está relacionada a um reduzido fluxo 
sanguíneo circulatório, ocasionando redução do transporte de substâncias aos 
tecidos. Suas duas principais causas são por redução do retorno venoso e por 
deficiência no bombeamento cardíaco. Também pode ser definido como 
“quantidade insuficiente de sangue bombeado pelo coração para atender às 
demandas metabólicas corporais”. (ARNOLD, 2005; CHERTKOW et al.; 
2008; KEEFOVER, 1998; NANDA-I, 2010; SCUTERI et al., 2005) 

Desequilíbrio 
hídrico e 

eletrolítico 

Dstúrbios de quantidade que alteram o volume (hídrico) e composição 
(eletrolíticos) dos líquidos corporais. Esse desequilíbrio é variável tanto em 
limites inferiores, quanto superiores. O líquido corporal localiza-se, 
basicamente, no espaço intracelular e no espaço extracelular, descolando-se 
entre esses dois compartimentos para manutenção do equilíbrio. Qualquer 
perda/ganho de líquidos corporais rompe com essa estabilidade. Pode ocorrer 
ainda, a perda de líquidos para o chamado “terceiro espaço”, configurando-se 
inicialmente com a diminuição do débito urinário, apesar de adequada ingesta 
hídrica. Frequência cardíaca elevada, pressão arterial diminuída, pressão 
venosa central diminuída, edema, peso corporal aumentado, desequilíbrios na 
excreção e ingestão hídrica são os principais sinais e sintomas. Em relação à 
composição dos líquidos corporais, têm-se os eletrólitos, carreadores de 
cargas positivas (sódio, potássio, cálcio, magnésio e hidrogênio); e ânions, 
transportadores de cargas negativas (cloreto, bicarbonato, fosfato, sulfato e 
proteinato). Apresenta sintomatologia variável de acordo com a perda 
eletrolítica estabelecida (ARCHER, 2006; ARNOLD, 2005; CHERTKOW et 
al.; 2008; GANZER, 2007; GELDMACHER; 2004; KEEFOVER, 1998). 
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Distúrbios 
neurológicos 

Alterações específicas ou de todo o sistema que resultam no 
comprometimento cerebral estrutural s causas estruturais incluem: demências, 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), hemorragia intracraniana, traumatismo 
craniano, encefalite e abscesso cerebral. Pode apresentar causas metabólicas, 
como sepse, hipovolemia, infarto agudo do miocárdio, parada respiratória, 
hipoglicemia, desequilíbrio eletrolítico, intoxicação por drogas e/ou álcool, 
encefalopatia hipertensiva, cetoacidose diabética e encefalopatia hepática.   
(ARNOLD, 2005; GELDMACHER, 2004; KEEFOVER, 1998; NOWELS et 
al.; 2002; RIED; DASSEN, 2000; SCUTERI et al., 2005). 

Hipóxia 

Redução no suprimento de oxigênio para os tecidos e para as células. Possui 
as mais diversas causas, como: oxigenação inadequada do sangue nos 
pulmões por fatores extrínsecos (deficiência de oxigênio na atmosfera e 
hipoventilação por distúrbios musculares); doença pulmonar (resistência 
aumentada das vias aéreas, complacência pulmonar diminuída, diminuição da 
difusão); shunts venoarteriais; transporte inadequado de oxigênio para os 
tecidos (déficit de hemoglobina ou anemia e deficiência circulatória 
generalizada) e inadequada capacidade tecidual para utilização do oxigênio 
(comprometimento metabólico e enzimático). De acordo com o tempo de 
exposição e a gravidade, pode causar morte celular e prejuízo do sistema 
nervoso central. Em graus menos intensos, reduz a capacidade de trabalho 
muscular; depressão da atividade mental, podendo levar ao coma; (ARNOLD, 
2005; GELDMACHER, 2004; KEEFOVER, 1998). 

Confusão 
crônica 

Fatores relacionados: 
definição operacional segundo revisão integrativa 

Acidente 
vascular 
cerebral 

Distúrbio vascular cerebral, ou seja, uma alteração da normalidade funcional 
do sistema nervoso central (SNC) que ocorre quando o suprimento sanguíneo 
normal para o cérebro é prejudicado. Pode ser dividido em duas categorias 
principais: isquêmico, também chamado de derrame cerebral (85%), no qual 
ocorre a oclusão e significativa hipoperfusão, com perda súbita da função 
decorrente da interrupção do suprimento sanguíneo para o cérebro. Ou 
hemorrágico (15%) que consiste no extravasamento de sangue para o tecido 
cerebral, ventrículos ou espaço subaracnóideo. Suas principais causas são a 
hemorragia intracraniana e a subaracnóidea, em decorrência de ruptura de 
aneurisma intracraniano (ARNOLD, 2005; ARCHER, 2006; CHERTKOW et 
al.; 2008; GELDMACHER, 2004; JEFFERIES et al.; 2008; KEEFOVER, 
1998;  KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003; SCUTERI et al.; 2005). 

Demência por 
multiinfarto 

Segundo os critérios da DSM-IV, demência é a presença de um déficit de 
memória e de outra função cognitiva (apraxia, afasia, agnosia e alterações do 
funcionamento executivo, como planejamento, organização e pensamento 
abstrato), associado a um comprometimento do funcionamento social e 
ocupacional. Termo introduzido na década de 60, em substituição à demência 
arterioesclerótica, pela necessidade de se enfatizar os infartos cerebrais no 
aparecimento nas demências de origem vascular. Atualmente a definição tem 
sido utilizada enfatizando-se os subtipos patológicos associados ao quadro 
clínico, como infartos isquêmicos e hemorrágicos, eventos cerebrais 
hipóxico-isquêmico e lesões senis leucoencefalopáticas. É a segunda principal 
causa de demência no idoso. Apresenta um início mais agudo que a Doença 
de Alzheimer (DA), evoluindo em degraus com pioras agudas seguidas por 
períodos de estabilidade, hipertensão arterial, história de Acidente Vascular 
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Cerebral (AVC) e sintomas neurológicos focais. Normalmente, o diagnóstico 
é feito após apresentação de quadro clínico de síndrome demencial, 
supostamente causado por doença vascular Em relação a forma desencadeante 
de comprometimento cognitivo, ainda não tem uma resposta, contudo estudos 
apontam que as alterações cognitivas seriam geradas por uma desconexão 
cortical secundária às lesões da substância branca profunda e refletidos 
principalmente por exames de neuroimagem funcional (ARCHER, 2006; 
ARNOLD, 2005; CHERTKOW et al.; 2008; GELDMACHER, 2004; 
HOWIESON et al., 2007; KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; BOEVE; 
PETERSEN, 2003; MIYAMOTO et al., 2009; RIED; DASSEN, 2000). 

Doença de 
Alzheimer 

Demência de causa degenerativa, predominantemente cortical, que evolui 
com múltiplas alterações das funções cognitivas, que tendem a se agravar e a 
se somar com o tempo de evolução. Apresentam um padrão neurológico em 
pacientes pré-clínicos ou levemente comprometidos e também naqueles em 
fases graves e terminais. Contudo, a fase intermediária apresenta achados 
heterogêneos, variando de paciente e de acordo com o intervalo de tempo 
entre as avaliações. Nas suas principais fases, apresenta como características: 
Fase pré-clínica: a pessoa mantém-se ativa e independente, contudo, 
apresenta queixas cognitivas específicas ou vagas. Alterações do 
funcionamento mnêmico e executivo podem ser observadas em pessoas oligo 
ou assintomáticas. Fase clínica: nesta fase os pacientes já apresentam 
alterações em diferentes domínios cognitivos interferindo no rendimento 
social e/ou de trabalho, normalmente identificável com o uso dos testes de 
rastreio cognitivo. Apresentam como principais alterações cognitivas, de 
acordo com os estudos de avaliação neuropsicológica: atenção; linguagem; 
funcionamento executivo; memória; processamento visuoespacial; e práxis.  
(ARCHER, 2006; ARNOLD, 2005; CHERTKOW et al.; 2008; GANZER, 
2007; GELDMACHER, 2004; JEFFERIES et al.; 2008; JUNGWIRTH et al., 
2004; KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 
2003;MIYAMOTO et al., 2009; RIED; DASSEN, 2000; RIED, 
GUTZMANN, 2003). 

Psicose de 
Korsakoff 

Tipo de transtorno amnésico, diagnosticado segundo os critérios da DSM-IV, 
como transtorno amnésico persistente induzido pelo álcool, também chamado 
de síndrome de Wernicke-Korsacoff. Como etiologia, esse transtorno 
geralmente ocorre devido a múltiplos episódios de encefalopatia causados por 
deficiência de tiamina num quadro de alcoolismo grave. Estudos apontam que 
o álcool apresenta uma toxicidade direta sobre os neurônios cerebrais em 
indivíduos suscetíveis, o que dificulta a distinção entre transtorno amnésico 
persistente induzido pelo álcool e demência induzida pelo álcool (GANZER, 
2007; GELDMACHER, 2004; KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; BOEVE; 
PETERSEN, 2003; MC DOUGALL, 1998).  

Trauma 
crânio-

encefálico 

Lesões do crânio ou cérebro, suficientemente graves para interferir no 
funcionamento normal. A lesão encefálica traumática é a forma mais grave, 
normalmente ocasionada por acidentes com veículos automotivos, violência e 
quedas. Seus sintomas são variáveis de acordo com a gravidade e a 
distribuição da lesão cerebral, desde dor e inchaço local, hemorragia nasal de 
faringe, ou de ouvido e perda de líquido cefalorraquidiano (CHERTKOW et 
al.; 2008; GELDMACHER, 2004; SCUTERI et al.; 2005). 
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Como primeiro FR do DEMP, tem-se as “alterações ambientais excessivas”, tal FR é 

apontado pela literatura como desencadeante de desorientação, citado nos quadros DECC. 

Contudo, apresenta-se adequado ao DECC, por interferir no funcionamento da memória, 

integrado neste caso a um quadro com outras disfunções além do prejuízo cognitivo.  

Outro fator dificultador e problemático de analisarmos este FR seria a sua  presença 

em outro DE: síndrome da interpretação ambiental prejudicada que inclui em algumas de suas 

CD, estados crônicos de confusão e desorientação consistente, necessitando de estudos que os 

diferenciem conceitualmente, a fim de promover segurança diagnóstica aos enfermeiros. 

Já o FR “anemia”, estaria inadequado para ambos, por ser considerado pela literatura 

um possível FR do DE risco de confusão aguda, ser passível de tratamento, sem indicações de 

perda progressiva e crônica. 

Da mesma forma, o FR “débito cardíaco diminuído”, definido como a quantidade 

reduzida de sangue bombeada pelo coração para a artéria aorta por minuto (ARNOLD, 2005; 

CHERTKOW et al.; 2008; KEEFOVER, 1998; SCUTERI et al., 2005), da forma como está 

descrito caracteriza-se mais como um quadro agudo e, portanto, inadequado para os DE 

podendo estar relacionado aos critérios diagnósticos de risco para confusão aguda. 

Outra FR inadequado aos dois DE, segundo a literatura, seria “desequilíbrio hídrico e 

eletrolítico”, que também compreende quadros de prejuízo cognitivo agudo (ARCHER, 2006; 

ARNOLD, 2005; CHERTKOW et al.; 2008; GANZER, 2007; GELDMACHER; 2004).  

Tanto o desequilíbrio hídrico e eletrolítico quanto anemia estão entre as potenciais 

causas de prejuízo cognitivo em idosos, mas estes apresentam-se normalmente associados aos 

quadros reversíveis, responsáveis por 10% dos quadros de demência em idosos. Porém, uma 

maioria poderá evoluir para quadros progressivos depois de tratados (HOTOTIAN, 

BOTTINO e AZEVEDO, 2006). Sua detecção requer experiência clínica para correlação a 

prática, sendo apontados na literatura como uma boa prática clínica sua utilização como 

critério de exclusão para confirmações diagnósticas de quadros severos e persistentes. 

O FR “distúrbios neurológicos” do DEMP, pode ser aplicável tanto ao DEMP quanto 

ao DECC. Por englobar quadros anteriormente citados, apresenta-se como um termo amplo e 

pouco característico, dificultando a determinação de um diagnóstico preciso. 

O termo “hipóxia”, último FR do DEMP, como observado em sua definição, pode ser 

aplicável tanto aos quadros de confusão aguda e crônica dependendo de sua extensão, 

gravidade e período de exposição, como também pode estar relacionado ao desenvolvimento 

do prejuízo de memória. Portanto, o mesmo foi considerado amplo, necessitando de uma 

definição clara para diferenciação dos quadros analisados e susceptíveis ao DE risco de 
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confusão aguda.  

Como primeiro FR analisado para o DECC temos o “acidente vascular cerebral” 

diferenciando-se, assim, do quadro agudo exposto anteriormente de hipóxia, mas estritamente 

relacionados, por desencadear o outro, e por isso sincronizados no eixo tempo, agudo e 

crônico. 

O FR “demência por multiinfarto”, identificado na literatura como a presença de um 

déficit de memória e de outra função cognitiva está associado a um comprometimento do 

funcionamento social e ocupacional, que, em quadros de hipóxia recorrentes, evoluem 

progressivamente em “escada” e conforme o controle prévio das doenças crônicas de base, 

(ARCHER, 2006; ARNOLD, 2005; CHERTKOW et al.; 2008; GELDMACHER, 2004; 

HOWIESON et al., 2007; KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003; 

MIYAMOTO et al., 2009; RIED; DASSEN, 2000). Portanto, apesar de ter em seu conteúdo 

aspectos direcionados para a memória prejudicada, está mais direcionado aos seus aspectos 

correlatos de prejuízo cognitivo e ampliado pela perda da memória, que, por sua importante 

consideração no quadro crônico e progressivo, segundo a literatura CC se adequa ao DE. 

O FR “doença de Alzheimer”, assim como a “demência por multiinfarto”, refere-se a 

perda de memória associada a outro prejuízo cognitivo; considerados por isso, como 

patologias associadas às demências e ao diagnóstico diferencial, amplamente discutido na 

literatura como possível, em que sua afirmação clínica verdadeiramente só poderá ser 

evidenciada no post mortem (ARCHER, 2006; ARNOLD, 2005; CHERTKOW et al.; 2008; 

GELDMACHER, 2004; HOWIESON et al., 2007; KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; 

BOEVE; PETERSEN, 2003; MIYAMOTO et al., 2009; RIED; DASSEN, 2000).  

Como importante ressalva, à enfermeira interessa promover também, a colaboração à 

equipe de saúde na busca pelos indícios diagnósticos, pois este trará conforto tanto ao 

paciente como à família. Por outro lado, seu cuidado será direcionado para as respostas 

humanas presentes, decorrentes da síndrome demencial e suas especificidades, 

independentemente da patologia associada. Por isso a colaboração diagnóstica e a importância 

do detalhamento de cada FR como pertinente ao DECC. 

Por apresentar estreita ligação com o DEMP, seria imprescindível a determinação de 

qual aspecto do prejuízo cognitivo estaria presente, auxiliando na diferenciação dos casos 

exclusivos de prejuízo da memória. Assim, o DEMP estaria inserido dentro do DECC e, se 

validarmos para os dois DE, podemos dar margem para que os enfermeiros diagnostiquem, 

mesmo que corretamente, os dois DE. E ainda, se determinar a sua inserção em ações de 

enfermagem de manutenção da atenção, na determinação das AVD e da linguagem. 
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O FR “psicose de Korsakoff, transtorno amnésico persistente induzido pelo álcool, 

ocorre devido a múltiplos episódios de encefalopatia causados por deficiência de tiamina no 

alcoolismo grave. Por ser entendida, por alguns autores, como sinônimo da demência 

induzida pelo álcool, necessita de maiores esclarecimentos para sua diferenciação (GANZER, 

2007; GELDMACHER, 2004; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003). Como apresenta 

um perfil progressivo e de lesão crônica, foi identificado pela literatura como uma síndrome 

pertinente ao quadro do DECC. Quanto ao abuso de álcool, sem as ações degenerativas 

progressivas, poderia ser associado aos DE confusão aguda e risco para confusão aguda.  

Por último, o FR “trauma cranioencefálico”, conceitualmente relacionado a lesões do 

crânio ou do cérebro. Por estar associado a variadas etiologias, apresenta-se melhor 

representado na literatura pelo termo traumatismo cranioencefálico. Portanto, estaria 

adequado para o DECC, se considerado como potencial para sequelas neurológicas que 

afetam a cognição, mas não exclusivamente em processos de desenvolvimento crônico. 

Assim, necessita de novos estudos por estar associado ao aparecimento de quadros agudos 

potencialmente reversíveis, o que também sugere sua participação no DE confusão aguda.  
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4.2 Validação de conteúdo por especialistas 

 

 

4.2.1 Caracterização dos participantes do estudo 

 

 

Foram incluídos no estudo 31 enfermeiros peritos segundo critérios propostos por 

Fehring (1994), e destes 21 (67,74%) afirmaram experiência em sua prática clínica com o 

DEMP e 15 (45,03) com o DECC. Somente 7 (22,58%) participantes afirmaram não ter 

experiência na prática clínica com ambos os diagnósticos do estudo (TABELA 4).  

 

Tabela 4 – Distribuição dos peritos, segundo prática clínica com os diagnósticos em estudo. 
Brasil, 2010 

 
DEMP DECC  

Prática clínica f % f % 

Nunca  7 22,58 10 32,26 
Raro  3 9,68 7 22,58 
Às vezes  14 45,16 9 29,03 
Frequente  5 16,13 3 9,68 

Muitas vezes  2 6,45 2 6,45 
TOTAL  31 100,00 31 100,00 

 

É possível considerar que a experiência com os DEMP e DECC se deu através do 

atendimento integral ao cliente, ao utilizar os DE em sua prática cotidiana, os enfermeiros têm 

a possibilidade de identificar as respostas humanas em todas as suas dimensões (MELO, 

2004). O que não esteve necessariamente relacionado à experiência/formação em gerontologia 

ou saúde do idoso, considerando afirmativa nossa perspectiva de presença e uso destes DE em 

diferentes cenários e modelos assistenciais. 

Em relação ao tempo de experiência profissional, como é possível observar na tabela 

5, os resultados apresentaram alta variabilidade entre os peritos. Consta a ocorrência de 

peritos com 1 ano até 37 anos de experiência, com média de 16,71 anos de experiência, o que 

pode ser considerado uma importante característica na identificação do perito. Analisando-se 

o percentil 25, temos pelo menos 25% dos peritos com até 5 anos de experiência profissional. 
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Tabela 5 – Distribuição dos peritos, segundo tempo de experiência profissional e área de 
atuação com os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I. Brasil, 2010 

 

Área de atuação com a NANDA-I  
Tempo (anos) 

Experiência 
profissional Ensino Pesquisa Cuidado 

Média 16,71 7,47 7,63 8,50 
Desvio padrão 11,66 5,45 5,89 6,36 

Coeficiente de variação 0,69 0,73 0,77 0,75 
Mínimo 1,00 1,00 2,00 1,00 
Máximo 37,00 20,00 24,00 20,00 

Percentil 25 5,00 2,00 4,00 28,00 
Percentil 50 15,00 6,50 5,00 38,00 
Pecentil  75 29,00 10,25 10,00 51,00 

P-valor (teste KS)  0,467 0,467 0,588 0,146 
 

Contudo, ao se considerar o tempo de experiência profissional relacionado ao DE da 

NANDA e ao uso no ensino, na pesquisa e no cuidado, os resultados apresentaram-se mais 

coesos. Assim, as médias variaram de 7,47 anos dedicados ao ensino da NANDA, 7.63 anos 

de pesquisa e um tempo médio ligeiramente maior, 8,50 anos dedicados ao cuidado. O gráfico 

1 exibe a distribuição das variáveis de tempo de experiência, medido em anos. Neste pode-se 

verificar que o perito com 24 anos de experiência em pesquisa com NANDA constitui um 

valor discrepante out line em relação aos demais (GRÁFICO 1). 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição do tempo de experiência profissional e áreas de atuação com a 
NANDA-I dos participantes do estudo. Brasil, 2010  
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 Considerar a experiência em diferentes campos de atuação, principalmente no cuidado, 

torna-se característica importante para o perito que participa na validação de conteúdo de um 

diagnóstico, pelo seu respaldo na fidedignidade dos resultados, conforme afirma Galdeano 

(2007). Contudo, tem-se observado em pesquisas de validação de conteúdo diagnóstico a 

existência de um maior número de profissionais atuantes no ensino, em função da 

comprovação de sua crescente integração ao corpo de conhecimento em construção. Da 

mesma forma que Chaves (2008), o presente estudo também identificou que os profissionais 

do ensino estão em destaque. 

Os dados demonstram também que os peritos trabalharam em mais de um campo de 

atuação, tais resultados também corroboram estudos anteriores em que a maioria dos sujeitos 

desenvolvia suas atividades profissionais em áreas simultâneas (CHAVES, 2008; MELO, 

2004; PILEGGI, 2007), o que pode ser benéfico pela maior possibilidade de experiências 

clínicas, como também pode prevalecer em uma visão geral, sem uma atuação especializada. 

A formação especializada em enfermagem ainda seria considerada contraditória, possuímos 

um currículo generalista com incentivos isolados para a uma formação especialista, o que 

numa perspectiva clínica pode indicar acurácia no desenvolvimento de habilidades e 

competências clínicas. 

Outro fator importante apresentado foi a titulação acadêmica do perito, possibilitando 

maior credibilidade para os dados, houve predominância dos doutores, com 16 (51.61%) e 8 

(25.81%) mestres, o que cabe ressaltar que todos os participantes possuíam mestrado 

(TABELA 6). 

 

Tabela 6 – Titulação acadêmica dos peritos. Brasil, 2010 

 
Maior Titulação acadêmica f (%) 
Mestrado 08 25,81 
Doutorado 16 51,61 
Livre Docência 2 6,45 
Pós-Doutorado 5 16,13 
TOTAL 31 100,00 

 

Sobre as regiões de atuação profissional dos peritos, observou-se que a amostra 

apresenta-se predominante concentrada na Região Sudeste com 12 (38,7) dos participantes, 

seguida pela Região Nordeste com 9 (29) dos participantes, 6 (19,4) da Região Sul e 2 da 

Região Centro-Oeste, estes apresentados na tabela 7.  



  82 

 

Tabela 7– Regiões de atuação profissional dos peritos participantes do estudo. Brasil, 2010 

 
REGIÃO f (%) 

Sudeste 12 38,70 
Nordeste 09 29,00 
Sul 06 19,40 
Centro-Oeste 02 6,50 
TOTAL 31 100,00 

 
Infelizmente, não foram obtidos participantes que representassem a região norte, 

dificultando a identificação de característica cultural e regional específicas, apesar de não ser 

o foco do estudo e de ter sido enviado a peritos locais. Por outro lado, a predominância de 

peritos da região sudeste corrobora os estudos de Chaves (2008) e Melo (2004), 

demonstrando o maior envolvimento em pesquisas desta área, principalmente no estado de 

São Paulo. 

Outro critério, segundo Fehring (1994), utilizado na pontuação dos peritos seria a 

produção de trabalhos abordando DE e também sobre a temática da área investigada, no caso 

idoso e déficits cognitivos. Assim, 27 peritos (87,1%) realizaram trabalhos científicos sobre 

DE, mas apenas 6 (19,35%) sobre o DEMP e 01 (3,23) sobre o DECC.  

Além disso, em estudos de pós-graduação stricto sensu, 16 (51,61%) afirmaram ter 

discutido na dissertação os DE e 9 (29,03%) elaboraram teses sobre DE. Peritos afirmaram 

ainda possuir artigos publicados e orientação de pós-graduação e de graduação na área. 

Os participantes receberam avaliações de 6 a 12 pontos, com média de 8,8 pontos, 

evidenciando que além do mestrado, todos tinham alguma experiência ou tipo de experiência 

adicional, auxiliando para que as sugestões dos peritos fossem efetivamente aplicáveis. 

De acordo com Fehring (1994), é importante analisar se os peritos possuem 

experiência clínica no diagnóstico em estudo, por isso dividiu-se em Grupo A aquele com 

percentual de participantes com experiência em DE e Grupo B, percentual com experiência 

especificamente nos DEMP e DECC, resultados esses relacionados à pontuação proposta por 

Fehring e apresentados na tabela 8.  

Como se observa, ocorre uma alta especificidade dos referidos diagnósticos, sendo 

ainda poucos os estudiosos da área. Apesar de uma parte dos especialistas já ter vivenciado 

alguma experiência com os dois ou pelo menos um dos DE estudados nesta pesquisa, do total 

de peritos apenas 6 (19,35%) constituíram o grupo de especialistas, isto é, profissionais que 

trabalharam com pelo menos um dos DE do estudo, justificando a relevância deste estudo. 
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Tabela 8 – Distribuição dos peritos, segundo pontuação obtida, conforme proposta de Fehring 
(1994). Niterói-RJ, 2010 

 
PERITOS 

GRUPO A1 GRUPO B2 TOTAL PONTUAÇÃO 

f (%) f (%) f (%) 

6 2 8,00 0 0 2 6,45 
7 4 16,00 1 16,67 5 16,13 
8 9 36,00 0 0 9 29,04 
9 5 20,00 0 0 5 16,13 
10 3 12,00 0 0 3 9,68 
11 2 8,00 2 33,33 4 13,90 
12 0 0 3 50 3 9,68 

TOTAL 25 100 6 100 31 100 
 1 Perito com experiência apenas no diagnóstico de enfermagem  
 2  Perito com experiência no diagnóstico de enfermagem da NANDA-I, DEMP e DECC 
 

Também é possível inferir que a pouca diferenciação dos DE em estudo, como visto 

na revisão integrativa, pode influir no seu uso pelos enfermeiros, assim como considera-se a 

área de enfermagem gerontológica como nova e em expansão na atualidade explicando o 

porquê de tais achados. Contudo, pode-se inferir ainda, que as maiores pontuações de 11 e 12 

foram constituídas por peritos do Grupo B que uniam as duas áreas de conhecimento, tanto do 

NANDA-I quanto da enfermagem gerontológica.  

Entretanto, conforme afirma Melo (2004), Fehring não exclui aqueles sujeitos que têm 

experiência em trabalhar com os diagnósticos de uma maneira generalizada. Dessa forma, 

optou-se por averiguar os sujeitos que afirmaram trabalhar com DE, distribuindo os 

participantes em um mesmo grupo, mas a devida ênfase foi atribuída a fim de se evitar dados 

altamente contraditórios. 

 
 

4.2.2- Avaliação Geral das Médias das Avaliações  

 
 

Para a avaliação do instrumento, todos os peritos fizeram 165 avaliações para cada 

diagnóstico, 5 para cada uma das 2 definições, 5 para cada uma das 20 CD e 5 para cada um 

dos 11 FR. Em uma análise global do instrumento proposto, foi calculado para cada perito o 

Índice de Validação dos Itens para o Diagnóstico (IVID)  como sendo a média, ou seja, a nota 

global de todos os itens avaliados por perito para cada um dos dois diagnósticos. 

Sendo assim, baseado na classificação de Fehring (1987), se o IVID fosse maior ou 
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igual a 0,8, conclui-se que o perito julgou tal item avaliado como apto para ser validado ao 

diagnóstico em questão. Caso o IVID apresentasse resultado maior ou igual a 0,6 e menor que 

0,8 determina-se que o perito julgou nesse caso, a necessidade de refinamento do item. Por 

último, quando o IVID fosse menor que 0,6, que item deveria ser descartado da validação 

para os diagnósticos em questão.   

A tabela 9 traz a análise descritiva da distribuição do IVID para os dois diagnósticos, 

uma análise com todos os itens propostos no instrumento e outra análise sem os itens que 

foram descartados. Isto é, sem os resultados abaixo de 0,6 definição 2, CD: 9, 10, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 e 20 e FR: 1, 2, e 4 para o diagnóstico 1 (DEMP) e sua definição 1, CD 1, 9 e 

13 e FR 1,2, 3 e 4 para o diagnóstico 2 (DECC). 

Tabela 9 – Resultados do Índice de Validação dos Itens para o Diagnóstico no instrumento 
proposto e no instrumento sem os itens descartados pelos critérios de Fehring. 
Brasil, 2010  

 

Instrumento proposto Instrumento sem os  
itens descartados Variáveis  

IVID 
Diagnóstico 1 

IVID 
Diagnóstico 2 

IVID 
Diagnóstico 1 

IVID 
Diagnóstico 2 

Média 0,66 0,69 0,77 0,73 
Moda 0,43 0,76 0,49 0,37 

Desvio Padrão 0,11 0,12 0,13 0,15 
Coeficiente de Variação 0,17 0,17 0,17 0,20 

Mínimo 0,43 0,42 0,49 0,37 
Máximo 0,90 0,90 1,00 1,00 

Percentil 25 0,58 0,60 0,67 0,62 
Percentil 50 0,68 0,69 0,77 0,74 
Percentil 75 0,73 0,80 0,89 0,83 

Teste de p-valor Kolmogorov Smirnov 0,805 0,998 0,755 0,971 
Teste de p-valor t-student pareado 

comparando IVID dos dois diagnósticos 
0,058 0,135 

Nota: IVID, Índice de Validação dos Itens para o Diagnóstico 
 

Observou-se pela análise do teste de t Student Pareado, em que cada perito fez 165 

avaliações pertinentes a cada um dos dois diagnósticos, analisando suas definições, CD e FR, 

com índices de variação entre 0 e 1, pôde-se verificar que de forma geral, a análise feita pelos 

peritos evidenciou grandes semelhanças entre os dois DE. E persiste tal semelhança mesmo 

ao se excluir os itens apontados (a serem descartados) pelos peritos, demonstrando que tais 

diagnósticos se assemelham de fato, os quais serão detalhados no subcapítulo 4.3.  

Ainda assim, através dos resultados do p-valor para cada item avaliado, foi possível 

avaliar as semelhanças das análises diagnósticas realizadas pelos peritos, também 

apresentados na tabela 10.  
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Tabela 10 – Resultados do julgamento dos peritos para os dois diagnósticos de enfermagem a 
partir do teste de Wilcoxon. Brasil, 2010 

 

Tipo Quesito 

Número de avaliações em que 
houve diferença significativa 

no julgamento dos dois 
diagnósticos pelo perito 

Número de avaliações em 
que não houve diferença 

significativa no julgamento 
dos dois diagnósticos pelo 

perito 

Total 

A 2 (100%) 0 2 
PE 2 (100%) 0 2 
C 2 (100%) 0 2 
PR 2 (100%) 0 2 

Definição 

O 2 (100%) 0 2 
A 8 (40%) 12 (60%) 20 
PE 10 (50%) 10 (50%) 20 
C 8 (40%) 12 (60%) 20 
PR 9 (45%) 11 (55%) 20 

Características 
Definidoras 

O 8 (40%) 12 (60%) 20 
A 0  11 (100%) 11 
PE 0 11 (100%) 11 
C 0 11 (100%) 11 
PR 0 11 (100%) 11 

Fatores 
Relacionados 

O 0 11 (100%) 11 
A 10 (30%) 23 (70%) 33 
PE 12 (36%) 21 (64%) 33 
C 10 (30%) 23 (70%) 33 
PR 11 (33%) 21 (67%) 33 

Geral  

O 10 (30%) 23 (70%) 33 
Total  53 (32%) 112 (68%) 165 

LEGENDA: A- adequação; PE - pertinência, C - clareza, PR - precisão e O - objetividade. 

 
Obteve-se, através do teste de Wilcoxon, que 68% das 165 avaliações feitas por cada 

perito não apresentaram distinção significativa entre os julgamentos dos dois diagnósticos, ou 

seja, os peritos não julgaram os dois diagnósticos de forma significativamente diferente, o que 

permite inferir que os peritos identificaram semelhanças em grande parte das CD e dos FR 

nos diagnósticos em estudo. 

Em 100% dos itens relativos à definição, os peritos avaliaram com diferença 

significativa os dois diagnósticos, o que demonstra que ambas as definições foram 

classificadas, pelos peritos, como adequadas aos seus respectivos diagnósticos. Uma das 

solicitações para o processo de validação diagnóstica, conforme a NANDA-I (2010), é que a 

definição ofereça uma descrição clara e exata do enunciado, com o objetivo de dar o sentido e 

ajudar na distinção para outros diagnósticos similares. Portanto, pela análise dos peritos, as 
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definições dos DE em estudo atendem a essas exigências.  

Para os itens referentes às CD, em 43% das avaliações houve avaliação 

significativamente distinta entre os dois diagnósticos, contudo, em sua maioria, ou seja, em 

57% das avaliações, não houve distinção significativa dos dois diagnósticos para os peritos, 

demonstrando que a maioria das análises dos peritos evidenciou similaridades entre as CD 

para os dois diagnósticos.  

A NANDA-I determina que as CD devam contemplar um perfil pertinente na 

identificação de indícios e inferências observáveis no indivíduo. Como observado na análise 

feita pelos enfermeiros, essas exigências não foram atendidas, necessitando de novos estudos 

que validem de fato indícios para cada diagnóstico. 

Já nos FR ocorreu o contrário das definições: em 100% dos itens, a avaliação dos 

peritos não se mostrou significativamente diferente entre os dois diagnósticos, revelando a 

tamanha semelhança entre os FR permitindo aplicabilidade para ambos os DE. Como critério 

de pertinência, os FR devem mostrar uma relação padronizada com o DE em discussão 

(NANDA-I, 2010) e, pelos resultados obtidos os FR não demonstraram evidências exclusivas, 

a um ou a outro DE. 

Ao se analisar os quesitos de uma forma geral, a Pertinência 12 (36) apresentou maior 

número de avaliações com diferença significativa no julgamento. Sequencialmente, os demais 

critérios apresentaram os seguintes resultados quanto aos achados de diferença significativa, 

11 (33) para Precisão e 10 (30) para os quesitos Adequação, Clareza e Objetividade, 

evidenciando que os peritos consideram que os critérios quando avaliados às definições, CD e 

FR pertinentes, apresentam baixa diferenciação nos DE. Além disso, quando considerados 

todos os itens (adequação, pertinência, clareza, precisão e objetividade) a maioria não 

apresentou diferença significativa no julgamento para os dois diagnósticos, ratificando a 

análise anterior. 

Assim, na correlação proposta acima, os resultados indicaram que houve diferenciação 

no julgamento feito para as definições do DEMP e do DECC. Contudo, não houve 

diferenciação significativa no julgamento dos dois DE para a análise das CD. E não foram 

encontradas diferenciações no julgamento para os FR, corroborando a hipótese de que não há 

diferenciação significativa entre as CD e os FR dos dois DE. 

 

4.2.3- Análise da diferenciação entre os dois diagnósticos pelos peritos 

 

Na seção anterior o estudo possibilitou uma análise geral dos itens e critérios julgados 
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pelos peritos para cada um dos dois DE. Nesta seção os resultados da validação numérica 

foram discutidos para cada item avaliado. A correlação foi feita pelo pareamento das 

respostas para os dois diagnósticos através do teste de Wilcoxon.  

É importante ressaltar que, de acordo com o escore médio alcançado, as CD e os FR 

foram denominados como maiores e/ou principais para aquelas com escore igual ou maior a 

0,80; e menores ou secundários para aqueles com escore entre 0,61 e 0,79. As características e 

os fatores com escore menor que 0,60 foram consideradas pouco relevantes aos diagnósticos, 

e deverão ser submetidos a novos estudos.  

 

4.2.3.1 - Análise das definições dos diagnósticos de enfermagem 
memória prejudicada e confusão crônica 

 

Na definição pertinente ao DEMP “incapacidade de lembrar ou recordar partes de 

informação ou habilidades comportamentais”, apresentada pela NANDA-I (2010), conforme 

se observa na tabela 11 obteve, pela validação dos peritos, um p-valor significativo.  

 

Tabela 11 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à definição 1: incapacidade de lembrar ou recordar partes de 
informação ou habilidades comportamentais. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,80 0,04 0,30 0,04 - 
Adequação 0,80 0,21 0,30 0,31 0,000 
Pertinência 0,85 0,19 0,34 0,34 0,000 
Clareza 0,81 0,20 0,32 0,28 0,000 
Precisão 0,74 0,23 0,24 0,24 0,000 
Objetividade 0,78 0,22 0,29 0,28 0,000 
 

Assim, a definição foi considerada adequada para o DEMP, pois apresentou média de 

0,80, amparada ainda pelo fato de ser inadequada para validação do DECC, visto que a média 

foi de 0,30. Com exceção dos quesitos precisão e objetividade, em todos os quesitos 

avaliados, a definição se mostrou compatível para validação pelo DEMP ao obtermos médias 

maiores ou aproximadamente iguais a 0,80. Contudo, seria necessário observar que, pelos 

valores atingidos, os peritos sugerem melhor definição em relação à precisão e objetividade, 

com valores de 0,74 e 0,78 respectivamente. 
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De acordo com a literatura, “habilidades comportamentais” referem-se ao fato de 

comportar-se, conduta, ato; está normalmente relacionado ao termo confusão, integrante do 

DECC e não do DEMP (CHERTKOW et al., 2008; MITTY; FLORES, 2007; RIED; 

DASSEN, 2000). Talvez isso possa explicar em parte o estranhamento dos peritos, quando 

observados os critérios abaixo de 0,80, ao se atribuir um termo comportamental a um perfil de 

prejuízo exclusivo da memória, necessitando de novos estudos para confirmação. 

Da mesma forma, a definição apresentada na tabela 12 mostrou-se compatível com 

DECC, sendo considerada adequada, visto que as médias foram significativamente maiores 

que as médias do DEMP. Em relação aos critérios, adequação, pertinência e precisão 

obtiveram os maiores valores, com resultados aproximadamente iguais a 0,8. Mesmo assim, 

de acordo com os dados coletados, a definição necessita de refinamento em relação aos 

critérios de clareza e precisão. Tal observação é pertinente e imprescindível, pois pode 

dificultar a decisão diagnóstica correta pelo profissional. 

 

Tabela 12 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à definição 2: deteriorização irreversível, prolongada e/ou 
progressiva do intelecto e da personalidade, caracterizada por capacidade 
diminuída para a interpretação dos estímulos ambientais e para processos 
de pensamento intelectuais e manifestados por distúrbios de memória, da 
orientação e do comportamento. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

 
Média 

Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,27 0,03 0,77 0,03 - 
Adequação 0,22 0,28 0,79 0,29 0,000 
Pertinência 0,22 0,28 0,79 0,29 0,000 
Clareza 0,30 0,28 0,74 0,26 0,001 
Precisão 0,28 0,30 0,76 0,24 0,000 
Objetividade 0,26 0,26 0,73 0,27 0,000 

 

Pode-se compreender que grande parte da definição tem relação com o prejuízo 

cognitivo como um todo, e na tentativa de reduzir seus aspectos subjetivos foi descrito como 

“irreversível, prolongada e/ou progressiva do intelecto”, além da utilização do termo 

“processo de pensamento intelectuais”, amplo e relacionado à memória de curto e longo prazo 

como a outras habilidades cognitivas não citadas (MC DOUGALL; BALYER, 1998; 

NOWELS, et al.; 2002; RIED; DASSEN, 2000; RIED, GUTZMANN, 2003).  
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A expressão “capacidade diminuída para interpretação de estímulos ambientais”, além 

de compor outro título diagnóstico da NANDA-I: “Síndrome da Interpretação Ambiental 

Prejudicada”, também não está clara. E segundo a literatura, pode ser mais bem compreendida 

quando associada ao termo “comportamento alterado”, por estar relacionado a um quadro de 

desorientação. Contudo, na maioria das vezes, este termo pode estar pouco vinculado a um 

prejuízo na cognição, tornando-se, por vezes, mal aplicado pelas enfermeiras 

(WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994), necessitando de refinamento. 

 

4.2.3.2 - Análise das características definidoras do  
diagnóstico de enfermagemmemória prejudicada 

 

A CD1 do DEMP apresentada pela NANDA-I (2010), mostrada na tabela 13 segundo 

resultados do valor de p dos peritos, não as distinguiu significativamente entre os dois 

diagnósticos. As médias entre 0,79 e 0,6 demonstraram que a CD1 foi validada para o DEMP 

como característica secundária, mas pode-se descartá-la para o DECC. 

  

Tabela 13 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 1: incapacidade de aprender novas 
habilidades. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,66 0,03 0,55 0,02 - 
Adequação 0,68 0,33 0,56 0,32 0000,,,,11111111    
Pertinência 0,66 0,30 0,54 0,28 0000,,,,11111111    
Clareza 0,68 0,33 0,57 0,31 0000,,,,11116666    
Precisão 0,60 0,31 0,52 0,29 0000,,,,22229999    
Objetividade 0,68 0,34 0,55 0,33 0000,,,,11115555    
 

A definição acima está relacionada a um prejuízo de memória, mas também apresenta 

aspectos cognitivos envolvidos para este aprendizado e por isso a diferença para os resultados 

do DECC (ERGIS; LINDEN; DEWEER, 1998; JEFFERIES et al.; 2008; KEEFOVER, 1998; 

MC DOUGALL; BALYER, 1998; WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994). O 

resultado corrobora com a validação conceitual que também identificou tal correlação. 

Na CD2 do DEMP, apresentada na tabela 14 foram obtidos valores médios que se 

aproximam de 0,8, demonstrando que a CD2 pode ser validada como característica menor de 
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ambos os DE, requerendo refinamento para definição de suas aplicabilidades. 

 

Tabela 14 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 2: incapacidade de determinar se uma ação 
foi efetuada. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,77 0,02 0,73 0,02 - 
Adequação 0,79 0,30 0,71 0,28 0000,,,,11114444    
Pertinência 0,77 0,29 0,73 0,26 0000,,,,44441111    
Clareza 0,75 0,29 0,75 0,25 0000,,,,66666666    
Precisão 0,73 0,28 0,71 0,23 0000,,,,44447777    
Objetividade 0,78 0,28 0,72 0,25 0000,,,,11114444    

 

Como a CD2 está relacionada basicamente a alterações da memória, os peritos 

atribuíram valores maiores para o DEMP que ao DECC. Contudo, o termo também se refere à 

cognição por necessitar da utilização de habilidades cognitivas, como observado na validação 

conceitual (KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003).  

Ao demonstrar na tabela 15 as médias ponderadas de 0,66 e 0,68 e o p-valor pareado 

sem nenhuma discordância significativa, temos que a mesma pode ser validada como 

característica menor para ambos os DE, requerendo refinamento para escolha do DE aplicável 

e/ou mesmo sua permanência nos DEMP e também DECC. 

 

Tabela 15 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 3: incapacidade de aprender novas 
informações. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,66 0,03 0,68 0,03 - 
Adequação 0,68 0,29 0,68 0,29 1111,,,,00000000    
Pertinência 0,66 0,37 0,68 0,28 0000,,,,93939393    
Clareza 0,69 0,34 0,72 0,27 0000,,,,66663333    
Precisão 0,62 0,32 0,63 0,27 0000,,,,77776666    
Objetividade 0,66 0,33 0,67 0,27 0000,,,,77776666    
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A CD3 “incapacidade de aprender novas informações” é definida pela literatura como 

incapacidade de aprender, decodificar, registrar e armazenar novos registros de linguagem, 

diferentes dos armazenados em um momento anterior (ARNOLD, 2005; HOWIESON et al., 

2007; JEFFERIES et al.; 2008; KEEFOVER, 1998; MC DOUGALL; BALYER, 1998;  

WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994). Está adequada para os dois DE, mas com 

necessidade de refinamento, pois em todos os critérios apresentou resultados abaixo de 0,8. 

A CD4 do DEMP também apresentou valores semelhantes a CD3, abaixo de 0,80 

(TABELA 16), permitindo a sua validação como característica menor para ambos os 

diagnósticos. 

Tabela 16 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 4: incapacidade de executar uma habilidade 
previamente aprendida. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,71 0,02 0,62 0,02 - 
Adequação 0,73 0,30 0,61 0,31 0000,,,,11115555    
Pertinência 0,71 0,28 0,62 0,30 0000,,,,19191919    
Clareza 0,70 0,30 0,65 0,30 0000,,,,33337777    
Precisão 0,68 0,29 0,60 0,32 0000,,,,27272727    
Objetividade 0,72 0,30 0,62 0,32 0000,,,,17171717    
 

Ao utilizar o termo “executar” é possível inferir que esta CD esteja relacionada não 

somente aos aspectos de utilização da memória processual, relacionada à execução de 

atividades, mas que se queira, além das condições de resgate, avaliar também aspectos 

executivos (GROBER, 2008; KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003).  

Como se depreende nos resultados exibidos na tabela 17 para a CD5 do DEMP temos 

uma média geral 0,86, ou seja, uma característica maior, adequada para ao DEMP. Contudo, 

para o DECC (média geral 0,67), pode ser classificada como característica secundária.  

Sob o ponto de vista estatístico, os peritos classificaram esta CD para os dois DE de 

modo significativamente diferentes, ratificando sua validação para o DEMP. Corroborando os 

estudos da validação conceitual, a CD4 foi considerada como característica secundária para o 

DEMP. Também se caracterizou como característica pertinente ao DECC, ao se inserir a 

memória dentro das funções cognitivas (ARNOLD, 2005; CHAVES; BARROS; MARINI, 

2010; KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003). 
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Tabela 17 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 5: incapacidade de recordar eventos. Brasil, 
2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,86 0,02 0,67 0,02 - 
Adequação 0,87 0,25 0,65 0,32 0000,,,,00001111    
Pertinência 0,86 0,24 0,67 0,67 0000,,,,01010101    
Clareza 0,88 0,23 0,69 0,32 0000,,,,00001111    
Precisão 0,83 0,25 0,63 0,32 0000,,,,01010101    
Objetividade 0,88 0,23 0,68 0,31 0000,,,,00001111    

 

Cabe ressaltar que alguns peritos sugeriram a especificação do período temporal para 

auxiliar na interpretação diagnóstica. Estudos desenvolvidos já especificam tal necessidade e 

corroboramos a importância dessa delimitação (RIED; DASSEN, 2000; RIED, GUTZMANN, 

2003). Portanto, o que se sugere é o retorno da expressão “passados ou recentes” como 

especificadores desta CD. 

Para a CD6 do DEMP não houve diferença significativa na avaliação dos peritos para 

os dois diagnósticos. De acordo com a tabela 18, a média para o DEMP foi igual a 0,77 e para 

DECC, igual a 0,63. Pelo critério adotado, em ambos os DE poder-se-ia empregar a CD6 

como característica menor. Portanto, é necessário refinamento para precisar a real 

aplicabilidade da CD6. 

 

Tabela 18 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 6: incapacidade de recordar informações 
factuais. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,77 0,02 0,63 0,02 - 
Adequação 0,78 0,26 0,65 0,32 0000,,,,11111111    
Pertinência 0,78 0,28 0,63 0,31 0000,,,,05050505    
Clareza 0,76 0,29 0,63 0,30 0000,,,,07070707    
Precisão 0,74 0,29 0,61 0,30 0000,,,,06060606    
Objetividade 0,76 0,29 0,64 0,29 0000,,,,06060606    

 

Por ser uma habilidade relacionada principalmente à memória, mais do que a outras 
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habilidades cognitivas, justifica-se que tanto a validação de conteúdo quanto a validação por 

especialistas tenham classificado como pertinente a ambos os DE (ARNOLD, 2005; 

GROBER, 2008; KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003). Contudo, 

como é possível observar nos resultados acima, os maiores valores foram atribuídos ao 

DEMP, por estarem intrinsecamente relacionados a este e por se apresentarem como um 

critério integrante a outros no DECC, também foi validado para o mesmo.  

Na CD7 do DEMP não houve diferença significativa pela avaliação dos peritos para os 

dois diagnósticos, pois teve uma média igual a 0,69 para o DEMP, já o valor identificado para 

o DECC foi igual a 0,71 (TABELA 19). Então é possível inferir, pelo critério adotado, a CD7 

para os dois DE como secundárias.  

 

Tabela 19 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 7: incapacidade de reter novas habilidades. 
Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,69 0,01 0,71 0,02 - 
Adequação 0,68 0,32 0,74 0,24 0000,,,,42424242    
Pertinência 0,69 0,31 0,69 0,28 0000,,,,99997777    
Clareza 0,70 0,32 0,68 0,31 0000,,,,99994444    
Precisão 0,68 0,31 0,69 0,28 0000,,,,82828282    
Objetividade 0,71 0,29 0,72 0,30 0000,,,,82828282    
 

A CD7 acima, por estar relacionada à memória implícita processual está inicialmente 

inserida dentro do DEMP, contudo não deixa de participar do DECC, pela necessidade de 

desenvolvimento de outras habilidades cognitivas para armazenamento dessas habilidades 

(ARNOLD, 2005; GROBER, 2008; KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 

2003; WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994).  

Nota-se assim, que entre os itens julgados não houve diferença significativa na 

avaliação, mas observaram-se resultados discretamente maiores atribuídos ao DECC do que 

ao DEMP, mesmo que esta seja uma CD pertinente ao último DE referido. Portanto, conclui-

se que tal característica necessita de refinamentos, por estar adequada para os dois DE.  

A CD8 apresenta resultados gerais com escores próximos, sugerindo que os peritos 

não identificaram diferenças significativas entre os dois DE (TABELA 20). A mesma pode 

estar adequada como característica menor para ambos os diagnósticos. Portanto, é necessário 
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refinamento a fim de determinar a sua aplicabilidade nesses DE.  

 

Tabela 20 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 8: incapacidade de reter novas informações. 
Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,74 0,02 0,71 0,00 - 
Adequação 0,71 0,28 0,73 0,25 0000,,,,36363636    
Pertinência 0,77 0,27 0,70 0,25 0000,,,,28282828    
Clareza 0,74 0,30 0,71 0,31 0000,,,,50505050    
Precisão 0,73 0,29 0,71 0,31 0000,,,,62626262    
Objetividade 0,73 0,30 0,71 0,31 0000,,,,60606060    
 

Isso talvez ocorra por ser uma CD relacionada essencialmente ao registro e 

armazenamento de informações, apresentando maiores relações com a memória, em que o 

escore com maior pontuação foi o de pertinência. Por outro lado, no DECC, pertinência foi o 

critério com menor pontuação, o que pode estar associado ao fato de que, na confusão, os 

profissionais tendem a avaliar os prejuízos de memória secundariamente (HOWIESON et al., 

2007; JEFFERIES et al.; 2008; KEEFOVER, 1998;  MC DOUGALL; BALYER, 1998)., Os 

resultados obtidos nas repostas dos peritos, corroboram desta forma, à análise conceitual, em 

que foram encontradas definições para confusão associadas a comportamento alterado. 

 

Tabela 21 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 9: esquecimento de efetuar uma ação em 
um horário planejado. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,83 0,03 0,66 0,03 - 
Adequação 0,87 0,26 0,67 0,30 0000,,,,00000000    
Pertinência 0,85 0,26 0,65 0,32 0000,,,,00001111    
Clareza 0,85 0,24 0,68 0,33 0000,,,,00002222    
Precisão 0,61 0,29 0,79 0,33 0000,,,,00002222    
Objetividade 0,81 0,28 0,67 0,31 0000,,,,04040404    
 

Na CD9, de acordo com a tabela 21 tem-se, com exceção do quesito precisão (0,61), 
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todos os outros critérios como característica principal (média geral de 0,83), definida como 

adequada para o DEMP.  

Sob o ponto de vista estatístico, foram significativas as diferenças entre os 

julgamentos dos peritos para os dois DE. Em relação ao DECC, a CD9 seria adequada, mas 

como característica menor, necessitaria de refinamento em seus critérios, exceto na precisão.  

A definição conceitual desta CD, de acordo com Arnold (2005), está relacionada ao 

prejuízo na habilidade de cumprir as atividades de planejamento, registro e execução de uma 

determinada ação, como justificado segundo validação pelos especialistas sua adequação a 

DEMP (De CARLI, 2003; JEFFERIES et al.; 2008; MC DOUGALL; BALYER, 1998). 

A última CD10 do DEMP foi analisada pelos peritos como adequada e pertinente, uma 

característica principal do DEMP, mas precisaria de refinamento nos itens clareza, precisão e 

objetividade (TABELA 22). Pelos valores médios, seria possível classificar ainda a CD10 

como característica secundária do DECC, o que evidencia a necessidade de refinamento para 

delimitar a CD10 e sua adequação aos DE. 

 

Tabela 22 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 10: experiências de esquecimento. Brasil, 
2010 

 

Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,75 0,07 0,68 0,06  
Adequação 0,83 0,22 0,69 0,27 0000,,,,06060606    
Pertinência 0,82 0,21 0,68 0,29 0000,,,,00006666    
Clareza 0,71 0,30 0,68 0,31 0000,,,,66663333    
Precisão 0,70 0,28 0,67 0,31 0000,,,,77775555    
Objetividade 0,71 0,27 0,67 0,33 0000,,,,50505050    

 

O termo “experiências de esquecimento”, definido como prejuízo de habilidade 

resultante de exercício contínuo em que se observa falha no processo de planejamento e 

execução (ARCHER, 2008; MIYAMOTO et al., 2009; SNITZ et al., 2008), pode ser 

considerado subjetivo, como afirmado na análise conceitual.  

Assim, as queixas de memória são inespecíficas em pacientes com prejuízo cognitivo, 

pela sua aplicabilidade a quadros de depressão e transtornos cognitivos leves; ou seja, sozinha 

não se constituem como evidência clínica, mas devem ser esclarecidas caso interfiram nas 
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AVD. Portanto, corrobora-se os dados encontrados para precisão, clareza e objetividade como 

secundárias, com necessidade de novos estudos de ensaio clínico longitudinal para 

demonstração de sua pertinência no DE em estudo. 

 

4.2.3.3 - Análise das características definidoras do  
diagnóstico de enfermagem confusão crônica 

  

Na sequência serão tratadas as CD do DECC. Como todas as características 

constituíram o mesmo instrumento, optou-se por uma atribuição numérica contínua, desde as 

CD do DEMP até as CD do DECC. 

Sendo assim, a primeira característica do DECC, a CD11, está descrita na tabela 23. 

Ao se analisar esta CD foi possível observar que em todos os itens julgados não houve 

diferença significativa na avaliação de cada perito para os dois diagnósticos. Contudo, 

conclui-se a partir das respostas, que tal característica está inadequada para ambos os DE, 

uma vez que as médias foram abaixo de 0,6 (média de 0,47 para o DEMP e de 0,57 para o 

DECC). Dessa forma, tanto para o DEMP quanto para o DECC a CD11 estaria descartada. 

 

Tabela 23 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 11: evidência clínica de prejuízo orgânico. 
Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,47 0,03 0,57 0,03  
Adequação 0,47 0,27 0,57 0,34 0000,,,,143143143143    

Pertinência 0,44 0,26 0,54 0,34 0000,,,,128128128128    

Clareza 0,52 0,32 0,61 0,35 0000,,,,194194194194    

Precisão 0,45 0,29 0,55 0,34 0000,,,,111111111111    
Objetividade 0,48 0,30 0,59 0,34 0000,,,,077077077077    

 

Entre os critérios acima o que obteve menor resultado foi pertinência. Tal fato 

corrobora os estudos validação conceitual, em que foi notada certa ambiguidade na definição 

conceitual desta CD que, por não apresentar uma evidência diagnóstica específica, possibilita 

amplas interpretações (ARNOLD, 2005; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003; 

GUTZMANN, 2003). Portanto, seriam necessários maiores estudos para determinar sua 

especificidade e pertinência, sendo neste estudo considerada inadequada para os DEMP e CC. 
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Na sequência, são apresentados na tabela 24, os resultados da CD12 do DECC, 

integrante da NANDA-I (2010).  

Tabela 24 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 12: interpretação alterada. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,50 0,03 0,75 0,05 - 
Adequação 0,50 0,31 0,81 0,24 0000,,,,00000000    
Pertinência 0,49 0,28 0,81 0,25 0000,,,,00000000    
Clareza 0,51 0,32 0,72 0,32 0000,,,,03030303    
Precisão 0,46 0,31 0,72 0,30 0000,,,,00001111    
Objetividade 0,55 0,33 0,72 0,29 0000,,,,00002222    
 

Portanto, a CD12 pode ser considerada inadequada para o DEMP e classificada como 

característica menor para o DECC, requerendo maior clareza, precisão e objetividade a fim de 

ser confirmada sua pertinência para o DECC e exclusão para os demais diagnósticos.  

Como observado na validação conceitual, a CD “interpretação alterada” refere-se a um 

prejuízo na compreensão, já inserido dentro de outras CD que tratam sobre o déficit nas 

habilidades cognitivas (MC DOUGALL; BALYER, 1998; NOWELS, et al.; 2002; RIED; 

DASSEN, 2000; RIED, GUTZMANN, 2003). Por ser semelhante à definição de 

“desorientação”, que também aborda a confusão de forma ampla e subjetiva, são necessárias 

maiores especificações quanto aos critérios de clareza, precisão e objetividade. 

Do mesmo modo, pode ser inserida dentro dos conceitos relacionados às alterações 

comportamentais, por ser aplicado sinonimamente à palavra desorientação. Sendo assim, tal 

CD é pertinente ao DECC, necessitando de estudos que auxiliem a definição mais adequada. 

A CD13 do DECC, apresentada na tabela 25, permite-nos perceber a ausência de 

diferença significativa entre as médias dos dois DE segundo os quesitos analisados. Nesta 

CD, os escores estão distribuídos entre 0,7 e 0,6, o que a classifica como característica 

secundária adequada tanto para o DEMP quanto para o DECC.  

Do mesmo modo, é possível inferir que o julgamento dos peritos não foi 

significativamente diferente nos quesitos pertinentes entre os dois DE, ratificando a 

imprecisão na determinação de qual DE apresenta melhores evidências para inserção desta 

característica, o que dificulta a escolha diagnóstica dos profissionais, com chances de 

aplicação de um diagnóstico não tão adequado. 
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 Tabela 25 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 13: memória antiga prejudicada. Brasil, 
2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,68 0,03 0,68 0,03  
Adequação 0,71 0,34 0,65 0,28 0000,,,,33339999    
Pertinência 0,71 0,34 0,63 0,28 0000,,,,22224444    
Clareza 0,65 0,34 0,69 0,29 0000,,,,75757575    
Precisão 0,66 0,34 0,69 0,27 0000,,,,99995555    
Objetividade 0,66 0,34 0,73 0,27 0000,,,,36363636    

 

Na validação conceitual observou-se que o termo “memória antiga prejudicada” 

apresenta características que permitem sua inserção nos dois DE. Ou seja, ao se tratar 

especificamente da memória e do seu aspecto de prejuízo temporal, a CD13 pode ser inserida 

no DEMP. Contudo, o prejuízo da memória antiga costuma ser um atributo identificado em 

indivíduos com déficit cognitivo de longo prazo, mais adequado à proposta do DECC 

(ARNOLD, 2005; RIED; DASSEN, 2000; RIED; GUTZMANN, 2003; WEINSENSEE; 

KJERVIK; ANDERSON, 1994). Portanto, a resposta encontrada na análise dos peritos 

corrobora os estudos da primeira fase em que tal CD também foi classificada como adequada 

para ambos.  

Resultado similar aos anteriores seria o esperado para a CD 14 do DECC, mas obtive-

se diferença significativa entre os dois DE (TABELA 26). A partir dos dados analisados, esta 

CD está adequada para o DEMP como característica maior. Em relação à sua adequação para 

o DECC, tal CD poderia ser classificada como característica menor, uma vez que a média 

geral foi 0,67, necessitando de refinamento dos seus critérios. 

Como encontrado na literatura, a CD14 desenvolve-se clinicamente em indivíduos 

com prejuízo da memória de curto prazo, em que o registro de informações foi adquirido há 

minutos ou horas, o que justifica validação como característica maior para o DEMP, apesar de 

atualmente estar inserida no DECC.  

Estudos realizados concluíram que pessoas com prejuízo de memória recente, em 

função do desenvolvimento progressivo, terão maiores chances para o desenvolvimento de 

memória antiga prejudicada (HOWIESON et al., 2007; LINDEN; DEWEER, 1998; 

MIYAMOTO et al., 2009; NOWELS, et al.; 2002; RIED; DASSEN, 2000; WEINSENSEE; 
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KJERVIK; ANDERSON, 1994), daí a validação desta CD para o DECC. Portanto, a 

identificação de um quadro de prejuízo da memória recente deveria ser acompanhado e 

avaliado, pois, na ocorrência de outro prejuízo cognitivo associado, este perfil será 

classificado como DECC. 

Tabela 26 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 14: memória recente prejudicada. Brasil, 
2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,83 0,02 0,67 0,03  
Adequação 0,85 0,28 0,66 0,27 0000,,,,00002222    
Pertinência 0,85 0,27 0,64 0,28 0000,,,,01010101    
Clareza 0,81 0,28 0,67 0,68 0000,,,,05050505    
Precisão 0,82 0,28 0,66 0,28 0000,,,,03030303    
Objetividade 0,82 0,28 0,71 0,28 0000,,,,12121212    
 

É importante ressaltar que, de acordo com a NANDA-I (2010), a CD14 “memória 

recente prejudicada” encontra-se entre as CD pertinentes ao DECC, o que ratifica a 

necessidade de validação para se analisar a real pertinência das definições existentes e sua 

correlação com a experiência clínica, suscitando que novos estudos são necessários, como a 

validação clínica. 

A seguir, temos os resultados da CD 15 do DECC;em que não houve diferença 

significativa entre as médias dos dois DE em todos os quesitos avaliados (TABELA 27). 

Além disso, os escores gerais e os critérios encontram-se abaixo de 0,6, o que a classifica 

como inadequada tanto para o DEMP quanto para DECC. 

Recorrendo a validação conceitual, tem-se que a CD 15, definida como manutenção da 

habilidade de conhecimento e julgamento da própria realidade, mas com prejuízo na 

capacidade de execução, ou seja, uma pessoa com perda da cognição, mas não da sua 

consciência (HODSON; KEADY, 2008; MIYAMOTO et al., 2009; KNOPMAN; BOEVE; 

PETERSEN, 2003; RIED; DASSEN, 2000).  

Portanto, não colabora na busca pela evidência clínica, ainda mais se acrescido o fato 

da construção da frase de afirmação diagnóstica conter características ambíguas, ou seja, uma 

negação na definição da CD15, e essa negação pode interferir na indefinição do avaliador.  
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Tabela 27 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 15: nenhuma mudança do nível de 
consciência. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,54 0,02 0,46 0,03  
Adequação 0,54 0,40 0,45 0,39 0000,,,,186186186186    

Pertinência 0,51 0,31 0,43 0,39 0000,,,,275275275275    

Clareza 0,53 0,39 0,46 0,39 0000,,,,270270270270    

Precisão 0,53 0,39 0,47 0,39 0000,,,,321321321321    

Objetividade 0,57 0,40 0,50 0,99 0000,,,,305305305305    

 

De forma geral a CD acima foi considerada ampla e ambígua por utilizar um termo de 

pouca precisão, o que dificulta a determinação de evidências clínicas, interferindo na 

aplicação pelo profissional. Assim, pela junção de ambas as análises ocorrem uma 

inadequação aos DE em estudo, requerendo novas para avaliações.   

A CD16 do DECC e seus resultados pela análise dos peritos são apresentados tabela 

28, com uma diferença significativa entre as médias dos dois DE para os quesitos analisados; 

mesmo sendo maiores as médias no DECC, esta pode ser classificada como característica 

secundária, mas seria descartada para o DEMP. 

 

Tabela 28 – Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 16: personalidade alterada. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica   

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,24 0,03 0,63 0,03  
Adequação 0,21 0,29 0,65 0,34 0000,,,,000000000000    

Pertinência 0,21 0,27 0,68 0,30 0000,,,,000000000000    

Clareza 0,27 0,35 0,62 0,33 0000,,,,001001001001    

Precisão 0,22 0,31 0,68 0,36 0000,,,,000000000000    

Objetividade 0,27 0,35 0,62 0,35 0000,,,,001001001001    

 

A palavra “personalidade” tem um caráter individual, daquilo que a distingue de 

outras pessoas e que permanece inalterada em indivíduos com prejuízo cognitivo. Portanto, os 

resultados apresentados acima ratificam a validação de conteúdo, em que a CD16 foi 
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considerada inadequada ao DEMP e adequada, como característica secundária, ao DECC.  

De acordo com a literatura, o idoso com déficit cognitivo apresenta alteração de 

comportamento e não de personalidade. Porém, encontramos que a palavra “confusão” pode 

vir imbuída de significados normalmente relacionados a alterações de personalidade (LEE et 

al., 2008; MITTY; FLORES, 2007; RIED; DASSEN, 2000). Portanto, sugere-se a alteração 

da definição desta CD para termos que atendam aos quadros de alteração comportamental, 

algo esperado neste DE.  

Na tabela 29, estão os resultados dos enfermeiros para a CD 17 do DECC em que as 

médias de julgamento foram significativamente maiores, o que a classifica como 

característica maior nos quesitos adequação e pertinência; e secundária nos outros itens, 

apontando a importância da realização de ajustes na clareza, precisão e objetividade. Para o 

DEMP a CD17, com média geral de 0,46, está descartada segundo os critérios adotados. 

Tabela 29 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 17: prejuízo cognitivo existente há tempo. 
Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,46 0,03 0,78 0,04 - 
Adequação 0,47 0,31 0,83 0,38 0000,,,,00000000    
Pertinência 0,48 0,30 0,81 0,26 0000,,,,00000000    
Clareza 0,45 0,28 0,74 0,28 0000,,,,00000000    
Precisão 0,41 0,27 0,74 0,27 0000,,,,00000000    
Objetividade 0,46 0,31 0,77 0,27 0000,,,,00000000    

 

Por ser difícil apreender sua aplicabilidade, a definição da CD17 em função da 

expressão “há tempo”, apresentou certa ambiguidade. Contudo, está em concordância com a 

análise conceitual para o DECC, pois se relaciona a processos crônicos. Não obstante, 

necessita de refinamento do termo, pela semelhança que detém com a CD18, a seguir.  

Na sequência, é discutida a CD18 do DECC, estando adequada como característica 

secundária, mas apresentando adequação e pertinência de 0,81 e 0,82, respectivamente, sendo 

necessário refinar o diagnóstico nos quesitos clareza, precisão e objetividade, para que esta 

CD seja totalmente classificada como característica primária. Pela média geral (0,53), 

conclui-se que esta pode ser descartada do DEMP (TABELA 30). 
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Tabela 30 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 18:prejuízo cognitivo progressivo. Brasil, 
2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,53 0,06 0,79 0,03 - 
Adequação 0,61 0,36 0,81 0,24 0000,,,,00006666    
Pertinência 0,58 0,34 0,82 0,23 0000,,,,01010101    
Clareza 0,51 0,32 0,79 0,19 0000,,,,00000000    
Precisão 0,47 0,29 0,73 0,22 0000,,,,00000000    
Objetividade 0,49 0,32 0,78 0,21 0000,,,,00000000    
 

Como afirmado anteriormente, a palavra “progressivo” se assemelha à definição da 

CD anterior “há tempo”, por também apresentar um quadro de desenvolvimento crônico 

(GELDMACHER, 2004; RIED; DASSEN, 2000). Portanto, tanto na validação conceitual 

quanto na validação por peritos, esta seria adequada para o DECC e descartada para o DEMP. 

Deste modo, pela análise simultânea das CD 17 e 18, sugere-se a manutenção da CD18 e 

exclusão da 17 pela semelhança nos resultados da revisão e da validação por especialistas. 

Tabela 31 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 19: resposta alterada a estímulos. Brasil, 
2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,33 0,02 0,70 0,05 - 
Adequação 0,33 3,19 0,76 0,28 0000,,,,00000000    
Pertinência 0,31 0,30 0,75 0,30 0000,,,,00000000    
Clareza 0,33 0,35 0,68 0,32 0000,,,,00000000    
Precisão 0,32 0,34 0,65 0,32 0000,,,,00000000    
Objetividade 0,34 0,36 0,68 0,31 0000,,,,00000000    

 

A CD19 do DECC é apresentada na tabela 31 com resultados que indicam diferença 

significativa entre o julgamento dos peritos para os dois DE, tanto na análise de cada critério 

individualmente, quanto no aspecto geral, os resultados demonstram-se representativamente 

maiores para o DECC. Mesmo assim, os critérios possuem escores abaixo de 0,8, o que 

classifica a CD19 como característica menor. Para o DEMP, tal característica seria 

descartável face ao baixo escore geral encontrado (0,33).  
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A definição conceitual de “resposta alterada a estímulos” permitiu observar a sua 

possibilidade de inserção dentro da definição de comportamento alterado, que compreende o 

grupo de quadros referentes à desorientação, resposta alterada a estímulos e interpretação 

alterada, pelo mesmo fato desta CD ser inespecífica e aplicável em outros DE. Contudo, esta 

CD é importante, pois ela está inserida e validada dentro do conceito do DECC.  

São apresentados na tabela 32 os resultados da CD 20 do DECC, cujas médias de 

julgamento são significativamente maiores no DECC, o que a define como adequada. Pode 

ainda ser definida como característica principal nos quesitos adequação e pertinência, sendo 

importante o desenvolvimento de estudos para os critérios de clareza, precisão e objetividade. 

No entanto, está inadequada para o DEMP, de acordo com os critérios estabelecidos. 

 

Tabela 32 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação à característica definidora 20: socialização prejudicada. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,52 0,02 0,77 0,05 - 
Adequação 0,53 0,30 0,83 0,19 0000,,,,00000000    
Pertinência 0,52 0,28 0,81 0,20 0000,,,,00000000    
Clareza 0,52 0,35 0,73 0,29 0000,,,,00000000    
Precisão 0,48 0,30 0,72 0,25 0000,,,,00000000    
Objetividade 0,54 0,32 0,73 0,25 0000,,,,00000000    
 

Na análise da literatura encontramos a CD “socialização prejudicada” definida como 

prejuízos na realização de atividades interpessoais e de funções executivas. Sendo, portanto, 

pertinente ao DECC por ocorrer em decorrência das outras CD apresentadas como “resposta 

alterada a estímulos”, também validada para o DECC, além da questão do comportamento 

alterado interferir diretamente no processo de socialização, amplamente definido nos estudos 

(GELDMACHER, 2004; MC DOUGALL; BALYER, 1998; RIED; DASSEN, 2000). 

 

4.2.3.4 - Análise dos fatores relacionados do  
diagnóstico de enfermagem memória prejudicada 

 

Como primeiro FR pertencente ao DEMP, tem-se “anemia”, que não apresentou 

diferença significativa entre os julgamentos dos peritos nos dois diagnósticos, conforme 

tabela 33. Além disso, as médias encontram-se abaixo de 0,6, sendo considerado inadequado 



  104 

 

pelos especialistas para ambos os DE.  

 

Tabela 33 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação ao fator relacionado1: anemia. Brasil, 2010 

 

Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,59 0,04 0,48 0,04 - 
Adequação 0,56 0,29 0,46 0,32 0000,,,,11110000    
Pertinência 0,57 0,28 0,44 0,31 0000,,,,00009999    
Clareza 0,63 0,32 0,49 0,36 0000,,,,00006666    
Precisão 0,54 0,56 0,45 0,33 0000,,,,11111111    
Objetividade 0,63 0,30 0,54 0,35 0000,,,,12121212    

  

 A definição de anemia, entendida como número reduzido de eritrócitos ou de 

hemoglobina, com consequente redução do oxigênio transportado pelas células, em seu 

sentido amplo não se relaciona aos DE em estudo de forma direta, relacional, como esperado 

de um FR (GELDMACHER, 2004; KEEFOVER, 1998; NUNEST et al., 2010).  

Apesar de ser considerado um FR menor para o DEMP, este FR só obteve um valor 

aceito, no critério referente à clareza. Igualmente, a anemia também se apresenta como um 

causador de prejuízo cognitivo em idosos, mas que não foi apontado pelos enfermeiros, o que 

pode relacionar-se ao fato de também estar presente em outros DE, como “risco de confusão 

aguda”.  

Dessa forma, tanto na literatura quanto na validação por especialistas, este FR foi 

considerado inadequado para aplicação nos DEMP e CC, sugerindo a realização de novos 

estudos para refinamento.  

Para o FR2 do DEMP também não foram encontradas diferenças significativas entre 

os julgamentos dos peritos para os dois diagnósticos, conforme se observa na tabela 34. As 

médias foram abaixo de 0,6, o que pode ser indicativo da inadequação. 

Assim como na análise dos peritos, apesar de sua discreta inclinação para o DEMP, 

também foi classificada como inadequada na análise da literatura para os DE em questão, por 

considerá-lo como um FR amplo e pouco excludente (ARNOLD, 2005; CHERTKOW et al.; 

2008; KEEFOVER, 1998; SCUTERI et al., 2005). 
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Tabela 34 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação ao fator relacionado 2: débito cardíaco diminuído. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,58 0,05 0,56 0,04 - 
Adequação 0,55 0,31 0,55 0,35 0000,,,,97979797    
Pertinência 0,54 0,31 0,52 0,35 0000,,,,79797979    
Clareza 0,63 0,29 0,59 0,37 0000,,,,55557777    
Precisão 0,58 0,30 0,54 0,35 0000,,,,55554444    
Objetividade 0,63 0,28 0,63 0,54 0000,,,,90909090    
 

Temos também o FR3, que recebeu dos avaliadores uma média igual a 0,66, indicativo 

de adequação como FR menor para o DEMP (TABELA 35). Para o DECC, o FR3 deve ser 

descartado, pois apresentou escore de 0,54, ou seja, abaixo do critério estabelecido. 

Cabe ressaltar que no desequilíbrio hídrico e eletrolítico, tem-se distúrbios na 

quantidade de volume e composição que também compreendem os quadros de prejuízo 

cognitivo agudo, rapidamente reversível (ARCHER, 2006; ARNOLD, 2005; CHERTKOW et 

al.; 2008; GANZER, 2007; GELDMACHER; 2004).  

 

Tabela 35 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação ao fator relacionado 3: desequilíbrio hídrico e eletrolítico. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,66 0,03 0,54 0,02 - 
Adequação 0,53 0,27 0,58 0,38 0000,,,,18181818    
Pertinência 0,63 0,28 0,54 0,35 0000,,,,27272727    
Clareza 0,70 0,23 0,57 0,34 0000,,,,07070707    
Precisão 0,65 0,25 0,53 0,57 0000,,,,11113333    
Objetividade 0,69 0,24 0,55 0,36 0000,,,,06060606    
 

Portanto, constitui-se um importante causador de prejuízo cognitivo em idosos, mas 

também relacionado como FR do DE risco de confusão aguda, o que pode ter sido utilizado 

como um critério de exclusão dentre os especialistas. Assim, novos estudos diferenciais são 

importantes para confirmação desses achados. 

O FR4 do DEMP obteve baixos escores de média geral e em todos os demais critérios 
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exibidos na tabela 36 abaixo, demonstrando ausência significativa entre os dois diagnósticos, 

ou seja, observaram semelhanças entre ambos. Como todas as médias são menores que 0,6, 

conclui-se que o FR4 está inadequado para os DE em estudo. 

 

Tabela 36 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação ao fator relacionado 4: alterações ambientais excessivas. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,54 0,01 0,50 0,05 - 
Adequação 0,55 0,31 0,57 0,35 0000,,,,92929292    
Pertinência 0,55 0,31 0,55 0,35 0000,,,,92929292    
Clareza 0,53 0,36 0,47 0,30 0000,,,,44444444    
Precisão 0,55 0,32 0,46 0,38 0000,,,,24242424    
Objetividade 0,55 0,32 0,46 0,38 0000,,,,44447777    
 

Em relação à validação conceitual, o termo “alterações ambientais excessivas”, 

entendido na maioria das vezes como desorientação, pode contribuir nos quadros de ambos os 

DE, mas da forma descrita pode não ser tão indicativo como deveria, necessitando de revisão 

do termo e seu conceito (CHAVES, E.H., 2008; GERDNER; XIONG; CHA, 2006; 

GOSLINE, 2003; LEE et al., 2008; MC CUSTER et al., 2001; NOWELS et al.; 2002; RIED; 

DASSEN, 2000).  

O FR5 do DEMP “distúrbios neurológicos” (NANDA-I, 2010) não apresentou 

diferença significativa no julgamento para os dois diagnósticos pelos peritos (TABELA 37).  

Tabela 37 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação ao fator relacionado 5: distúrbios neurológicos. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,78 0,05 0,83 0,04  
Adequação 0,83 0,20 0,87 0,21 0000,,,,541541541541    

Pertinência 0,82 0,20 0,86 0,21 0000,,,,444444444444    

Clareza 0,77 0,24 0,83 0,21 0000,,,,273273273273    

Precisão 0,73 0,23 0,78 0,23 0000,,,,359359359359    

Objetividade 0,75 0,22 0,81 0,22 0000,,,,272272272272    
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Com exceção do quesito precisão (0,73), pode-se considerar que o FR5 está adequado 

como FR maior (escore geral de 0,83) para o DECC. E adequado como FR menor para o 

DEMP (0,78). Também se encontra presente no DEMP, o que demonstra a importância dos 

estudos de validação clínica para auxiliar na determinação das características clínicas 

específicas de cada DE. 

De forma geral, este FR estaria definido como um comprometimento cerebral 

estrutural e orgânico, amplo e pouco específico, o que abarcaria várias etiologias, dificultando 

a precisão diagnóstica, aplicável tanto ao DEMP quanto ao DECC (ARNOLD, 2005; 

GELDMACHER, 2004; NOWELS et al.; 2002; SCUTERI et al., 2005).  

O FR 6 “hipóxia” do DEMP pode ser classificado como FR secundário para ambos os 

DE, como mostram os dados apresentados na tabela 38, respectivamente 0,70 e 0,74, para 

DEMP e DECC, não ocorrendo diferença significativa entre os julgamentos para os 

diagnósticos (p-valor 0,43). Portanto, necessita de refinamento para validação dos 

diagnósticos e determinação de suas especificidades.  

 

Tabela 38 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação ao fator relacionado 6: hipóxia. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,70 0,02 0,74 0,27 - 
Adequação 0,70 0,30 0,75 0,29 0000,,,,43434343    
Pertinência 0,70 0,29 0,74 0,30 0000,,,,66665555    
Clareza 0,72 0,30 0,75 0,31 0000,,,,75757575    
Precisão 0,66 0,29 0,69 0,30 0000,,,,84848484    
Objetividade 0,72 0,28 0,76 0,28 0000,,,,66661111    
 

Em conformidade com os escores de validação pelos especialistas, a análise conceitual 

do FR6 está adequada aos quadros de desenvolvimento de confusão crônica e também pode 

ser relacionado ao desenvolvimento do prejuízo de memória (GELDMACHER, 2004).  

 

4.2.3.5 - Análise dos fatores relacionados do 
diagnóstico de enfermagem confusão crônica 

 

Na sequência serão tratados os FR do DECC. Como todos os fatores constituíram o 

mesmo instrumento, optou-se por uma atribuição numérica contínua, desde os FR do DEMP 
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até as FR do DECC. 

O FR7 presente no DECC, apresentou pela análise dos especialistas, também 

semelhança, com 0,76 para DEMP e 0,81 para DECC, sem diferença significativa entre os 

julgamentos realizados (TABELA 39).  

Com exceção do quesito precisão para o DECC (0,78) seria possível considerá-lo 

adequado como FR maior para o DECC. De forma similar, com exceção do quesito 

adequação seria também possível considerar o FR7 como FR secundário para o DEMP. 

 

Tabela 39 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação ao fator relacionado 7: acidente vascular cerebral. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,76 0,04 0,81 0,02 - 
Adequação 0,80 0,23 0,84 0,20 0000,,,,44444444    
Pertinência 0,78 0,23 0,82 0,21 0000,,,,60606060    
Clareza 0,76 0,24 0,81 0,22 0000,,,,50505050    
Precisão 0,71 0,25 0,78 0,22 0000,,,,33334444    
Objetividade 0,75 0,24 0,82 0,22 0000,,,,18181818    
 

A definição de “acidente vascular cerebral” pode ser compreendida como uma 

deficiência no suprimento sanguíneo que origina uma alteração da normalidade funcional do 

sistema nervoso central. Ressalta-se ainda que este FR prioritariamente apresenta-se definido 

como acidente vascular encefálico (ARNOLD, 2005; GELDMACHER, 2004; JEFFERIES et 

al.; 2008; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003), daí pouca precisão indicada pelos 

resultados, tanto para o DEMP, quanto para o DECC.  

Dessa forma, em ambas as fases da validação, o FR7 foi considerado como adequado 

para os DE, apesar da sua relação mais estreita ao DECC, tem-se ainda, uma proximidade 

com o FR apresentado em seguida, com escores consistentes. 

Assim o FR “demência por multiinfarto” denominado como FR8, constituinte do 

DECC demonstrou adequação como FR principal para os dois DE, visto que praticamente 

todos os resultados estão acima de 0,8 (TABELA 40). Além disso, pelo p-valor não há 

diferença significativa nos julgamentos dos peritos para os dois DE, mais uma vez 

corroborando a hipótese deste estudo de similaridades com os dois DE.   
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Tabela 40 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação ao fator relacionado 8: demência por multiinfarto. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,81 0,03 0,83 0,02 - 
Adequação 0,83 0,21 0,84 0,21 0000,,,,90909090    
Pertinência 0,83 0,20 0,85 0,21 0000,,,,66666666    
Clareza 0,81 0,21 0,83 0,23 0000,,,,56565656    
Precisão 0,81 0,23 0,83 0,22 0000,,,,44447777    
Objetividade 0,78 0,22 0,82 0,22 0000,,,,44441111    

 

O termo “demência por multiinfarto” está definido como a presença de um déficit de 

memória associado à outra função cognitiva, com vistas a um comprometimento do 

funcionamento social e ocupacional (ARCHER, 2006; ARNOLD, 2005; CHERTKOW et al.; 

2008; GELDMACHER, 2004; HOWIESON et al., 2007; KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; 

BOEVE; PETERSEN, 2003; MIYAMOTO et al., 2009; RIED; DASSEN, 2000). Dessa 

forma, o FR8 está validado para os DEMP e DECC, sendo no primeiro relacionado às 

respostas no registro de informações dos quadros iniciais, e no segundo se aproxima dos 

estudos de longo prazo e observação do desenvolvimento dos quadros progressivos. 

Assim como discutido para o FR anterior, observa-se novamente que ambos os FR do 

DECC “doença de Alzheimer” (NANDA-I, 2010) estão adequados como FR maior, na 

maioria dos critérios, exceto pertinência para o DECC que apresentou escore 0,79, conforme 

tabela 41 abaixo.  

Tabela 41 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação ao fator relacionado 9: doença de Alzheimer. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,84 0,01 0,81 0,01 - 
Adequação 0,86 0,20 0,80 0,25 0000,,,,41414141    
Pertinência 0,85 0,25 0,79 0,20 0000,,,,41414141    
Clareza  0,83 0,23 0,82 0,26 0000,,,,80808080    
Precisão 0,83 0,23 0,81 0,25 0000,,,,77776666    
Objetividade 0,84 0,21 0,83 0,24 0000,,,,88886666    

 

Como é possível observar, não houve diferença significativa pela análise dos peritos, 
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0,84 para MP e 0,81 para CC, o que demonstra semelhança na interpretação diagnóstica dos 

dois DE. O termo “doença de Alzheimer” entendido como o prejuízo da memória associado a 

mais algum déficit cognitivo que prejudique o funcionamento social de progressão lenta. Por 

sua relação não somente com o prejuízo de memória, mas também com os déficits cognitivos, 

acreditamos que esse FR é pertinente ao DECC, apesar de ter características do DEMP.  

Ainda é necessário considerar a necessidade da avaliação global do paciente, evitando 

julgamentos rápidos e pouco refinados. Também a partir desta compreensão é importante 

inferir a imprescindível percepção da inserção do DEMP no DECC, pois, ao se validar os dois 

DE, permite-se a aplicação de forma equivocada em ambos (ARCHER, 2006; ARNOLD, 

2005; CHERTKOW et al.; 2008; GELDMACHER, 2004; HOWIESON et al., 2007; 

KEEFOVER, 1998; KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003; MIYAMOTO et al., 2009; 

RIED; DASSEN, 2000).  

O FR abaixo foi descrito na tabela 42 com médias que não foram consideradas 

significativamente diferentes: 0,71 para MP e 0,73 para CC. Portanto, a partir da análise dos 

peritos, pode-se classificar o FR10 adequado como FR menor aos dois DE. 

 

Tabela 42 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação ao fator relacionado 10: psicose de Korsakoff. Brasil, 2010 

 

Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,71 0,35 0,73 0,01 - 
Adequação 0,73 0,24 0,73 0,24 0000,,,,88888888    
Pertinência 0,73 0,25 0,73 0,23 0000,,,,79797979    
Clareza 0,70 0,27 0,75 0,24 0000,,,,22222222    
Precisão 0,68 0,26 0,72 0,22 0000,,,,36363636    
Objetividade 0,66 0,26 0,72 0,23 0000,,,,14141414    
 

A síndrome “psicose de Korsakoff”, tipo de transtorno amnésico persistente induzido 

pelo álcool, ocorre devido a múltiplos episódios de encefalopatia causados por deficiência de 

tiamina num quadro de alcoolismo grave, identificado como uma síndrome rara, por 

apresentar um quadro patológico progressivo e de lesão crônica. (GANZER, 2007; 

GELDMACHER, 2004; KEEFOVER, 1998). Apesar da validação dos especialistas julgarem 

como pertinente ao dois DE, a literatura demonstra fortes evidências de adequação ao DECC.  

Por último, temos o FR11 do DECC apresentado na tabela 43, com médias gerais sem 
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grandes discrepâncias estatísticas: 0,71 para MP e 0,70 para CC. Da mesma forma que o 

anterior, este FR considerado adequado, foi classificado como menor para ambos os DE.  

O “trauma cranioencefálico”, definido como lesões do crânio ou cérebro, 

suficientemente graves para interferir no funcionamento normal na validação conceitual 

(CHERTKOW et al.; 2008; GELDMACHER, 2004; SCUTERI et al.; 2005) Por ser 

consequente ao aparecimento em quadros agudos e não a processos de desenvolvimento 

crônico, foi considerado inadequado para o DECC. Portanto, sugerem-se estudos que 

auxiliem para um maior aprofundamento deste FR. 

 

Tabela 43 - Distribuição da média e do desvio padrão dos itens analisados pelos peritos para 
os diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica em 
relação ao fator relacionado 11: trauma cranioencefálico. Brasil, 2010 

 
Memória Prejudicada Confusão Crônica  

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

p-valor 

Geral 0,71 0,30 0,70 0,01 - 
Adequação 0,75 0,30 0,70 0,27 0000,,,,44444444    
Pertinência 0,73 0,28 0,70 0,30 0000,,,,68686868    
Clareza 0,71 0,27 0,70 0,30 0000,,,,92929292    
Precisão 0,66 0,26 0,68 0,30 0000,,,,73737373    
Objetividade 0,72 0,27 0,70 0,30 0000,,,,94949494    
 

Após a validação conceitual e validação por especialistas, é possível inferir que parte 

dos FR e CD não possuem atributos que os classifiquem como exclusivo de um DE ou de 

outro. Obteve-se também uma intercessão sinonimal entre os FR e CD, por isso tais aspectos 

foram analisados diferencialmente. 
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4.3 – Validação diferencial 
 

 

Os principais objetivos da validação diferencial de diagnósticos são validar as 

diferenças entre dois DE intimamente relacionados e identificar o quanto as CD e os FR são 

indicativos de cada um. Pois, quando ocorre uma diferença estatisticamente diferente entre os 

dois DE, as CD e os FR dos DE mais evidentes devem apresentar resultados 

significativamente mais altos (GARCIA, 1998). 

Assim, no capítulo anterior, concluiu-se que não houve diferenças estatisticamente 

significativas na análise dos peritos entre os dois DE tanto nas CD quanto nos FR, ratificando 

tal semelhança. A fim de estabelecer as diferenças entre os DE e evidenciar as CD e FR, em 

alguns casos excluídos, faz-se necessário a determinação dos resultados, apresentados através 

dos resultados encontrados mediante validação de conteúdo apresentados na tabela 44 abaixo 

e o cruzamento das principais evidências identificadas na validação conceitual. 

 

Tabela 44 - Distribuição dos escores médios das características definidoras e dos fatores 
relacionados do diagnóstico de enfermagem memória prejudicada. Brasil, 2010 

 
Características definidoras maiores Escore 

CD5 – Incapacidade de determinar se uma ação foi determinada 0,86 
CD9 – Incapacidade de reter novas habilidades  0,89 

Características definidoras menores Escore 
CD2 – Experiências de esquecimento 0,77 
CD6 – Incapacidade de executar uma habilidade previamente 
aprendida 

0,77 

CD10 – Incapacidade de reter novas informações 0,75 
CD8 – Incapacidade de recordar informações factuais 0,74 
CD4 – Incapacidade de aprender novas informações 0,71 
CD7 – Incapacidade de recordar eventos 0,69 
CD1 – Esquecimento de efetuar uma ação em um horário 
planejado 

0,66 

CD3 – Incapacidade de aprender novas habilidades 0,66 
Fatores relacionados menores Escore 

FR5 – Distúrbios neurológicos 0,78 
FR6 – Hipóxia 0,70 
FR3 – Débito cardíaco diminuído  0,66 

Fatores relacionados inadequados Escore 
FR1 – Alterações ambientais excessivas 0,59 
FR2 – Anemia 0,58 
FR4 – Desequilíbrio hídrico e eletrolítico 0,54 
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A partir da análise da média geral, observa-se que as CD do DEMP estão adequadas, 

contudo, somente duas foram classificadas como principais: “incapacidade de determinar se 

uma ação foi executada” e “incapacidade de reter novas habilidades”, a CD5 e CD9, com 

valores de 0,86 e 0,89, respectivamente. Uma solicitação da NANDA-I (2010) para criação de 

novos diagnósticos e para a validação dos já existentes é que eles possuam clareza, 

objetividade e que possam ser excludentes em relação a outras características.  

Portanto, os elevados escores apresentados pelas CD acima podem ter relação com o 

fato de ambas estarem relacionadas a processos de utilização da memória, tanto na aquisição 

quanto para a evocação de informações (HOWIESON et al., 2007; JEFFERIES et al.; 2008; 

KEEFOVER, 1998;  MC DOUGALL; BALYER, 1998).  

Contudo, o que se observa é que tais processos não ocorrem isoladamente, 

necessitando de outras áreas cognitivas para compartilhamento das informações pertinentes 

tanto ao armazenamento quanto no julgamento das habilidades e informações (De CARLI, 

2003; JEFFERIES et al.; 2008; MC DOUGALL; BALYER, 1998). 

Por conseguinte, as demais CD foram classificadas como CD secundárias, de acordo 

com os seguintes valores: “experiências de esquecimento”(0,77), “incapacidade de executar 

uma habilidade previamente aprendida” ( 0,77), “incapacidade de reter novas informações” 

(0,75), “incapacidade de recordar informações factuais” (0,74), “incapacidade de aprender 

novas informações” (0,71), “incapacidade de recordar eventos” (0,69), “esquecimento de 

efetuar uma ação em um horário planejado” 0,66), “incapacidade de aprender novas 

habilidades” (0,66). 

Como as CD não apresentaram, em sua maioria, definições objetivas, já possuíam por 

si só dificuldade de identificação das mesmas, o que justifica os escores abaixo de 0,8 

encontrados (GRÁFICO 2). Não obstante, elas apresentam considerável similaridade com o 

diagnóstico diferencial, CC, o que demonstra a baixa especificidade destas CD. 

Por outro lado, como se observa nas características secundárias, as definições são por 

vezes subjetivas e aplicáveis a outros diagnósticos, dificultando a sua utilização. Dessa forma, 

acreditamos que tais CD podem já estar inseridas em outros diagnósticos e por isso a 

relevância da avaliação feita pelos peritos para identificação daquelas pertinentes. 
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Gráfico 2 – Escores médios da validação por especialistas das características definidoras do 
diagnóstico de enfermagem memória prejudicada. Brasil, 2010 

 

De mesma forma que foi observada nos estudos que abordam tanto sobre o DEMP 

quanto sobre o DECC, como as CD em discussão apresentam conceitos que contextualizam 

questões pertinentes não somente ao DEMP. Elas também podem ser referidas para o DECC. 

Ou seja, a questão memória normalmente apresenta-se relacionada a contextualizações que 

envolvem outros aspectos cognitivos (ARNOLD, 2005; GROBER, 2008; KEEFOVER, 1998; 

KNOPMAN; BOEVE; PETERSEN, 2003). Características estas, utilizadas pela enfermeira 

para identificação das respostas do indivíduo a que se proporá um plano de cuidados. 

Portanto, tem-se que para o DEMP as CD estão adequadas e que duas são de fato CD 

imprescindíveis para construção desse diagnóstico. Mesmo assim, estas podem ser inseridas 

dentro de DECC por possuírem o aspecto cognitivo claramente como perfil de base. 

Em relação aos FR do DEMP, a análise dos peritos demonstrou que 50% dos FR estão 

inadequados para o DEMP; são eles: “alterações ambientais excessivas” com resultado de 

0,59, “anemia”, com 0,58 e “desequilíbrio hídrico e eletrolítico”, com 0,54, ratificando os 

resultados também observados anteriormente na análise conceitual. Tal fato pode estar 

relacionado a esses FR já estarem incluídos nos DE “confusão aguda” e “risco para confusão 

aguda”, sendo utilizado pelos peritos, possivelmente como um critério excludente. Assim, 

somente através de novos estudos seria possível confirmar tal hipótese. 

Apesar de ser considerada uma FR menor do DEMP, a anemia só obteve o critério 



115 

 

clareza com um valor aceito. Além disso, também se apresenta como um causador de prejuízo 

cognitivo em idosos, mas que não foi apontado pelos enfermeiros, o que pode relacionar-se ao 

fato de estar também presente no DE “risco de confusão aguda”. 

 As definições referentes à anemia, alterações ambientais excessivas e desequilíbrio 

hídrico e eletrolítico não se relacionam diretamente aos referidos DE com apresentação de 

uma forma causa relacional direta, como é esperado de um fator associado (GELDMACHER, 

2004; KEEFOVER, 1998; NUNEST et al., 2010). Assim, os resultados encontrados na 

literatura embasam as respostas dos peritos (GRÁFICO 3). 

É importante ressaltar que assim como a anemia que se apresenta como um causador 

de prejuízo cognitivo em idosos, o desequilíbrio hídrico e eletrolítico, também pode promover 

distúrbios na quantidade de volume e composição que podem estar relacionados com o 

desenvolvimento de quadros de prejuízo cognitivo agudo (ARCHER, 2006; ARNOLD, 2005; 

CHERTKOW et al.; 2008; GANZER, 2007; GELDMACHER; 2004). Contudo, como 

referido anteriormente, estão relacionados ao DE “risco de confusão aguda”, por sua 

pertinência na construção de suas CD. 

 

 
 

Gráfico 3 – Escores médios da validação por especialistas dos fatores relacionados do 
diagnóstico de enfermagem memória prejudicada. Brasil, 2010 
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Os demais FR foram classificados como FR menores ao se considerar os respectivos 

valores: “distúrbios neurológicos”, 0,78; “hipóxia”, 0,70 e “débito cardíaco diminuído”, com 

0,66(FR 3, 5 e 6), mesmo assim, necessitam de ajustes para atenderem aos critérios 

estabelecidos com fidedignidade. 

Por conseguinte, os FR “débito cardíaco diminuído”, “distúrbios ambientais 

excessivos” e “hipóxia” podem ser relacionados ao desenvolvimento do prejuízo de memória, 

o que justifica os resultados encontrados (ARNOLD, 2005; GELDMACHER, 2004; 

KEEFOVER, 1998). 

De forma geral, estes FR apresentam relações com o desenvolvimento de 

comprometimentos cerebrais estruturais e orgânicos, atendendo à definição de diversificadas 

etiologias, implicando na precisão diagnóstica, que tanto pode ser aplicável ao DEMP quanto 

ao DECC (ARNOLD, 2005; GELDMACHER, 2004; NOWELS et al.; 2002; RIED; 

DASSEN, 2000; SCUTERI et al., 2005).  

De mesma forma que no DE anterior, são apresentados os resultados da validação 

diferencial para o DECC na tabela 45 

 

Tabela 45 - Distribuição dos escores médios das características definidoras e dos fatores 
relacionados do diagnóstico de enfermagem confusão crônica. Brasil, 2010 

 
Características definidoras menores Escore 

CD8 – Prejuízo cognitivo progressivo 0,79 
CD7 – Prejuízo cognitivo existente há tempo 0,78 
CD10 – Socialização prejudicada 0,77 
CD2 – Interpretação alterada 0,75 
CD9 – Resposta alterada a estímulos 0,70 
CD3 – Memória antiga prejudicada  0,68 
CD4 – Memória recente prejudicada 0,67 
CD6 – Personalidade alterada 0,63 

Características definidoras inadequadas Escore 
CD1 – Evidência clínica de prejuízo orgânico 0,57 
CD5 – Nenhuma mudança no nível de consciência 0,46 

Fatores relacionados maiores Escore 
FR2 – Acidente vascular cerebral 0,83 
FR1 – Demência por multiinfarto 0,81 
FR3 – Doença de Alzheimer 0,81 

Fatores relacionados menores Escore 
FR4 – Psicose de Korsakoff 0,73 
FR5 – Trauma cranioencefálico 0,70 
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De acordo com os resultados observados, em relação à análise dos peritos para o 

DECC, não houve característica maior evidenciada de forma consistente o suficiente para 

serem atribuídas como principal ao DECC.  

Infelizmente, o estudo não conseguiu determinar qual (is) a CD de essência, ou seja, a 

que permitiria a definição de indícios para o DECC, por não apresentar resultados de escore 

acima de 0,8. Apesar de quatro CD apresentarem resultados “aproximados” de características 

maiores: “prejuízo cognitivo progressivo”, com escore de 0,79, “prejuízo cognitivo existente 

há tempo”, 0,78, “socialização prejudicada”, 0,77 e “interpretação alterada”0,75 (CD 2, 7, 8, e 

10), não foram observados resultados que contemplassem os valores de referência. 

Cabe ressaltar ainda que essas quatro CD atendem ao perfil característico do paciente 

com déficit de cognição, como observado na literatura. Embora a necessidade de melhoria das 

definições em seus diferentes critérios, estas podem atender à definição pretendida no DECC 

(MC DOUGALL; BALYER, 1998; NOWELS, et al.; 2002; RIED; DASSEN, 2000; RIED, 

GUTZMANN, 2003), conforme se observa no gráfico 4. 

Ainda sim, foram identificadas outras quatro características pertinentes ao grupo de 

características menores: “resposta alterada a estímulos”, 0,70 “memória antiga prejudicada”, 

0,68, “memória recente prejudicada”, 0,67 e “personalidade alterada”, 0,63 (CD 3, 4, 6 e 9). 

Essas corroboram os estudos da validação conceitual em que tais CD foram identificadas 

como pertinente para ambos os DE. 

 

 

Gráfico 4 – Escores médios da validação por especialistas das características definidoras do 
diagnóstico de enfermagem confusão crônica. Brasil, 2010 
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Desse modo, é possível inferir que os peritos tenham experienciado as mesmas 

dificuldades, uma vez que essas CD, além de estarem adequadas ao DECC, também têm o 

mesmo potencial de adequação para o DEMP, confirmando uma provável ambiguidade e 

pouca especificação (RIED; DASSEN, 2000; RIED, GUTZMANN, 2003). 

As CD 1 e 5, “evidência clínica de prejuízo orgânico” e “nenhuma mudança no nível 

de consciência”, com resultados de 0,57 e 0,46, respectivamente, foram classificadas como 

inadequadas a partir dos critérios diagnósticos, por serem de ampla atribuição e subjetivas 

para avaliação. Sendo assim, sugerem-se estudos para confirmação de sua relação com o DE 

estudado (NOWELS, et al.; 2002; RIED; DASSEN, 2000; RIED, GUTZMANN, 2003).  

Na análise dos FR do DECC, observou-se conforme gráfico 5, que todos foram 

considerados adequados. O que complementa a validação conceitual e também a de conteúdo, 

ao demonstrar sua presença em quadros crônicos e irreversíveis (RIED; DASSEN, 2000; 

RIED, GUTZMANN, 2003).  

 

 
 
Gráfico 5 – Escores médios da validação por especialistas dos fatores relacionados do 
diagnóstico de enfermagem confusão crônica. Brasil, 2010 
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Sendo assim, foram classificados como maiores, os seguintes FR: “acidente vascular 

cerebral”, com resultado de 0,83, demência por multiinfarto, com 0,81 e “doença de 

Alzheimer”, que teve um resultado semelhante ao FR anterior, de 0,81. 

Contudo, seria necessário um maior refinamento para os FR “psicose de Korsakoff” e 

“trauma cranioencefálico” (FR 4 e 5), com escores de 0,73 e 0,70, respectivamente. No que 

tange à formulação dos termos utilizados na linguagem em si e a versão para a língua 

portuguesa, pois, como observado na validação conceitual, seus conceitos, apesar de 

pertinentes, ainda são amplos, com difícil determinação da aplicabilidade diagnóstica 

(GANZER, 2007; GELDMACHER, 2004; KEEFOVER, 1998). 

Na tentativa de responder à hipótese diagnóstica formulada neste estudo, têm-se que 

algumas CD e também alguns FR foram validados como similares para os DE, como 

representado no quadro 7. Assim é possível observar a relação das CD validadas tanto para o 

DEMP quanto para o DECC. 

Além disso, a CD11 “memória antiga prejudicada” também foi julgada como 

adequada às características secundárias para o DEMP, considerando-se os mesmos critérios 

de correlação descritos acima.  

A CD12 “memória recente prejudicada”, pertencente ao DECC, foi julgada adequada 

como característica maior para o DEMP. Essa semelhança pode ser justificada pelo fato da 

expressão utilizada para descrever esta CD é normalmente mais observada na prática inserida 

dentro de memória.  

Em seus FR, o DEMP também apresentou dois FR julgados como adequados ao 

DECC, FR5 “distúrbios neurológicos, classificado como característica maior e o FR6 

“hipóxia”, como característica menor. 

Já em relação aos FR8, “acidente vascular cerebral” e FR9, “doença de Alzheimer, 

integrantes do DECC, foram de fato avaliados como FR maiores para o DEMP, justificável 

pelo fato de a memória ser um dos primeiros sinais observados nessas patologias.  
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Quadro 7- Distribuição dos critérios de adequação da validação diferencial para os 
diagnósticos de enfermagem memória prejudicada e confusão crônica. Brasil, 2010 

 
DEMP DECC 

Atributos Característica 
primária 

Característica 
secundária Inadequado Característica 

primária 
Característica 

secundária Inadequado 

Definição1 X     X 
Definição2   X X   

CD 1  X    X 
CD 2  X   X  
CD 3  X   X  
CD 4  X   X  
CD 5 X    X  
CD 6  X   X  
CD 7  X   X  
CD 8  X   X  
CD 9   X   X 
CD 10   X  X  
CD 11  X   X  
CD 12 X    X  
CD 13   X   X 
CD 14   X  X  
CD 15   X X   
CD 16   X X   
CD 17   X  X  
CD 18   X X   
CD 19 X    X  
CD 20 X    X  
FR 1   X   X 
FR 2   X   X 
FR 3  X    X 
FR4   X   X 
FR 5   X X   
FR 6  X   X  
FR 7  X  X   
FR 8 X   X   
FR 9 X   X   
FR 10  X   X  
FR 11  X   X  

 

 

Foram considerados ainda o FR10 “psicose de Korsakoff” e FR11 “trauma 

cranioencefálico” como menores para o DEMP, pela mesma particularidade anterior. Ou seja, 

para um enfermeiro umas das primeiras respostas que ele observará no aparecimento desses 

quadros é o prejuízo da memória, por ser objeto de clara observação e precisão. 

De forma sucinta, à exceção da primeira CD de memória, “esquecimento de efetuar 

uma ação em um horário planejado”, todas as demais foram julgadas adequadas como 

características menores do DECC, a saber: a CD2 “incapacidade de determinar se uma ação 
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foi efetuada”, CD3 “incapacidade de aprender novas informações”, CD4 “incapacidade de 

executar uma habilidade previamente aprendida”, CD5  “incapacidade de recordar eventos ”, 

CD6 “incapacidade de recordar informações factuais”, CD7: “incapacidade de reter novas 

habilidades”, CD8 “incapacidade de reter novas informações”, CD9 “esquecimento de efetuar 

uma ação em um horário planejado” e CD10 “experiências de esquecimento”. 

Não obstante, observou-se para o DEMP que somente 2 CD apresentavam-se como 

principais: “incapacidade de determinar se uma ação foi executada” 0,86 e “incapacidade de 

reter novas habilidades” 0,89; e sobre os FR, tivemos 3 considerados secundários “distúrbios 

neurológicos” 0,78, “hipóxia” 0,70, e “débito cardíaco diminuído” 0,66, nenhum como 

primário, e os outros 3 como pouco relevantes. 

Para o DECC tivemos que nenhuma CD foi considerada como principal, ou seja, a 

maioria (8) permaneceu entre 0,79 e 0,63, sendo 2 abaixo 0,6: “evidência clínica de prejuízo 

orgânico”, com 57 e 0,46 para “nenhuma mudança no nível de consciência”. Para os FR, 3 

obtiveram escores principais “acidente vascular cerebral”, com 0.83, “demência por 

multiinfarto”, 0.81, “doença de Alzheimer”, 0.81 Os dois últimos foram considerados 

menores: “psicose de Korsakoff”, com 0,73, e “trauma cranioencefálico, com 0,70.  

Portanto, das 20 CD estudadas, 2 foram classificadas como CD maiores, 16 como 

menores e duas como inadequadas. Já em relação aos FR, 3 foram classificados como fatores 

maiores, 6 como menores e 2 como inadequados. 

Assim, é possível inferir que, de acordo com o perfil de acometimento dos FR 

envolvidos, os diagnósticos em estudo tem sua principal faixa etária de acometimento em 

pessoas idosas, mas ele pode ser identificado e aplicável tanto em adultos quanto em idosos, 

apesar de sua maior concentração nessa última faixa etária (CHAVES, E.H., 2008). Mesmo 

em adultos com demência precoce, ele também poderá ser aplicado, pois está geral o bastante 

para isso.  

Pela sua amplitude, a baixa determinação da especificação de um DE que se assemelhe 

a um perfil diagnóstico de transtorno cognitivo associado ao prejuízo da memória, pode 

interferir na utilização deste conceito diagnóstico pelos profissionais, uma vez que os mesmos 

terão dificuldades em delimitar a sua abrangência.  

Para tanto, artigos sugerem o termo cognição como melhor apropriado para 

compreensão da associação existente entre a memória, comportamento, linguagem, 

habilidades e funções executivas (ARNOLD, 2005; NOWELS et al.; 2002; RIED; DASSEN, 

2000; RIED, WEINSENSEE; KJERVIK; ANDERSON, 1994).  

O que se observa, a partir das etapas anteriores, seria a provável existência de CD e FR 
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exclusivos de cada um dos dois DE; e de CD e FR pertinentes aos dois DE, que sugerem a 

necessidade de refinamento dessas análises, e na tentativa de representar tal pressuposto 

apresentamos a Figura 5. 

 

 

 
Figura 5 – Similaridades e especificidades dos diagnósticos de enfermagem em estudo. 
Niterói-RJ, 2010 

 

Da mesma forma, também se percebeu na validação diferencial do DECC que os 

peritos julgaram algumas CD e FR do primeiro DE em análise (DEMP) adequadas para 

confusão, como se observa na figura acima. De forma similar, também ocorreu o contrário, 

em que CD e FR do DECC também se adequaram para DEMP. Podendo inferir que os dois  
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DE em estudos apresentam similaridades, ou seja CD e FR comuns tanto ao DEMP, quanto 

ao DECC, representadas pela zona de intersecção (DE1). Contudo, também apresentam áreas 

específicas aos DE originais (DE2 e DE3); responsáveis pelas suas características essenciais. 

Assim, demonstra a relação entre esses dois DE, fato esse contribuinte da afirmativa 

defendida ao longo deste estudo da análise de que o DEMP faz parte do DECC.  

Portanto, as similaridades apontam para a necessidade de proposição de um novo DE 

que atenda aos déficits cognitivos, inserindo a memória e diferenciando dos demais 

diagnósticos componentes do domínio percepção/cognição, e para tanto necessitando de 

novos estudos de validação. 
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5. CONCLUSÃO  
 

 

A validação conceitual do diagnóstico de enfermagem memória prejudicada apontou 

pouca especificidade para o cuidado de enfermagem em si, mais propenso a ser integrante 

como uma característica definidora do diagnóstico de enfermagem confusão crônica.  

Além disso, percebeu-se que a questão memória pode ser entendida como um fator 

central quando se atua na identificação dos quadros de confusão, pois a enfermagem 

geralmente atua mais na área da cognição do que da memória em si. Consequentemente, 

quando o enfermeiro identifica diagnósticos de enfermagem e estabelece cuidados junto a um 

paciente com prejuízo cognitivo, automaticamente também busca formas de proporcionar 

cuidados mais específicos ao prejuízo de memória e, como conseqüência atende a cognição, 

como se pretende representar na Figura 6. 

 

 
Figura 6- Áreas de conhecimento comuns entre os diagnósticos de enfermagem e sua relação 
com o cuidado de enfermagem. Niterói- RJ. 2010 
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A revisão integrativa identificou que o termo “confusão” está voltado na maioria dos 

estudos para a questão da psiquiatria, do delírio e para discussão de temas de avaliação 

comportamental. Contudo, também pode ser entendido dentro da síndrome de delirium, por 

abranger as definições de cognição, confusão e agitação.  

Desta forma, a validação conceitual de confusão crônica proporcionou concluir que 

confusão seria um termo ligado, em algumas literaturas, ao termo delirium e que muitas vezes 

esse termo está inserido na definição de confusão. Ocorrendo, por vezes, ambiguidade na 

determinação da definição mais apropriada entre as palavras confusão e delírio, por não 

permitirem tanta especificidade e talvez provavelmente por isso a não adequação pertinente 

da palavra confusão no que tange à problemática em questão.  

Portanto, a dificuldade de interpretação desses dois termos centrais no cuidado à 

pessoa com cognição prejudicada, pode prejudicar o enfermeiro em sua avaliação e sua 

acurácia diagnóstica, além de comprometer a determinação dos cuidados de enfermagem 

voltados não somente para o prejuízo da memória em si, mas também para o que ele afeta. Ou 

seja, as habilidades instrumentais, as atividades de vida diária, as funções executivas, as 

habilidades comunicadoras e suas funções de socialização e do comportamento.  

Dessa forma, a primeira etapa buscou formular um embasamento teórico que 

proporcionasse amparo à construção deste estudo, a validação conceitual apresentou-se, em 

sua maioria, constituída por referenciais teóricos e artigos de revisão, ressaltando a 

importância da elaboração de estudos clínicos na área que permitissem diferentes 

possibilidades de aprofundamento. 

De fato, algumas questões ainda relacionadas ao plano do conhecimento da literatura 

médica acabam por interferir no cuidado de enfermagem, que busca nestas bibliografias 

respostas para respaldar a ação em si e a melhor promoção possível de cuidados em 

enfermagem. Implicando assim na alteração da determinação dos diagnósticos de enfermagem 

que perpassam pela “desvirtualização” do olhar essencial para a enfermeira, apresentando-se 

por vezes, desfocado das respostas humanas. 

Áreas essas em que é possível atuar de forma consistente e com uma ampla gama de 

ações, tanto no que tange o indivíduo, como também para orientação à família e adequação do 

ambiente, a partir da implementação de medidas de proteção em quadros de desorientação e 

agitação, dosagem medicamentosa, avaliação do comportamento e outros.  

Não obstante, obteve-se um relevante número de pesquisas em que os resultados 

recentes possuíam relação com o processo de envelhecimento, corroborando o fato destes 

diagnósticos de enfermagem, por mais gerais que sejam, apresentarem-se voltados em sua 
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maioria para os idosos, por isso a importância do conhecimento e da identificação do 

diagnóstico de enfermagem mais adequado no que se refere à questão do cuidado de 

enfermagem integral aos idosos, mas diferenciações dos grupos etários requerem novos 

estudos da especificidade diagnostica a cada diagnósticos em estudo, fato ocorre que a 

literatura e a construção de tais diagnósticos se apresenta mais na população idosa segundo a 

literatura.  

Na validação por especialistas, foram ressaltadas as similaridades entre os dois 

diagnósticos de enfermagem. Porém, alguns dos fatores relacionados não se estreitaram nem 

com memória prejudicada e nem com confusão crônica. Observou-se uma relação pertinente 

ao diagnóstico de enfermagem confusão aguda e, para confirmação, maiores estudos serão 

necessários.  

Em função disso, a partir das validações de conteúdo, evidenciou-se a importância do 

cruzamento dos diferentes estudos que apontam, por consequência, a necessidade de 

validação do diagnóstico no campo clínico para a proposição segura de um diagnóstico 

acurado e de subsídios cada vez mais seguros na identificação dos DE. 

Assim, tem-se para o diagnóstico de enfermagem memória prejudicada que somente 2 

características definidoras apresentavam-se como maiores e as 8 demais foram identificadas 

como características menores. Sobre os fatores relacionados, obteve-se 3 considerados 

secundários, nenhum como primário e 3, como pouco relevantes.  

Para o diagnóstico de enfermagem confusão crônica, nenhuma característica 

definidora foi considerada como principal, a maioria (8) permaneceu entre 0,79 e 0,63 e 2 

foram classificadas como inadequadas. Já em relação aos fatores relacionados, 3 apresentaram 

escores principais e 2 foram qualificados como secundários. Assim, das 20 características 

estudadas, 2 foram consideradas maiores, 16, menores e 2, inadequadas. Já em relação aos 

fatores relacionados, 3 foram classificados como fatores maiores, 6, como menores e 2, 

inadequados. 

As semelhanças identificadas pelos enfermeiros ratificaram os resultados da validação 

de conteúdo, propiciando validação diferencial e fortalecendo a hipótese nula inicial, em que 

se afirmou a inexistência de diferenças significativas entre as características definidoras e os 

fatores relacionados dos dois diagnósticos. Conclui-se, por conseguinte, que a disposição 

dentro da NANDA-I está adequada, pois tais diagnósticos estão relacionados com pertinência 

ao padrão funcional a que estão inseridos.  

Ainda sim, pode ocorrer necessidade de mudança dos conceitos e alteração do título, 

que passaria do termo confusão crônica para cognição prejudicada, apresentado no quadro 8, 
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sendo necessários estudos que comprovem esta nova hipótese diagnóstica.  

Quadro 8 - Proposição de formulação do diagnóstico de enfermagem cognição prejudicada. 
Brasil, 2010 

 
Domínio 5 – 
Percepção/ 
Cognição 

Sistema humano de processamento de informações,  
que inclui atenção, orientação, sensações, percepção, 

cognição e comunicação 

Classe 4 - 
Cognição 

Uso de memória, aprendizagem, raciocínio, solução de problemas, abstração, 
julgamento, insight, capacidade intelectual, cálculos e linguagem 

Título Cognição prejudicada 

Definição 

Deterioriação irreversível, prolongada e/ou progressiva do intelecto 
caracterizada por capacidade diminuída para a interpretação dos estímulos 
ambientais e para processos de pensamento intelectuais, e manifestados por 
distúrbios de memória, da orientação e do comportamento 

Características 
Definidoras 

 

Memória recente prejudicada; 
 Memória antiga prejudicada 

Prejuízo cognitivo progressivo; 
Linguagem comprometida; 
Comportamento alterado; 
Socialização prejudicada; 

Capacidade diminuída para execução de atividades 

Fatores 
Relacionados 

Demência por multiinfarto; 
Doença de Alzheimer; 
Traumatismo craniano; 

Demência induzida pelo álcool 
 

Porém, a relevância principal deste estudo está na possibilidade de observação da 

similaridade existente entre os diagnósticos de enfermagem, uma vez que pode interferir na 

acurácia diagnóstica das enfermeiras; no uso da Taxonomia na prática clínica, por dificultar a 

sua utilização pelos profissionais; e a não prestação dos cuidados de enfermagem aos 

pacientes. 

Como limitações, temos que a pesquisa não sofreu validação clínica, sendo necessário 

o seu desenvolvimento para maior confirmação dos resultados identificados na validação 

diferencial. Além disso, tais DE estão inseridos dentro de uma área sem definições claras e 

concisas que expressem a questão do subjetivo e do comportamental, com poucos peritos no 

assunto, o que suscita a imprescindível busca da ampliação das definições discutidas neste 

estudo. 

Tal afirmação justifica a importância de se questionar um diagnóstico de enfermagem 

exclusivo de memória, pois poderá, exceto quando este afeta o padrão funcional, induzir ou 
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restringir o olhar da enfermeira para a memória em si, esquivando-se dos aspectos 

relacionados à percepção, cognição, comportamento, função social, comunicação, entre 

outros. Direcionando, deste modo, o olhar para as respostas do sujeito devido a tal prejuízo e, 

por consequência, o cuidado de enfermagem.  

Desejamos com este estudo ter colaborado para a construção da linha do cuidado de 

enfermagem, com a elaboração de novos estudos na área da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e também da gerontologia, imprescindíveis na construção da enfermagem como 

ciência. Além disso, almeja-se que a temática incentive a promoção de novas discussões 

dentro do Grupo de Estudos de Sistematização da Assistência de Enfermagem e ampare o 

aprendizado e implementação da prática para o ensino. 

Como enfermeira, penso que podemos contribuir para a redução de incongruências 

diagnósticas impostas pela utilização de diagnósticos imprecisos e com consequente prejuízo 

para promoção das ações de enfermagem, principalmente no que tange à detecção dos 

diagnósticos em estudo.  

Esperamos ter contribuído na construção de um olhar integral que perpasse não 

somente as questões físicas e facetadas do ser humano, mas também os aspectos subjetivos 

que interferem diretamente nas respostas objetivas do indivíduo. Assim, consideramos o 

desenvolvimento de um olhar crítico pelos profissionais de saúde, em nosso caso particular, 

pela enfermeira, como condição sine qua non na atenção às necessidades do idoso. 
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7. APÊNDICES  
 

APÊNDICE A 
 

Formulário de coleta e análise da Revisão Integrativa 
 
 

1. Dados de identificação do artigo 
 
1.1 Título 
1.2 Autor (es) e respectiva (s) área (s) de formação 
1.3 Título do periódico 
1.4 Volume, número, páginas e ano 
1.5 País e idioma do estudo 
 
 
2. Referencial teórico / Metodológico 
 
Conceitos chave: 
 
3. Conceito de Memória Prejudicada 
 
Atributos: 
Conceitos relacionados: 
 
4. Indicadores para Memória Prejudicada 
 
5. Conceito de Confusão Crônica 
 
Atributos: 
Conceitos relacionados: 
 
6. Indicadores para Confusão Crônica 
 
7. Características Metodológicas 

 
7.1 Objetivo (s) do estudo 
 
7.2Tipo de publicação 
 
(  )Abordagem qualitativa: (  ) Etnografia (  )Fenomenologia (  )Teoria Fundamentada  

(  )Outras 
(  )Abordagem quantitativa: (  ) Experimental (  )Quase experimental (  )Não experimental  
(  )Estudo de revisão: (  ) Narrativa (  )Sistemática (  )Integrativa (  )Metanálise 
(  )Reflexão teórica 
(  )Relato de experiência 
(  )Outro. Qual? 
 
7.3População alvo 
Amostra: (  ) Aleatória (  )Conveniência  
Tamanho:  n inicial:__________________  n final:____________________ 
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Características 
 idade (média): ______; Sexo: (  )F (  )M;  Raça:_______; Cultura:______; Religião:_________ 
Diagnóstico: 
Critérios de inclusão: (  )Sim (  )Não Quais? 
Critérios de exclusão: (  )Sim (  )Não Quais? 
7.4 Coleta de dados 
Aplica um instrumento (  )Sim (  )Não  (  )Tipo: 
Nome, Autor, Ano de construção do instrumento: 
Foco de análise ou variáveis do estudo: 
 
8. Análise de dados: 
 
(  )Descritiva  (  )Inferencial 
Descrição: 
 
9. Resultados do estudo 
Descrição: 
 
 
10. Conclusões do estudo 
Descrição: 

 
11. Implicações para a enfermagem 
Descrição: 
 
12. O estudo aponta a presença de viés? (  )Sim (  )Não 
Quais? 
 
13. Nível de evidência ( STETLER; 1998) 
I. (  )            IV. (  ) 
II.  (  )            V.  (  ) 
III.  (  )            VI. (  ) 

 
Observações necessárias 
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APÊNDICE B 

 
Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa 

Coordenação Geral de PósCoordenação Geral de PósCoordenação Geral de PósCoordenação Geral de Pós----graduaçãograduaçãograduaçãograduação    

 
Grupo de Estudos em Sistematização da Assistência de 

Enfermagem – GESAE-UFF/CNPq 
 

 
Instrumento de caracterização dos peritos e análise dos critérios de validação diferencial  

dos Diagnósticos de Enfermagem Memória Prejudicada e Confusão Crônica 
 
Prezado Colega: 
 Este trabalho integra o projeto de pesquisa “Validação diferencial dos diagnósticos de 
enfermagem Memória Prejudicada e Confusão Crônica” e parte dele constará na construção de uma 
Dissertação de Mestrado, conforme detalhamos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Na primeira etapa do estudo realizou-se através da revisão integrativa da literatura, uma análise 
conceitual dos diagnósticos de enfermagem Memória Prejudicada e Confusão Crônica, em que se 
observou a necessidade de revisão dos diagnósticos conforme proposto na Taxonomia II da NANDA-I. 
 Para tanto, contamos com sua colaboração, na gentileza de responder o instrumento integrante 
desta segunda etapa da pesquisa, ou seja, a validação por peritos. Desta forma, elaboramos um 
instrumento dividido em duas partes: 

1º - Caracterização do perito - dados de identificação e áreas de estudo. Ressaltamos que caso não 
recorde exatamente o tema de estudo solicitado, preencha-o mais próximo possível.  

2º - Instrumento de validação propriamente dito - neste momento, o (a) senhor (a) deve avaliar de 
acordo com uma escala do tipo likert, sendo: 
1 - Nada 
2- Pouco 
3- De alguma forma 
4- Muito 
5 - Excelente  
  Os valores acima serão utilizados na avaliação dos seguintes Critérios: 
Adequação: o conteúdo torna-se próprio, conveniente e ajustado ao diagnóstico de enfermagem.  
Pertinência: que se refere e vem a propósito do conteúdo diagnóstico associado; oportuno; relativo e 
pertencente àquele diagnóstico. 
Clareza: conteúdo fácil de entender, explícito, inteligível, transparente e evidente ao diagnóstico em 
questão, de forma que expresse unicamente uma idéia, sem dúvida. 
Precisão: posição definida no contínuo do conteúdo em avaliação que se distingue dos demais conteúdos 
que cobrem os diagnósticos estudados; indica com exatidão, de forma categórica, o conteúdo do 
diagnóstico de memória prejudicada ou do diagnóstico de confusão crônica.   
Objetividade: prático; direto; expressa de forma objetiva o conteúdo do diagnóstico avaliado. 
 Desde já, agradecemos a sua valorosa colaboração e nos dispomos para qualquer esclarecimento e 
ou dúvida.    

Priscilla Alfradique de Souza (prialfra@hotmail.com) 
 Orientação: Profª Drª Rosimere Ferreira Santana (rosifesa@gmail.com) 
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Parte 1 
 

1. Nome: 
 
2. Idade: 
 
3. Local em que trabalha atualmente: 
 
 
 
4. Área de atuação: 
 
 
 
5. Tempo de experiência profissional: 
 
 
 
6. Já trabalhou ou trabalha com diagnóstico de enfermagem da NANDA? 
(  ) Sim (  ) Não  
- Em caso afirmativo, em qual das três áreas e por quanto tempo? 
(  ) No ensino/ Tempo: 
(  ) Na pesquisa/ Tempo: 
(  ) No cuidado / Tempo: 
 
 
7. Titulação acadêmica: especifique a formação acadêmica e o tema de trabalho apresentado: 
(  ) Graduação – Tema do trabalho de conclusão de curso: 
(  ) Especialista – Tema de monografia: 
(  ) Mestrado – Tema de dissertação: 
(  ) Doutorado – Tema da Tese: 
(  ) Livre docência – Tema: 
(  ) Pós-doutorado – Tema: 
(  ) Outros. Especifique: _________________________________________________ 
 
 
8. Já realizou algum trabalho (autoria/coautoria) abordando o tema diagnóstico de enfermagem? 
(  )Sim (  )Não  
- Em caso afirmativo, marque as alternativas correspondentes: 
(  ) Monografia de graduação 
(  ) Apresentação de trabalho em eventos científicos  
(  ) Dissertação de mestrado                        
(  ) Tese de doutorado  
(  ) Outros. Especifique: _________________________________________________ 
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9. Já realizou algum trabalho (autoria/coautoria) abordando o tema Memória Prejudicada? 
(  ) Sim (  )Não  
- Em caso afirmativo, marque as alternativas correspondentes: 
(  ) Monografia de graduação        
(  ) Apresentação de trabalho em eventos científicos  
(  ) Dissertação de mestrado                         
(  ) Tese de doutorado  
(  ) Outros. Especifique: __________________________________________________ 
 
 
10. Já realizou algum trabalho (autoria/coautoria) abordando o tema Confusão Crônica? 
(  )Sim (  )Não 
 - Em caso afirmativo, marque as alternativas correspondentes: 
(  ) Monografia de graduação      
(  )Apresentação de trabalho em eventos científicos  
(  )Dissertação de mestrado                      
(  )Tese de doutorado  
(  ) Outros. Especifique: _______________________________________________ 
 
 
11. Já identificou o diagnóstico de enfermagem Memória Prejudicada em sua prática clínica? 
(  )Nunca        (  ) Raramente       (  )   Às vezes          (  ) Frequente       (   ) Muitas vezes                                                           
                                                         demonstrado                                           demonstrado 
 
 
 
12. Já identificou o diagnóstico de enfermagem Confusão Crônica em sua prática clínica? 
(  )Nunca        (  ) Raramente       (  )   Às vezes          (  ) Frequente       (   ) Muitas vezes                                                             
                                                         demonstrado                                           demonstrado 
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Parte 2 
 

DEFINIÇÃO  
Declaração da essência; significado. Dá o sentido e ajuda a distinguir o diagnóstico de enfermagem em estudo de outros similares (NANDA, 2010). 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 
 

Diagnósticos de 
Enfermagem 

Adequação 
 

Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

1. Incapacidade de lembrar ou recordar partes 
de informação ou habilidades 
comportamentais  

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 

 
( )1 ( )2 ( )3  

( )4 ( )5 

 
( )1 ( )2 ( )3  

( )4 ( )5 

 
( )1 ( )2 ( )3  

( )4 ( )5 

 
( )1 ( )2 ( )3  

( )4 ( )5 

 
( )1 ( )2 ( )3  

( )4 ( )5 

2. Deteriorização irreversível, prolongada 
e/ou progressiva do intelecto e da 
personalidade, caracterizada por capacidade 
diminuída para a interpretação dos estímulos 
ambientais e para processos de pensamento 
intelectuais, e manifestados por distúrbios de 
memória, da orientação e do comportamento 

Confusão Crônica 

 
( )1 ( )2 ( )3  

( )4 ( )5 

 
( )1 ( )2 ( )3  

( )4 ( )5 

 
( )1 ( )2 ( )3  

( )4 ( )5 

 
( )1 ( )2 ( )3  

( )4 ( )5 

 
( )1 ( )2 ( )3  

( )4 ( )5 
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CARACTERISTICAS DEFINIDORAS 
   

Características utilizadas como indícios ou inferências que podem ser agrupadas no auxilio a identificação de manifestações de uma doença real, estado de 
saúde e ou bem-estar contidos na formulação do diagnóstico de enfermagem ( NANDA, 2010). 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 

Diagnósticos de 
Enfermagem 

Adequação 
 

Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

1.Incapacidade de aprender novas habilidades 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 2.Incapacidade de determinar se uma ação foi 

efetuada  
Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 3.Incapacidade de aprender novas 

informações  
Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

4.Incapacidade de executar uma habilidade 
previamente aprendida 

 
Confusão Crônica 

 
 

 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 

Diagnósticos de 
Enfermagem 

Adequação 
 

Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

5.Incapacidade de recordar eventos 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 6.Incapacidade de recordar informações 

factuais  
Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 7.Incapacidade de reter novas habilidades 

  
Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

8.Incapacidade de reter novas informações 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

9.Evidência clínica de prejuízo orgânico 
 

Confusão Crônica 
 

 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
 

Diagnósticos de 
Enfermagem 

Adequação 
 

Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

10.Interpretação alterada 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

11.Memória antiga prejudicada 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

12.Memória recente prejudicada 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 13.Nenhuma mudança do nível de 

consciência  
Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

14.Personalidade alterada; 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
 

Diagnósticos de 
Enfermagem 

Adequação 
 

Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões 

Memória 
Prejudicada 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

15.Prejuízo cognitivo existente há tempo  
Confusão Crônica 

 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

Memória 
Prejudicada 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

16. Prejuízo cognitivo progressivo  
Confusão Crônica 

 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

Memória 
Prejudicada 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

17. Resposta alterada a estímulos  
Confusão Crônica 

 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

Memória 
Prejudicada 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

18. Socialização prejudicada  
Confusão Crônica 

 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

Memória 
Prejudicada 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

19. Esquecimento de efetuar uma ação em um 
horário planejado 

 
Confusão Crônica 

 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

Memória 
Prejudicada 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 20. Experiências de esquecimento 

  
Confusão Crônica 

 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
 
 

 



151 

 

 

FATORES RELACIONADOS   
 

Fatores ambientais e elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos ou químicos que aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo, família ou comunidade 
em relação a um evento de saúde e ou bem-estar  (NANDA, 2010). 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
 

Diagnósticos de 
Enfermagem 

Adequação 
 

Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

1.Anemia 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

2.Débito cardíaco diminuído 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

3.Desequilíbrio hídrico e eletrolítico 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

4.Distúrbios ambientais excessivos 
 

Confusão Crônica 
 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
 

Diagnósticos de 
Enfermagem 

Adequação 
 

Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

5.Distúrbios neurológicos 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

6.Hipóxia 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

7.Acidente vascular cerebral 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

8.Demência por multiinfarto 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

9.Doença de Alzheimer 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 



153 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
 

Diagnósticos de 
Enfermagem 

Adequação 
 

Pertinência Clareza Precisão Objetividade Sugestões 

 
Memória 

Prejudicada 
 

 
( )1 ( )2 ( )3 

( )4 ( )5 

 
( )1 ( )2 ( )3 

( )4 ( )5 

 
( )1 ( )2 ( )3 

( )4 ( )5 

 
( )1 ( )2 ( )3 

( )4 ( )5 

 
( )1 ( )2 ( )3 

( )4 ( )5 
10.Psicose de Korsakoff 

 
Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

 

 
Memória 

Prejudicada 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

11.Trauma cranioencefálico 
 

Confusão Crônica 
 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 

( )1 ( )2 ( )3 
( )4 ( )5 
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APÊNDICE C 
 

Descrição dos estudos componentes da Revisão Integrativa 
    
    Estudo 1 

    
    Estudo 2 

ERGIS, A.M.; LINDEN, M.V.; DEWEER, B. Priming for new associations in normal 
aging and in mild dementia of Alzheimer type. Cortex, v.34,s.n. p. 357-73. 1998. 
Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Examinar se os pacientes 
com DA são capazes de 
demonstrar priming 
conceitual para material sem 
a pré-existência de 
representações na memória, 
quando são propostos 
ambientes e condições 
favoráveis. Reexaminar os 
efeitos do priming para 
novas associações verbais 
na idade normal, somente 
em ótimas condições, como 
os outros resultados dos 
estudos foram 
contraditórios. 

Dois grupos de 
idosos, cada um com 
20 pacientes, sendo 
um sem prejuízo 
cognitivo algum (1º 
grupo controle) e o 
outro em fase inicial 
da DA, além de 20 
sujeitos jovens (2º 
grupo controle). 
Foram aplicados 
jogos de associação a 
palavras. 

Nem os pacientes, nem os 
sujeitos idosos controle 
demonstraram efeitos do 
priming para novas associações, 
enquanto no grupo controle de 
jovens apresentou efeitos 
significativos. 

Novas associações da memória 
implícita estão mais ligadas ao 
processo de envelhecimento do 
que a um efeito específico da 
doença de Alzheimer. 

 

MC DOUGALL, G.J. Memory awareness in nursing home residents. Gerontology, 
v.44, s.n., p. 281-7. 1998. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Comparar cognição, 
depressão, saúde e 
metamemória 
(capacidade, 
mudança, lócus e 
estratégia) em quatro 
grupos de residentes 
de casa de 
enfermagem (asilo): 
29% com prejuízo 
cognitivo, 18% 
depressivos, 32% 
possuem os dois 
quadros e 21% 
constituídos por um 
grupo controle. 

106 moradores de 
seis casas, com 
idades entre 79 e 87 
anos. Foram 
avaliadas as funções 
cognitivas com os 
testes: MEEM, EDG 
e escala de 
metamemória na 
maioridade. 
Pacientes com 
resultados abaixo de 
15 no MEEM foram 
excluídos. 

 

61% possuíam prejuízo cognitivo, 
contudo, somente 12 pessoas possuíam 
o diagnóstico indicando distúrbio 
cognitivo. 43% eram depressivos. As 
correlações entre depressão, capacidade 
e mudança foram significantes. O grupo 
controle apresentou uma percepção do 
estado de saúde bem maior que os com 
prejuízo cognitivo e os depressivos. 
Entretanto, a percepção do grupo misto 
foi bem maior que o do grupo 
depressivo. Concluiu-se que os 
componentes da capacidade e mudança 
da metamemória foram capazes 
diferenciar pacientes com prejuízo 
cognitivo daqueles pertencentes ao 
grupo misto. 
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   Estudo 3 
MC DOUGALL, G.J. BALYER, J. Decreasing mental frailty in at-risk elders. 
Geriatric nursing , v.19, n, 4, p.220-4.1998. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Examinar os efeitos do 
envelhecimento sobre a memória 
e os seus fatores relacionados 
(entrelaçados) com a depressão; a 
auto-eficácia como tratamento 
antecedente a fragilidade mental 
nos idosos. Descreve ainda, 
técnicas simples de assistência, 
explorando estratégias de melhora 
da memória e as implicações de 
enfermagem. 

Artigo de revisão, 
sem metodologia 
especificada. 

Estudos têm aplicado e 
incorporado com sucesso 
elementos de auto-eficácia 
para melhorar o senso de 
controle individual, 
combatendo a crença da 
inevitável redução da 
capacidade cognitiva (mas 
não apresenta resultados 
aplicáveis). 

 
 
   Estudo 4 

WEISENSEE, M.G.; KJERVIK, D.K.; ANDERSON, J.B. Impairment of short-term 
memory as a criterion for determination of incompetency. Geriatric Nursing , v.15, n.1, 
p.35-40, Jan-Feb. 1994. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Examinar a 
percepção das 
enfermeiras e 
estudantes de 
enfermagem 
para a conexão 
entre memória 
de curto prazo 
prejudicada e 
incompetência. 

Participaram do estudo 70 
sujeitos, sendo 24 estudantes e 
os 17 doutorando e mestrandos 
e os demais enfermeiros da 
psiquiatria e atuantes nas 
ILP`s. 

Dados foram coletados através 
da Escala de Avaliação da 
Incompetência, respondidos 
com uma escala de Likert. 
Posteriormente, eram 
questionados sobre quais 
critérios eles achavam mais 
importante. 

Limitações: muitos dos 
participantes já conheciam os 
idosos, facilitando as respostas. 

57,7% acreditaram que a falta da 
memória de curto prazo foi um 
critério importante para avaliação da 
incompetência nos idosos. 32,9% 
foram neutros e 8,9% afirmaram não 
ser importante. Na 2ª parte, em um 
questionário semi-aberto, solicitou-
se que informassem quais eram os 
critérios essenciais para se 
evidenciar as incompetências 
individuais. Somente 13% listaram 
memória de curto prazo como 
essencial na determinação dessas 
incompetências. 

Conclusões: Enfermeiras não estão 
em acordo sobre a relação entre 
memória de curto prazo e 
incompetência. 

 
 
 
 
 
 
 



   156 

 

 

   Estudo 5 
JUNGWIRTH, S.; et al. Subjective memory complaints and objective memory 
impairment in the Vienna – Transdanube aging community. Journal American 
Geriatric Society, v.52, n.2, p.263-8, Feb. 2004. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Responder se 
as queixas 
subjetivas de 
memória são 
características 
úteis nos 
sistemas de 
classificação 
dos estágios 
iniciais da 
Doença de 
Alzheimer. 

Um estudo transversal em 
uma comunidade com base 
em um estudo de corte. 

Participantes: 302 pessoas 
com 75 anos sem 
demências, com queixas de 
memória subjetiva e 
performance da memória 
objetiva. Foram divididos 
em dois grupos com os dois 
tipos de queixas. 

 

10% da comunidade com média de 
idade 75 anos fizeram queixas 
subjetivas de sua memória. Não houve 
diferença entre os que “reclamaram”e os 
que “não-reclamaram” da sua memória 
atual. Somente 6,3% dos sujeitos com 
memória prejudicada queixaram-se 
sobre seu comprovado prejuízo de 
memória. 

Conclusão: Aproximadamente 94% dos 
indivíduos com prejuízo de memória 
não se queixam sobre os seus problemas 
de memória. Queixas subjetivas de 
memória NÃO são características úteis 
como critérios diagnósticos para 
prejuízo cognitivo leve. 

 
   Estudo 6 

JEFFERIES, E. et al.. The impact of semantic impairment on verbal short-term memory 
in stroke aphasia and semantic dementia: a comparative study. Journal of Memory and 
Language. v.58, s.n. p.66-87.2008. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Observar as 
diferenças 
qualitativas 
entre 
demência 
semântica 
(SD) e Afasia 
Sensorial 
Transcortical 
(TSA) dentro 
da natureza 
da memória 
verbal de 
curto prazo 
(STM)  e 
considerar as 
diferenças 
dentro do 
grupo TSA. 

Estudo 
comparativo entre 
05 pacientes com 
TSA e 05 SD e 
com uso de grupo 
controle de 10 
pessoas. Com 
determinação dos 
critérios de 
inclusão e 
exclusão 
baseados em 
escalas de estudos 
anteriores. Grupo 
muito pequeno 
para inferir 
respostas gerais. 

Tanto os SD quanto os TSA possuíam 
processamento semântico pobre e boa fonologia 
manteram similar sensibilidade fonológica e efeito 
reduzido da lexicalidade de recordação seriada 
imediata. TSA tiveram para a lista de itens iniciais 
a demonstraram grande efeitos recentes em listas 
grandes. The SD fizeram numerosos fonemas com 
erros de migração e TSA foram melhores na 
produção de palavras corretas com ordens erradas, 
iniciando frequentemente as chamas pelo item final 
das listas. Este contraste nos padrões de 
performance é explicável pela natureza dos termos 
e pelo subjacente prejuízo semântico. 

Portanto, SD é associado com atrofia do lobo 
anterior e produz degradação do conhecimento 
semântico. Isso é mais marcante quanto menos 
forem os itens frequentes e observáveis, 
acentuando os efeitos deste léxico/semântico 
variações do STM. 
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   Estudo 7 
SNITZ, B.E.;  et al.. Queixas de memória subjetiva e queixas concorrentes de 
performance da memória em idosos que recebem cuidados primários. Journal of the 
International Neuropsychological Society, v.14, s.n., p.1004-13. 2008. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Caracterizar a 
complexidade 
da relação 
entre queixas 
subjetivas de 
memória (C) e 
objetivas de 
memória em 
idosos, sem 
demência, que 
recebem 
cuidados 
primários 
(PCP). 

Foram 
coletados de 
276 pacientes 
dados 
neuropsicológ
icos, memória 
subjetiva, 
depressão e 
características 
médicas de 
idosos acima 
de 65 anos, 
sem 
diagnóstico de 
demência, em 
11 PCP e área 
metropolitana 
de Pittsburg. 

 

Resultados indicam que a própria estimação de 
resultados de habilidade da memória corrente estava 
fortemente associada com a performance da memória 
objetiva. Por outro lado, a percepção da memória de 
curto prazo não demonstrou nenhuma associação e 
atividades relatadas de memória específica foram 
fracamente associadas. Mulheres foram melhores que 
os homens, mostrando inconsistência entre SMC e 
performance da memória objetiva. Somente 02 dos 
11 participantes com prejuízo da memória 
comprovaram SMC e somente 04 tinham PCP, 
caracterizado nos registros como problema de 
memória. 

Conclusões: SMC demonstradas em idosos não 
demenciados pode ter valor clínico em uma PCP, 
mas limitações significantes de auto-relato dos 
pacientes evidenciam a necessidade de desenvolver 
brevemente, indicadores objetivos de prejuízo de 
memória para PCP, na suspeita de declínio. 

 
   Estudo 8 

ARCHER, H.A.; et al.. Do symptom of memory impairment correspond to cognitive 
impairment: a cross sectional study of a clinical cohort. International Journal of 
Geriatric Psychiatry, v.21 s.n., p.1206-12. 2006. 
Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Caracterizar uma 
coorte de 
indivíduos com 
sintomas de 
perda de 
memória e 
variáveis 
prejuízos de 
memória, que 
serão seguidos 
longitudinalment
e para avaliar a 
relevância clínica 
dos sintomas de 
perda de 
memória. 

58 sujeitos com 
“sintomas” de perda 
de memória foram 
recrutados do 
Hospital Nacional de 
Neurologia e 
Neurocirurgia, 
juntamente a 33 
voluntários 
saudáveis.  Todos os 
sujeitos foram 
avaliados: genótipo 
APOE4, testes de 
neuroimagem e 
neuropsicológicos. 

Aqueles com prejuízo cognitivo leve (MCI) 
têm uma prevalência aumentada do alelo 
APOE4, performance prejudicada nos testes 
de memória e medidas de QI comparáveis 
ao do grupo controle. Os com sintomas de 
perda de memória, mas sem prejuízo 
cognitivo (SNCI) apresentaram resultados 
significativamente piores nos testes de 
memória que o grupo controle. Conclusões: 
o MCI representa um grupo com múltiplos 
fatores de risco com progressão para DA. O 
grupo dos SNCI é um grupo heterogêneo 
com alguns indivíduos nos estágios iniciais 
de DA, enquanto outros apresentaram 
queixas de memória mais comumente 
relacionadas a ansiedade ou traços de 
personalidade. 
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Estudo 9 
LI, Y.; et. al. Comorbidity between and risk factors for severe hearing and memory 
impairment in older Americans. Preventive Medicine. V.46, s.n., p.416-21. 2006 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Avaliar as 
comorbidades 
entre escuta 
prejudicada 
(HI) e 
memória 
prejudicada 
(MI) em 
idosos 
americanos; 

Avaliar qual a 
extensão dos 
fatores de 
risco comuns 
demonstrados. 

 

Os dados foram 
colhidos de 5252 
idosos 
participantes 
com idade acima 
dos 65 anos, 
constituintes da 
3ª Pesquisa e 
exame Nacional 
de saúde e 
nutrição. 

 

A prevalência da HI foi de 21,4 e de MI de 8,3, 
mas a prevalência de ambos simultaneamente foi 
de 2,1. Americanos africanos tiveram maiores 
chances que os brancos de MI, mas não de HI.  
Atividades físicas de lazer foram relacionadas com 
baixos resultados de MI e boa função pulmonar 
com baixos resultados de HI, e o moderado uso do 
álcool foram associados com baixos valores de 
ambos (MI e HI). Comparados com indivíduos sem 
HI a razão de chance foi de 1,07, para indivíduos 
com. 

Conclusões: Embora a prevalência tenha sido 
relativamente alta, a comorbidade foi 
surpreendentemente baixa e os dois prejuízos não 
tiveram associação significativa. Em relação à 
idade, outros fatores aparecem como início 
“crítico”, mas com diferentes regras para o 
aparecimento desses prejuízos. 

 
Estudo 10 
RIED, S. GUTZMANN, H. The nursing phenomenon “Chronic confusion” in relation to 
the diagnosis “Dementia”. Z. Gerontol. Geriat. v.36, n.4, p.297-302. 2003. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Qual é o 
significad
o de 
Confusão 
Crônica? 
Como o 
DECC é 
delimitado 
do 
diagnóstic
o de 
Demência
? 

Revisão de 
literatura, com 
foco em dois 
questionament
os (do 
objetivo), 
baseada nas 
bases de 
dados: 
CINAHL, 
MEDLINE e 
GEROLIT. 

Existe uma concordância de base sobre a característica 
“prejuízo cognitivo”, mas existem diferenças de como 
este prejuízo cognitivo se manifesta na prática. Além 
disso, muitos autores descrevem comportamentos sociais 
e emocionais alterados como acompanhantes deste 
fenômeno. 
Não existe uma clara visão do estado de emocional e 
social de alteração do comportamento. Eles estão 
presentes no DECC para ser diagnosticado ou não? 
Parece inconsistente incluir o estágio leve de demência no 
DECC. Esta análise indica que muitos trabalhos 
permanecem sendo elaborados para validar as 
características do CC.Enquanto o DE não estiver claro, 
rotulações imprecisas e intervenções inefetivas não 
poderão ser evitadas. 
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Estudo 11 
RIED, S.; DASSEN, T. Chronic Confusion, Dementia, and Impaired Environmental 
Interpretation Syndrome: a Concept Comparison. Nursing Diagnosis. v.11, n.2,  p.49-
59, April-June. 2000. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Comparar 
conceitualm
ente 
confusão 
crônica, 
síndrome da 
interpretaçã
o ambiental 
prejudicada 
e demência. 

 

Revisão de 
literatura 
baseada no 
CINAHL, 
MEDLINE e 
GEROLIT. 

 

A análise revelou que o conceito de síndrome da 
interpretação ambiental prejudicada é raramente citado e 
poderia ser incluído dentro do conceito de confusão 
crônica. O conceito de demência e confusão crônica são 
frequentemente utilizados como sinônimos. Maiores 
investigações deveriam examinar se confusão crônica, 
ao contrário da demência, é baseada em uma abordagem 
multifatorial sobre os fatores relacionados e se o estágio 
leve da demência deveria ser excluído DE Confusão 
Crônica. 

 
Estudo 12 
GERDNER, L.A.; XIONG, S.V.; CHA, V. Chronic confusion and memory impairment 
in Hmong elders: honoring differing cultural beliefs in America. J. Gerontol. Nurs. 
v.32, n.3, p.23-31, Mar. 2006. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

 

Discutir as 
crenças 
tradicionais e 
o tratamento 
dos tem toob 
(memória 
prejudicada), 
dentro da 
cultura 
Hmong. 

 

Discussão dos 
encontros dos autores 
com herbalistas 
Hmong a céu aberto 
durante uma jornada 
em Laos e Tailândia. 
A história de como as 
roupas são fabricadas 
para contar a 
cerimônia de cura do 
shamã para mulheres 
idosas com tem toob. 

Os sinais e sintomas DECC e MP nos idosos 
Hmong não é um fenômeno novo. De fato, 
eles têm sido observados por vários anos e 
são tratados com uma variedade de métodos, 
desde chás herbais e decocções medicinais 
até a intervenção do shamã no “espírito do 
mundo”. As velhas tecnologias mundiais têm 
sido tão frequentemente empregadas, que elas 
penetraram no corpo do entendimento como 
tradições Hmong - uma tradição refletida em 
diversos aspectos da vida Hmong como erva, 
práticas espirituais e arte. Esta herança reflete 
o desejo de procurar todos os meios possíveis 
para aliviar o sofrimento dos entes queridos. 

 
Estudo 13 
GANZER, C.A. Assessing Alzheimer`s disease and Dementia: best practices in nursing 
care. Geriatric Nursing. v.21, n.6, p.358-65. 2007. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Oferecer informação para 
as enfermeiras sobre as 
diferenças clínicas dos 
diagnósticos de DA e 
demais demências. 

Estudo descritivo, 
com evidências 
oriundas de 
especialistas da 
área. 

Apresenta as melhores práticas de 
enfermagem na área e faz um 
interessante estudo das diferenças 
entre esses diagnósticos. 
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Estudo 14 
GELDMACHER, D.S. Differential diagnosis of dementia syndromes. Clin. Geriatr. 
Med. v. 20, s.n., p.27-43. 2004. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Identificar as causas de 
demências e diferenciá-
las, especificamente, 
aquelas que se tornam 
pré-requisitos para o 
desenvolvimento: longo 
prazo, terapias de 
modificação da doença. 

Não apresenta 
metodologia 
descrita. 
Evidências 
encontradas em 
relatórios de casos 
sem uma 
sistematização da 
pesquisa. 

O diagnóstico diferencial das 
demências pode ser difícil, pois está 
sujeito a expressões clínicas e 
discretas diferenciações entre os 
estados das doenças. 
A fisiopatologia de muitas demências 
são controvérsias e não existe um 
padrão ouro de diagnósticos 
neuropatológicos, pois estão sujeitos a 
interpretação. 

 
Estudo 15 
NOWELS, D.E.; et al. Estimation of confusion prevalence in hospice patients. Journal 
of Palliative Medicine. v.5, n.5, p.687-95. 2002. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Descrever a 
prevalência, 
severidade, 
manifestaçõe
s de confusão 
identificadas 
pelas 
enfermeiras 
Estimar a 
prevalência 
do delírio nos 
asilos. 

Estudo descritivo 
transversal. 299 
Sujeitos de 19 
asilos, respondiam 
a questionário 
juntamente às 
enfermeiras se eles 
possuíam 
apresentavam 
alguma confusão 
durante a última 
semana e mais 
dados de perfil, 
avaliação e 
evolução. 

50% estavam confusos. Destes, 21% tinham o 
diagnóstico de Demência  e 17% tinham outro 
problema neurológico. Quando comparados aos 
não confusos, confusos estavam menos 
propensos a câncer, e mais a viver em casas de 
assistência. 
Manifestações comuns de confusão: 
desorientação no tempo e no espaço, memória de 
curto prazo prejudicada, sonolência e fácil 
distração. As principais variáveis preditoras de 
confusão foram: humor inapropriado, diagnóstico 
de câncer, agitação e idade. 
Somente 14% dos idosos confusos tinham delírio. 
Conclusão: Entre os idosos asilados confusão é 
comum, frequentemente severa e usualmente 
problemática. 

 
Estudo 16 
KEEFOVER, R.W. Aging and cognition. Neurologic Clinic of North America. v.16, 
n.3, p.635-48, August, 1998. 
Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Discutir disfunção 
mental desenvolvida 
na terceira idade. 

Artigo de revisão, 
baseado em opiniões 
de especialistas na 
área 

Intervenções tanto na apnéia do sono, 
monitoramento do estado nutricional, 
regularização da glicemia em pacientes 
diabéticos pode melhorar 
significativamente o estado mental. 
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Estudo 17 
CHERTKOW, H.; et. al. Diagnosis and treatment of dementia: mild cognitive 
impairment and cognitive impairment without dementia. CMAJ.  v.178, n.19, p.1273-85, 
Maio. 2008. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Fornecer guias 
médicos e 
práticos para 
definição, 
diagnóstico e 
tratamento do 
TCL e 
prejuízo 
cognitivo, sem 
demência. 

Revisão sistemática 
da literatura, 
desenvolvido com 
critérios baseados em 
evidências clínicas, 
entre janeiro de 1996 
e dezembro de 2005, 
mais as atualizações 
até 2008. Total: 2483, 
e 314 artigos foram 
considerados 
relevantes. 

Foram feitas 16 recomendações a partir da 
síntese desses estudos. Os principais tipos de 
demência são precedidos por fases 
reconhecíveis de declínio cognitivo leve. 
Pacientes com esse perfil devem estar em 
avaliações continuas, pois tem grandes 
chances de desenvolver demência. 

Promover atividades de leitura, estimulação 
cognitiva e atividades físicas podem auxiliar 
na manutenção de um estilo de vida saudável 
e àqueles com TCL. 

 
Estudo 18 
MIYAMOTO, M. et al.. Dementia and mild cognitive impairment among non-
responders to a community survey. Journal of Clinical Neuroscience. v.16, s.n., p.270-
6. 2009. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Comparar a 
prevalência do 
TCL e da 
demência entre os 
“respondedores” e 
“não-
respondedores” em 
uma comunidade 
base no Japão. 

Primeiro, 3083 
candidatos 
potenciais. Dos 
2698 
candidatos, 
1888 
responderam. 
Sendo 1619 
rapidamente e 
225 atrasados 
mais os do 
asilo. No Japão! 
 

A prevalência da demência foi de 3,7 entre os 
que responderam rápido. Contudo, os atrasados 
(q responderam na 2ª fase), 8,4% tinham 
demência. 
Já no TCL, nos de rápida resposta  identificou-
se 38,9% e nos atrasados 47,2% 
Nas funções cognitivas, os que responderam 
atrasados apresentaram pior função da memória 
entre 65-74 e acima de 75. 
A prevalência do TCL foi duas a três vezes 
maior entre os respondedores atrasados, 
comparados com os rápidos. É importante 
avaliar os grupos atrasados e que não 
respondem. 

 
Estudo 19 
ARNOLD, E. Sorting out the 3 d`s: delirium dementia and depression. Holist Nursing 
Practice. v.19, n.3, p.99-104. 2005. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Conhecer as 
diferenças sutis 
entre os 3D 

Revisão de literatura, com 
evidências de especialistas 
na área. 

Conhecendo as sutis diferenças, é 
possível ajudar os pacientes com 
intervenções de enfermagem corretas. 
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Estudo 20 
GROBER, E. et al.. Memory impairment, executive dysfuntion, and intellectual decline 
in preclinical Alzheimer`s disease. Journal of the International Society. v.14, s.n., 
p.266-78. 2008. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Avaliar o 
curso do 
tempo do 
declínio 
cognitivo 
antes do 
diagnóstic
o de DA. 

Estudo coorte 
independente, em 
que 92 pacientes 
foram 
acompanhados 
por 15 anos 
através de testes 
neuropsicológicos 
de ampla gama. 
Foram 
encontrados 
declínios nas 
performances dos 
teste: memória 
episódica, função 
executiva, 
inteligência 
verbal. 

No de memória espisódica acelerado 7 anos antes do 
diagnóstico. O Teste de função executiva apresentou 
declínio na performance aproximadamente 2 a 3 anos 
antes do diagnóstico e inteligência verbal declinou 
bem próximo. Esse padrão cognitivo é compatível 
com os dados patológicos sugeridos nas estruturas em 
que memória mediata são afetadas mais cedo nas 
estruturas frontais durante o princípio pré-clínico da 
DA. Isso também apóia o ponto de vista que a 
inteligência verbal (VIQ), como estimado pelo teste 
de leitura de Nelson (AMNART), que não há um 
declínio durante o início pré-clínico da DA. Assim, 
podem existir diferenças prováveis no principio e na 
taxa de declínio cognitivo em pacientes pré-clínicos 
para DA e para VaD. Disfunções executivas podem 
ocorrer mais cedo do que o declínio da memória em 
VaD pré-clínico, OPOSTO ao padrão observado em 
pacientes com DA (memória ocorre primeiro). 

 
Estudo 21 
GOSLINE, M.B. Client participation to enhance socialization for frail elders. Geriatric 
Nursing. v. 24, n.5, p.286-9, september-october. 2003. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Revisar a literatura; 
Conceitualizar e 
implementar uma 
melhora na  participação 
dos idosos, avaliando as 
respostas através de um 
estudo de caso. 

Estudo de caso 
com intervenções 
auto-focadas, que 
implementaram 
mudanças 
comportamentais 
em um casal 
idoso 

Resultados sugerem uma diferença nos 
padrões de socialização por gênero, 
ressaltam a importância do 
envolvimento da família e a proposta 
de uma intervenção de enfermagem 
focada para a melhoria da qualidade de 
vida dos idosos fragilizados. 

 
Estudo 22 
HODSON, R.; KEADY, J. Mild cognitive impairment: a review and nursing 
implications. British Journal of Nursing.  v.17, n.6, p.368-72. 2008. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Revisar a literatura 
sobre o TCL e sugerir 
sobre sua 
complexidade e as 
possíveis implicações 
para a enfermagem. 

Revisão de 
literatura, de 
qualidade 
verificável. 

 

Ainda não se conseguiu fechar a classificação 
quanto à estrutura e os critérios para TCl. Não 
importa qual é o fechamento, mas existe um 
grande alcance para intervenções de 
enfermagem. 
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Estudo 23 
HOWIESON, D.B.; et.al. Trajectory of mild cognitive impairment onset. Journal of 
International Neuropsychological Society. v.14, s.n., p. 192-8. 2008. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Identificar a 
trajetória da 
perda de 
memória e 
outras funções 
cognitivas em 
pessoas 
destinadas a 
desenvolver 
TCL ou 
demência. 

Estudo longitudinal 
com idosos, 
saudáveis, vivendo 
em comunidades, 
com função 
cognitiva intacta. 
156 idosos com 
idade média de 83 
anos foram 
avaliados 
anualmente por mais 
de sete anos. 

TCL teve um pré-clinico acelerado estágio de 
perda cognitiva entre 3 a 4 antes do 
diagnóstico, nos testes de memória verbal, 
fluência animal e construção visuoespacial. 

Evidência de alteração do desempenho da 
memória antes do ponto de mudança sugere um 
lento declínio na memória procedural, o mesmo 
período acelerado declínio de desenvolvimento 
do TCL. Transições do envelhecimento levam 
ao TCL e a Demência por um único linear e 
não linear alteração nos vários domínios que 
precedem esses diagnósticos por vários anos. 

 
Estudo 24 
LEE, H.B.; et al.. Detection and management of pré-existing cognitive impairment and 
associated behavioral symptoms in the Intensive Care Unit. Critical Care Clinics. v.24, 
s.n., p.723-26. 2008. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Avaliar de forma geral 
a literatura para 
identificar o impacto 
do prejuízo cognitivo 
pré-existente no 
cuidados de pacientes 
em UTI e melhorar a 
visão geral nos 
cuidados desses 
pacientes quando em 
UTI. 

Revisão de 
literatura, de 
qualidade 
verificável. 

 

 

O estudo traz muitas definições 
comportamentais, principalmente no que se 
refere à personalidade e socialização.Pacientes 
com TCL e demência são vulneráveis para o 
desenvolvimento de delirium e frequentemente 
sofrem de “não-cognitivos” e sintomas 
comportamentais. Os médicos de CTI 
deveriam estar vigilantes na avaliação do TCL 
e das demências, prevenindo o delírio e 
gerenciando os sintomas associados à 
demência. 

 
Estudo 25 
KNOPMAN, D.S.; BOEVE, B.F.; PETERSEN, R.C. Essentials of the proper diagnoses 
of mild cognitive impairment, dementia, and major subtypes of dementia. Mayo Clin. 
Proc. v.78, s.n., p.1290-1308. 2003. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Identificar os 
estados 
precursores 
dos principais 
tipos de 
demência. 

 

Sem 
metodologia 
delimitada. 

 

Bom para definir TCL, DA e outras demências e 
comportamento. 

Como as síndromes demenciais têm histórias naturais 
distintas, diagnósticos precisos podem levar a um 
melhor entendimento do prognóstico. 
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Estudo 26 
CLEMENT, F.; BELLEVILLE, S.; GAUTHIER, S. Cognitive complaint in mild 
cognitive impairment and Alzheimer disease. Journal of the International 
Neuropsychological Society. v.14, s.n., p.222-32. 2008. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Avaliar as 
queixas de 
memória em 1º 
domínios 
relativos à 
AVD`s. 
Avaliar se as 
queixas 
subjetivas 
foram 
relacionadas à 
atual 
desempenho 
cognitivo. 

68 pessoas 
com TCL, 26 
com DA e 81 
idosos 
saudáveis. 
Realizaram 
uma bateria 
de estudos 
neuropsicoló
gicos. 

 

 

Pessoas com TCL relatam mais queixas de memória 
do que o grupo controle. Indivíduos com TCL e DA 
não diferem quanto aos níveis de queixas de memória. 
Análises correlacionadas indicam um maior nº de 
queixas de memória relativas a conversações e para 
leitura e assistir filmes, foram associadas com alto 
nível de déficit cognitivo em pessoas com TCL, mas 
sem DA.Os resultados sugerem que pessoas com TCl 
relatam mais queixas de memória que os do grupo 
controle, mas somente em específicos domínios e 
circunstâncias, e a anosognosia é mais característico 
nas demências que na fase de TCL da DA. 

 
Estudo 27 
MITTY, E.; FLORES, S. Assisted living nursing practice: the language of dementia: 
theories and interventions. Geriatric Nursing.  v.28, n.5, p.283-8. 2007. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Descrever as 
rotas 
comportamentais 
que podem ser 
entendidas e 
descritas para 
idosos com 
demência. 

Sem 
metodologia 
especificada, 
oriundo de 
opiniões de 
especialistas 
na área 

Os resultados são as intervenções propostas 
O estudo tem sua relevância ao apresentar 
instrumentos padronizados com 04 tipos de 
comportamentos: neuropsiquiátrico inventário 
(avalia os 12 mais comuns comportamentos na 
demência); Escala de padrões de comportamentos 
patológicos na DA; a avaliação Cohen- avalia os 36 
comportamentos apresentados por agitação verbal e 
física e escala de comportamento agitado na 
demência- igual ao anterior. 

 
Estudo 28 
SCUTERI, A.; et. al. Arterial stiffness is an independent risk factor for cognitive 
impairment in the elderly: a pilot study. Journal of Hipertension. v.23, s.n., p.1211-
1216. 2005. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Testar se a pressão 
arterial, avaliada 
pela velocidade de 
onda de pulso 
(VOP), está 
associada com 
prejuízo cognitivo 

84 sujeitos idosos que 
referiram déficit de 
memória sem AVC prévio 
ou fibrilação atrial. Foram 
avaliados pela VOP na 
carótida femural, MEEM, 
AVD e AIVD. Baseado na 

Na presença de diferenças 
insignificantes entre idade, níveis 
comuns de fator de risco 
cardiovascular, placas carotídeas, 
ou prevalência de doença 
cardiovascular, maiores valores de 
VOP foram mais frequentes em 
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em idoso; Testar se a 
VOP é aumentada 
idosos com lesão 
cortical e 
subcortical. Quando 
comparada com 
idosos pareados por 
idade que referem 
déficits de memória. 

imagem cerebral, os 
idosos foram classificados 
de acordo com referidas 
queixas (ou não) de déficit 
de memória em: Controle: 
paciente com imagem 
cerebral normal, e idoso 
com lesão microvascular 
subcortical ou atrofia 
cortical. 

sujeitos com atrofia cortical do 
que em pacientes com lesão 
microvascular subcortical ou do 
grupo controle. Conclusões: VOP 
esteve associada com prejuízo 
cognitivo e com o aumento da 
dependência pessoal, 
independente dos principais 
fatores de risco cardiovasculares 
serem modificados. 

 
 
Estudo 29 
DECARLI, C. Mild cognitive impairment: prevalence, prognosis, aetioloy and treatment. 
Lancet Neurology. v.2, s.n., p.15-21, January. 2003. 

Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Reconhecer as 
definições de 
TCL para 
discutir a 
prevalência, 
fisiopatologia, 
prognóstico e 
possibilidade 
de tratamento 
da doença. 

Revisão de 
literatura, de 
qualidade 
verificável. 
 
 

Construíram-se duas classificações principais para 
síndrome do prejuízo cognitivo: a primeira, que 
enfatiza o prejuízo da memória, com provável 
incipiência para DA. A segunda mais ampla, que 
inclui não-memória nos prejuízos cognitivos. As 
definições enfatizam que existe uma diferença nas 
características clínicas e uma patologia potencial que 
limita comparações entre os estudos. São necessários 
maiores estudos para definir com maior acurácia 
sintomas clínicos específicos dos estados de transição 
do envelhecimento normal e das demências. 

 
Estudo 30 
CHAVES, E.H.B; BARROS, A.L.B.; MARINI, M. Aging as a related factor of the 
nursing diagnosis impaired memory: content validation. International Journal of 
Nursing Terminologies and Classifications. v.21, n1, p.14-20, January-March. 2010. 
Objetivo Metodologia Resultados e conclusões 

Realizar a validação de 
conteúdo dos elementos 
do diagnóstico de 
enfermagem Memória 
Prejudicada e incluir o 
envelhecimento como 
fator relacionado. 

Validação de 
conteúdo 
diagnóstico 
por 18 
experts. 

Os elementos do diagnóstico memória 
prejudicada da NANDA-I e o proposto fator 
relacionado envelhecimento foi validado 
conceitualmente pelos experts, no contexto 
brasileiro, assim como as CD e os FR do 
DEMP na NANDA-I. Constatou-se que as 
queixas de memória aumentam com a idade. 
Faz-se necessária a realização de validação 
clínica de fator relacionado para aumentar as 
evidências dessa relação. 
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8. ANEXOS  
 

ANEXO 1 – Parecer sobre o projeto de pesquisa  
 
 

 
 


