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RESUMO

Durante a atuação como Enfermeiro em um hospital que possui uma demanda populacional
de idosos no município do Rio de Janeiro, despertei-me para esta temática. Ao vermos que
muitos idosos têm seus dias de internação prolongados por conta do delirium, que se define
como uma síndrome clínica caracterizada por uma desordem de atenção aguda e função
cognitiva, cuja complicação mais frequente de hospitalização ocorre em idosos e sendo um
problema potencialmente. Observa-se que a identificação de pacientes com esse quadro e a
conduta profissional adequada da equipe de enfermagem são fatores cruciais para o
prognóstico positivo dos pacientes. Hipóteses e Objetivos: H0 Não Há relação entre o perfil
sociodemográfico e clínico do idoso com diagnóstico de delirium. H1 Há relação entre o
perfil sociodemográfico e clínico do idoso com diagnóstico de delirium. Objetivo: Analisar a
relação do perfil sociodemográfico e clínico dos idosos com a identificação do delirium, em
indivíduos internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), através da escala Confusional
Assessment Method in Intensive Care Unit (CAM-ICU). Trata-se de um estudo longitudinal
prospectivo com abordagem quantitativa. Participantes: pacientes acima de 60 anos internados
em um hospital da rede particular da cidade do Rio de Janeiro, ao qual tem buscado as
credenciais de um hospital com qualidade de assistência em cirurgia de alta complexidade e
cuidados à pessoa idosa. De início, para a coleta de dados, foi aplicado um questionário, no
momento do pré-operatório, visando identificar o perfil sociodemográfico e clínico dos idosos
com risco de delirium que foram submetidos a cirurgias complexas. Em um segundo
momento será utilizada a escala de CAM-ICU neste paciente, em seu pós-operatório na
unidade de terapia intensiva. Após a coleta de dados foram realizadas as análises, em que
evidenciamos o impacto das questões sociodemográficas e clínicas na relação do delirium
apresentado no pós-operatório das cirurgias complexas, propostas à pessoa idosa. O delirium
ocorreu em 31,9% dos pacientes acima de 60 anos submetidos à cirurgia e foram encontradas
três variáveis associadas à ocorrência de delirium nestes pacientes: problemas de constipação
intestinal, uso de Amlondipino e Dias de Internação na UTI (pacientes que têm delirium
ficaram tempo significativamente maior na UTI).
Descritores: Delirium, Idoso, Cuidados de Enfermagem.

ABSTRACT

During our work as a nurse in a hospital that has a population demand for the elderly in the
city of Rio de Janeiro, I woke up to this theme. When we see that many elderly people have
their hospitalization days prolonged due to delirium, which is defined as a clinical syndrome
characterized by an acute attention disorder and cognitive function whose most frequent
complication of hospitalization occurs in the elderly and is a potentially devastating problem.
It is observed that the identification of patients with this condition and an appropriate
professional conduct by the nursing team are crucial factors for the positive prognosis of the
patients. Hypotheses and Objectives: H0 There is no relationship between the
sociodemographic and clinical profile of the elderly with a diagnosis of delirium. H1 There is
a relationship between the sociodemographic and clinical profile of the elderly with a
diagnosis of delirium. Objective: To analyze the relationship between the sociodemographic
and clinical profile of the elderly with the identification of delirium, in requirements admitted
to the Intensive Care Unit (ICU), using the Confusional Assessment Method scale in the
Intensive Care Unit (CAM-ICU). This is a prospective longitudinal study with a quantitative
approach. Participants: patients over 60 years of age admitted to a private hospital in the city
of Rio de Janeiro, which they have sought as credentials of a hospital with quality care in
highly complex surgery and care for the elderly. At first, for data collection, a questionnaire
was applied, at the time of the preoperative, aiming to identify the sociodemographic and
clinical profile of the elderly, at risk of delirium, who underwent complex surgeries, in a
second moment the scale will be used of CAM-ICU when this patient, in his postoperative
period in the intensive care unit. After data collection, analyzes were performed, which
showed the impact of sociodemographic and clinical issues on the relationship of delirium
presented in the postoperative period of complex surgeries proposed to the elderly. Delirium
occurred in 31.9% of patients over 60 years of age who underwent surgery with and three
variables were found associated with the occurrence of delirium in these patients: intestinal
constipation problems, use of Amlondipine and ICU stay days (patients who have delirium
significantly longer in the ICU).
Descriptors: Delirium. Elderly. Nursing Care.

RESUMEN

Durante nuestro trabajo como enfermera en un hospital que tiene una demanda poblacional de
ancianos en la ciudad de Río de Janeiro, desperté con este tema. Cuando vemos que muchos
ancianos tienen sus días de hospitalización prolongados debido al delirium, que se define
como un síndrome clínico caracterizado por un trastorno agudo de atención y función
cognitiva cuya complicación más frecuente de hospitalización se da en los ancianos y siendo
un problema potencialmente devastador. Se observa que la identificación de los pacientes con
esta condición y la adecuada conducta profesional del equipo de enfermería son factores
cruciales para el pronóstico positivo de los pacientes. Hipótesis y objetivos: H0 No Existe
relación entre el perfil sociodemográfico y clínico del anciano con el diagnóstico de delirium.
H1 Existe relación entre el perfil sociodemográfico y clínico del anciano con diagnóstico de
delirium. Objetivo: Analizar la relación entre el perfil sociodemográfico y clínico del anciano
con la identificación del delirium, en individuos ingresados en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), utilizando la escala Método de Evaluación Confusional en Unidad de
Cuidados Intensivos (CAM-UCI). Se trata de un estudio longitudinal prospectivo con enfoque
cuantitativo. Participantes: pacientes mayores de 60 años ingresados en un hospital privado de
la ciudad de Río de Janeiro, a quienes se les ha solicitado las credenciales de un hospital con
asistencia de calidad en cirugía de alta complejidad y atención a ancianos. En un primer
momento, para la recolección de datos se aplicó un cuestionario, en el momento del
preoperatorio, con el objetivo de identificar el perfil sociodemográfico y clínico de los
ancianos, en riesgo de delirium, que fueron sometidos a cirugías complejas, en un segundo
momento se utilizará la escala de CAM-UCI cuando este paciente, en su postoperatorio en la
unidad de cuidados intensivos. Luego de la recolección de datos, se realizaron análisis que
mostraron el impacto de los aspectos sociodemográficos y clínicos en la relación del delirium
presentado en el postoperatorio de cirugías complejas propuestas a los ancianos. El delirium
ocurrió en el 31,9% de los pacientes mayores de 60 años que se sometieron a cirugía y se
encontraron tres variables asociadas con la ocurrencia del delirium en estos pacientes:
problemas de estreñimiento intestinal, uso de amlondipino y días de estadía en UCI (los
pacientes que tienen delirio permanecieron significativamente más tiempo en la UCI).
Descriptores: Delirium. Anciano. Atención de Enfermería.
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1 INTRODUÇÃO

Desde 2006, durante minha atuação como Enfermeiro em um hospital que possui uma
demanda populacional de idosos no município do Rio de Janeiro, atuei como coordenador e
supervisor de plantão, despertando para esta temática. O contato com os profissionais de
enfermagem inseridos em Unidades fechadas e abertas nesta instituição me levou a ver que
muitos idosos, tendo seus dias de internação prolongados por conta do delirium, tiveram
desfechos não desejados. Observa-se que a identificação de pacientes com esse quadro e a
conduta profissional adequada da equipe de enfermagem são fatores cruciais para o
prognóstico positivo dos pacientes.
Em um primeiro momento, busquei um aprofundamento na temática por intermédio da
leitura de livros e artigos que abordassem as características do delirium e seu impacto para
melhor compreendê-lo. Nesse contexto, vemos o quanto a Enfermagem pode ser participativa
para que haja um entendimento no enfoque preventivo, minimizando a ocorrência dos
agravantes decorrentes do delirium.
Posteriormente, ao longo do convívio direto com os profissionais de Enfermagem que
cuidam de pacientes idosos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), percebi o quanto é de
fundamental importância identificar precocemente os pacientes idosos com risco de serem
acometidos de delirium no pós-operatório na UTI, simplesmente pelo fato do delirium ser
uma síndrome orgânica que não se acha evidência diagnóstica laboratorial, entende-se que
uma assistência prestada à beira leito, ou seja, observação e avaliação contínua pela
enfermagem podem prevenir quando identificado previamente. O impacto da assistência
prestada por profissionais que estejam alinhados com a necessidade de atuação específica para
lidar com idosos em delirium pode ser determinante na condução do plano terapêutico, já que
o tempo de permanência destes pacientes pode ser prolongado quando não recebem os
cuidados necessários, tornando esse fato uma problemática da saúde.
A UTI caracteriza-se como uma unidade reservada, complexa, dotada de
monitorização contínua

e que admite pacientes potencialmente graves ou com

descompensação de um ou mais sistemas orgânicos. Fornece suporte e tratamento intensivo,
propondo monitorização e vigilância por 24 horas, equipamentos específicos e outras
tecnologias destinadas ao diagnóstico e ao terapêutico. Ameniza sofrimento, independente do
prognóstico do paciente. Dispõe de assistência médica e enfermagem especializada, cujos
profissionais

são

chamados

de

intensivistas,

além

disso,

oferece

atendimento
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multiprofissional

e

interdisciplinar,

constituído

por

fisioterapeutas,

nutricionistas,

fonoaudiólogos, farmacêuticos, psicólogos e assistentes sociais (CHEREGATTI; AMORIM,
2015).
O paciente internado em uma unidade pós-operatória de alta complexidade apresenta
diversas alterações hemodinâmicas que podem interferir em seu quadro clínico e promover
uma piora de gravidade, dificultando assim a sua recuperação (BARBOSA; STUDART,
2017). Sendo assim, entendemos que se pode definir uma unidade de pós-operatório de alta
complexidade, ou seja, uma UTI, como uma unidade onde se espera cuidados voltados e
associados a uma vigilância contínua, que pela possibilidade de deterioração clínica ao qual o
paciente fica exposto por conta da indicação de uma cirurgia complexa e que exija tal cuidado
assistencial, isto visto quando de forma avaliativa no processo de coleta de dados no préoperatório e decidido pela equipe multidisciplinar.
Pacientes com programações de cirurgias eletivas internam e seguem todo o processo
de cuidados voltados para um sucesso no pós-operatório. Porém, isso não é frequentemente
observado nesse cenário, dificilmente se vê uma abordagem ou preocupação com o risco deste
paciente ser acometido pelo delirium. Pensando em uma aplicabilidade das atribuições da
enfermagem, vemos que o papel a ser executado volta-se para esta atenção, vinculado ao
interesse do cumprimento do plano terapêutico que pode ser modificado quando o paciente
desenvolve o quadro de delirium.
Igualmente, a partir da nossa vivência profissional, vejo a possibilidade de
desenvolver um projeto de identificação deste paciente, precocemente, através de uma
entrevista de enfermagem no pré-operatório e avaliação dos resultados utilizando a Confusion
Assessment Method for Intensive Care Unit (CAM-ICU) no momento em que o paciente se
encontra na UTI, para identificar o quantitativo dos pacientes que foram beneficiados pela
aplicação do cuidado de enfermagem no paciente idoso.
O papel da enfermagem é fundamental e não pode fazer-se de excluído, por se tratar
de uma emergência médica. No que tange a responsabilidade de se elaborar um cuidado
voltado para a identificação precoce, acredita-se que uma implementação com abordagens que
contribuam e favoreçam para o curso do plano terapêutico programado, buscando essas
evidências, possibilitará resultados positivos.
Devido a sua comprovada associação com o aumento da morbidade/mortalidade, dos
custos hospitalares e do comprometimento neurocognitivo pós-alta, o delirium já é
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reconhecido como um problema de saúde pública, demandando gastos de 4 a 16 milhões de
dólares ao ano, apenas nos Estados Unidos (BARR et al., 2013).
Nesse sentido, enfatiza-se que a adoção de estratégias preventivas para a redução de
sua incidência deva ser introduzida e utilizada como indicadores de qualidade no ambiente de
cuidados críticos (SALLUH; PANDHARIPANDE, 2012).
O perfil epidemiológico da população idosa é caracterizado pela tripla carga de
doenças com forte predomínio das condições crônicas, prevalência de elevada mortalidade e
morbidade por condições agudas decorrentes de causas externas e agudizações de condições
crônicas. A maioria dos idosos é portadora de doenças ou disfunções orgânicas, mas cabe
destacar que esse quadro não significa necessariamente limitação de suas atividades, restrição
da participação social ou do desempenho do seu papel social. No cenário internacional, a
discussão sobre o envelhecimento da população mundial teve como marco a aprovação do
Plano Internacional para Envelhecimento, conduzido pela ONU, em Madri, no ano de 2002,
que estabeleceu como objetivo garantir o envelhecimento seguro e digno para todas
as populações do mundo, com participação e lugar nas sociedades como cidadãos plenos de
direitos (BRASIL, 2002).
O Brasil envelhece de forma rápida e intensa, segundo o último censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 2018, o número de idosos já
ultrapassa mais de 30 milhões. Em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25,4
milhões. Os 4,8 milhões de novos idosos em cinco anos correspondem a um crescimento de
18% desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais representativo no Brasil. A
expectativa de vida em 2016, para ambos os sexos, aumentou para 75,72 anos, sendo 79,31
anos para a mulher e 72,18 para o homem. Esse crescimento representa uma importante
conquista social e resulta da melhoria das condições de vida, com ampliação do acesso a
serviços médicos preventivos e curativos, avanço da tecnologia médica, ampliação da
cobertura de saneamento básico, aumento da escolaridade e da renda, entre outros
determinantes (IBGE, 2018).
O delirium define-se como uma síndrome clínica caracterizada por uma desordem de
atenção aguda e função cognitiva, cuja complicação mais frequente de hospitalização ocorre
em idosos, sendo um problema potencialmente devastador. Atualmente, o conceito de
delirium está baseado nas diretrizes publicadas pela DMS-5/2014 (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders) em concordância com a CID-10 (Classificação Internacional de
Doenças), tendo como característica essencial do delirium uma perturbação da atenção ou da
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consciência, acompanhada de uma mudança na cognição basal, que não pode ser mais bem
explicada por algum transtorno neurocognitivo preexistente ou em desenvolvimento (APA,
2014).
O delirium, frequentemente não é reconhecido precocemente e de forma adequada,
apesar dos métodos eficazes para detectá-lo e muitas vezes suas complicações clínicas podem
ser prevenidas. Sua relevância não se deve somente à elevada incidência dentro do ambiente
hospitalar, mas as suas consequências, tais como: influenciar nas taxas de morbimortalidade e
prolongar o período de permanência que resulta em outros riscos assistenciais e maiores
custos no tratamento clínico (SILVA et al., 2013).
O delirium é uma síndrome neuropsiquiátrica complexa, frequentemente de origem
multifatorial, compreendendo distúrbios em vários domínios do sistema nervoso central.
Depende de uma interação complexa, ainda não totalmente compreendida, entre a
vulnerabilidade individual do paciente, resultando em fatores predisponentes e insultos
nocivos em fatores precipitantes (INOUYE; WESTENDORP; SACZYNSKI, 2013).
Entre os fatores predisponentes mais importantes estão a idade avançada, o déficit
cognitivo e a pluripatologia. E, alguns dos principais fatores precipitantes incluem fármacos,
infecções, alterações laboratoriais e eventos cardiovasculares, bem como traumatismos e,
sobretudo, cirurgia (MITTAL, 2011). Avaliando sob a ótica destes estudos vemos o quanto as
características de um perfil clínico podem transversalizar aos fatores do perfil
sociodemográfico, principalmente em se tratando da vulnerabilidade da pessoa idosa, e esta,
ainda sendo exposta por uma necessidade de realizar uma cirurgia de alta complexidade que
pode resultar em multialterações metabólicas.
Acreditamos que ao pesquisar sobre as variáveis que se compõe o perfil
sociodemográfico e clínico, podemos traçar caminhos que possam contribuir para a
fundamentação e para a construção de parâmetros tão necessários para uma implementação do
cuidado, permitindo ações preventivas que previnam o risco de delirium à pessoa idosa, tão
vulnerável quando em pós-operatório de cirurgia de alta complexidade. Considerando que
estes são os grupos etários mais afetados, devendo ser estudado com a intenção de
rastreabilidade dos riscos que podem levá-los a desfechos ruins.
Optamos por incluir variáveis que permeiam as possibilidades de produzirem impactos
na ocorrência de delirium, já que estes possuem muitos fatores de riscos e, ao inserirmos
questões como: idade, sexo, número de filhos, atividades profissionais, peso e perguntas de
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impacto clínico, que poderão apresentar alguma relação com o delirium evidenciado na
população estudada com os objetivos da pesquisa.
Devido ao fato de os idosos apresentarem características específicas, a atenção à saúde
na comunidade requer dos profissionais uma avaliação cuidadosa, além da realização de
estudos epidemiológicos voltados para analisar o perfil de saúde e sociodemográfico dessa
faixa etária, pois auxiliam na identificação de problemas subjacentes à queixa, que envolve o
cuidado de uma maneira integral, além de facilitar o planejamento de assistência específica ao
idoso com suas particularidades e fornecer subsídios para a implementação de políticas
públicas voltadas à terceira idade (PILGER; MENON; MATHIAS, 2011).
A deficiência de acetilcolina costuma ter um papel fundamental na patogenia do
delirium. Medicações com propriedades anticolinérgicas podem precipitar delirium em
indivíduos suscetíveis, tendo-se demonstrado, em pequenos estudos, que as terapias
destinadas a reforçar o tônus colinérgico, como os inibidores da colinesterase, que aliviam os
sintomas do delirium, pois, sabe-se que aqueles com doença de Alzheimer têm estado crônico
de deficiência colinérgica decorrente da degeneração dos neurônios produtores de acetilcolina
na base do prosencéfalo (LONGO et al., 2013).
Alguns estudos têm demonstrado que mesmo sendo uma doença muitas vezes não
reconhecida pela equipe médica, a mesma representa em torno de 14 a 24% de prevalência no
momento da admissão (ITO; PEDRI, 2013). A sua relevância não se deve somente à elevada
incidência, mas, sobretudo, por estar relacionada aos piores prognósticos, ao risco elevado de
desenvolver demência, à alta mortalidade e aos maiores gastos gerados pelo prolongamento
da hospitalização (WACKER; NUNES; FORLENZA, 2005).
Em uma pesquisa envolvendo 11 pacientes portadores de delirium, percebeu-se a
dificuldade dos enfermeiros envolvidos na assistência, de relacionar os seus registros à
sintomatologia, bem como sintomas agudizados, interferindo negativamente nas intervenções
de enfermagem. A dificuldade em diagnosticar mais precisamente o delirium, deve-se ao
desconhecimento aprofundado sobre o assunto, etiologia, fisiopatologia, sinais e sintomas e
prognóstico, trazendo uma lacuna acerca das intervenções a serem aplicadas, complementado
pela resistência na busca de parâmetros que norteiam a assistência adequada a pacientes
críticos em situações desse distúrbio (PESSOA; NACUL, 2006).
O delirium é altamente prevalente em idosos admitidos em ambiente hospitalar com
variação de 7% e 52% (CHAGAS; SUZUKI; CHAGAS, 2016). Por esse motivo, é necessário
que a enfermagem esteja habilitada para identificar, reconhecendo os sinalizadores dos riscos
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através da escala de CAM-ICU, e buscar um caminho que promova um conforto assistencial
que interaja com a humanização no cuidado prestado.
A CAM foi desenvolvida com o objetivo de ajudar os não psiquiatras a identificar
casos de delirium. A escala tem sido amplamente utilizada, principalmente porque é confiável
e possui um formato amigável (ZOU et al., 1998).
Em 1980, a ferramenta denominada CAM surgiu como uma estratégia de diagnóstico
do delirium com base nas principais características do distúrbio descrito pela então Diagnostic
and Statistical Manual of Menthal Disorders, Fourth Edition (DSM-IV), tendo em vista que as
ferramentas existentes apresentavam lacunas e eram complexas para sua utilização (INOUYE
et al.,1990).
A CAM-ICU é uma ferramenta diagnóstica validada, de alta sensibilidade e
especificidade quando comparada com os critérios considerados padrão-ouro. Esta escala
pode ser aplicada em pacientes não capazes de verbalizar, sendo traduzida e validada em
diversos idiomas, inclusive o português, permitindo assim, um amplo emprego na prática
clínica e, por este motivo, optamos em conciliar a utilização desta escala nesta proposta de
pesquisa (TANAKA et al., 2015).
A relação entre a mortalidade e o delirium em doentes críticos não está completamente
estabelecida, mas em seis meses as chances de morrer triplicam em indivíduos que
apresentaram essa condição. Estima-se que a cada dia em delirium há um aumento de 10% de
risco de morte (PISANI et al., 2009).
Com a estimativa de vida da população mais elevada, nota-se, em concomitância, um
significativo aumento de doenças crônico-degenerativas relacionadas à idade (LENARDT et
al., 2011). Sabe-se que inúmeros estudos demonstram maior risco de delirium em pacientes
com demência. Adicionalmente, nos últimos anos, diversos estudos têm apontado também
para o sentido inverso, de forma que o estado confusional agudo também poderia ser um fator
de risco para o desenvolvimento de demência (CHAGAS; SUZUKI; CHAGAS, 2016).
A origem da palavra delirium é atribuída ao latim deliro-delirare, de-lira, que
significava "estar fora do lugar". O termo foi usado na literatura médica pela primeira vez por
Celsus no século I d.C para descrever alterações mentais durante episódios de febre ou trauma
craniano. Entretanto, desde 500 a.C, Hipócrates já usava diversos termos que descreviam uma
síndrome composta por início agudo de alterações comportamentais, distúrbios do sono e
déficits cognitivos, usualmente associada à febre, usando mais comumente o termo "frenite",
também utilizado pelo mesmo Celsus como sinonímia para delirium (ADAMIS et al., 2007).
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O delirium se classifica em: “delirium hiperativo” e “delirium hipoativo” para os
subtipos motores, caracterizados pelo aumento e diminuição da atividade motora,
respectivamente. Após essas classificações, foi acrescentada uma terceira categoria chamada
“delirium misto”, reconhecendo que muitos pacientes passam pela experiência dos sintomas
dos dois subtipos citados anteriormente, num curto período (MEAGHER et al., 2011).
De uma forma geral, esses fatores de risco podem ser divididos em não modificáveis e
modificáveis. Considerando o potencial para a intervenção, o enfoque deve ser no grupo de
modificáveis, especialmente nos doentes com maior risco para o desenvolvimento de
delirium. O ambiente típico de uma UTI representa um fator de risco em si mesmo,
nomeadamente pela ausência de iluminação natural, ausência de relógios, perturbação dos
padrões de sono e vigília e pelo isolamento do doente (FARIA; MORENO, 2013).
Diante deste distúrbio complexo, faz-se necessário sistematizar a assistência de
enfermagem. Acredita-se que o trabalho do enfermeiro está muito além do reconhecimento
dos sinais e sintomas da patologia ou da atuação frente ao distúrbio instalado. Cabe ao
profissional estabelecer metas para diminuir este distúrbio através de condições adequadas de
rastreamento da doença e, principalmente, da implementação de ações preventivas para não
ocorrência deste agravo (FARIA; MORENO, 2013).
Os cuidados de enfermagem ao idoso com delirium partem da premissa da
identificação precoce, ou seja, começou com a investigativa e a percepção do profissional
habilitado, que por avaliação prévia consegue realizar as transformações de que pelo menos
em relação aos riscos modificáveis pode-se atuar, melhorando o ambiente, condicionando a
menor possibilidade de uma descaracterização de ambiente hostil. Cabe ao enfermeiro
também viabilizar o acesso ao cuidado humanizado, permitindo flexibilidade nos horários de
visita ampliada dos familiares, que diminuem os riscos da ocorrência do delirium no paciente
idoso.
Frente ao exposto, este estudo torna-se relevante considerando a alta incidência de
delirium no ambiente de terapia intensiva. As consequências negativas desse distúrbio para o
paciente a curto e em longo prazo, como os altos custos institucionais e a falta de um
consenso quanto às intervenções efetivas a serem implementadas. A escala de CAM-ICU é
um instrumento capaz de identificar o delirium, inserindo a enfermagem a uma sintonia que
esteja sempre em alerta com os sinais de evidência.
A escala de CAM-ICU é um instrumento válido e confiável para a avaliação do
delirium entre os idosos. Prevemos que o seu uso sistemático em ambientes clínicos de alto
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risco, como as unidades de terapia intensiva, melhora as taxas de detecção e contribui para
diminuir a morbidade e a mortalidade associadas ao diagnóstico clínico de delirium
(INOUYE et al., 1990).
Além disso, procuramos avaliar a influência de variáveis sociodemográficas, em
relação a dados clínicos como o meio de evidenciar aspectos que possam justificar no âmbito
fisiopatológico do delirium, levando em consideração possíveis preocupações relacionadas à
solidão, que se propõe em um ambiente que se apresenta de forma a isolar. Na percepção da
solidão, representada pelas ausências de seus pares comuns, os idosos ficam expostos aos
riscos em potenciais, ao pensamento desorganizado, confusão mental, desorientação e até
rebaixamento da interação com outros indivíduos.
Dessa forma, foi desenvolvido o problema de pesquisa com o seguinte
questionamento: Ao ser identificado precocemente risco de delirium nos idosos é possível que
a Enfermagem preste um cuidado voltado para a minimização deste problema? Existe relação
entre o perfil sociodemográfico e clínico do idoso e o diagnóstico de delirium?

1.1 Hipóteses

H0 Não há relação entre o perfil sociodemográfico e clínico do idoso com diagnóstico
de delirium.
H1 Há relação entre o perfil sociodemográfico e clínico do idoso com diagnóstico de
delirium.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral
● Avaliar a relação do perfil sociodemográfico e clínico dos idosos com diagnóstico
de delirium submetidos à cirurgia de alta complexidade.
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1.2.2 Objetivos Específicos
● Identificar a incidência de delirium pós-cirúrgico de alta complexidade em idosos
pela Enfermagem, utilizando a escala de CAM-ICU.
● Verificar a associação entre o perfil sociodemográfico e clínico e a incidência do
delirium nos idosos submetidos à cirurgia de alta complexidade.
● Propor a construção de um tutorial de orientação para a enfermagem das unidades
de pós-operatório de alta complexidade frente ao risco de delirium no idoso.

1.3 Justificativa

O delirium é associado com o aumento da permanência hospitalar, a mortalidade de
curto e longo prazo, o prejuízo cognitivo e funcional, o estresse e altos custos, destacando a
importância do cuidado adequado.
Considerando que o delirium tem um grande impacto nos desfechos clínicos e
subsequente qualidade de vida dos sobreviventes à UTI, este fato representa uma lacuna
importante entre o conhecimento atual e sua tradução na prática assistencial. Por outro lado,
com agitação e alucinações, teremos que ter preocupações com a segurança do paciente,
extubação acidental, remoção acidental de cateteres e outras lesões que podem levar a
consequências graves. Além disto, os pacientes com delirium têm a possibilidade de serem
reintubados e, também, o risco de mortalidade aumentada, quando a sua permanência no
ambiente hospitalar se prolonga.
Seguindo essa lógica de entendimento de que o delirium na vida dos idosos pode ser
devastador, temos o seguinte questionamento a ser vislumbrado com essa busca do
conhecimento exposto neste estudo: Como a Enfermagem tem se posicionado frente a essa
temática tão presente na prática assistencial em unidades de terapia intensiva e principalmente
para com a população idosa?
Acreditamos que ao pesquisar sobre a relação e a associação do perfil
sociodemográfico e o perfil clínico, poderemos traçar caminhos que possam contribuir para a
fundamentação e a construção de parâmetros tão necessários para uma implementação do
cuidado, permitindo ações preventivas ao risco de delirium à pessoa idosa, tão vulnerável,
considerando que este é o grupo etário mais afetado, devendo ser estudado com a intenção de
rastreabilidade dos riscos que podem levá-los a desfechos limitantes e até mesmo letais.
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Com o propósito de fundamentar o desenvolvimento da pesquisa foi realizado o
levantamento do estado da arte acerca do tema proposto, para identificar sua relevância e
alcançar a compreensão da enfermagem na detecção dos riscos do delirium no idoso. Por
meio de buscas nas bases de dados MEDLINE via PUBMED, LILACS, CINAHL e SCOPUS,
em novembro de 2018 a março de 2019, cujos critérios de inclusão foram artigos originais
disponibilizados na íntegra, nas bases de dados selecionadas, que apresentavam aderência à
temática nos idiomas português, espanhol e inglês, publicados entre os anos de 2009 e 2019.
Os critérios de exclusão adotados foram produções científicas que mostravam apenas
o resumo e as publicações que não apresentavam como cenário as unidades de terapia
intensiva. Após a identificação dos estudos pré-selecionados, foi realizada a leitura dos títulos
das publicações, resumos e descritores, com vistas a verificar se estes apresentavam
adequação à temática.
Foram encontradas 87 produções e selecionadas 16, onde foi gerado um quadro
organizando as produções quanto à referência, aos objetivos, ao método, aos participantes, ao
instrumento, à classificação do delirium e aos cuidados de enfermagem, nas quais foram
categorizadas em: 1) Utilização de instrumentos para detecção do delirium e promover
melhorias no cuidado; 2) A enfermagem como equipe importante para a detecção do delirium;
3) Nível de conhecimento do delirium como fator determinante para os cuidados de
enfermagem.
Apesar da produção científica sobre o delirium no âmbito nacional ainda ser escassa,
observa-se que a enfermagem, de maneira geral, possui dificuldades para detectar o delirium
em pacientes idosos. Faz-se necessário melhorar o nível de conhecimento sobre esta
síndrome, para que a qualidade da assistência de enfermagem contemple as necessidades dos
pacientes frente ao delirium. Os descritores pertinentes ao tema foram selecionados e
identificados através do DECs e do MeSH, sendo estes: enfermagem, idoso e delirium, de
forma associada, utilizando o operador booleano “AND”.
Verificou-se que dos 16 estudos selecionados, 14 foram obtidos por meio da
MEDLINE, 1 por meio da LILACS e 1 por meio da CINAHL. Quanto ao ano de publicação,
7 (45,75%) referências foram encontradas em 2014, 7 (45,75%) foram encontradas em 2016 e
2 (12,5%) foram encontradas em 2017. Sobre os tipos de publicação, no que diz respeito à
abordagem metodológica, verificou-se que 3 (18,75%) referências realizaram estudos
prospectivos, 3 (18,75%) descritivos, 2 (12,5%) pesquisas-ação, 1 (6,25%) coorte prospectiva,
1 (6,25%) entrevista semiestruturada, 1 (6,25%) teoria fundamentada, 1 (6,25%) estudo
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retrospectivo, 1 (6,25%) revisão bibliográfica, 1 (6,25%) estudo pré-pós, 1 (6,25%) entrevista
aberta e 1 (6,25%) estudo randomizado duplo-cego. Foram evidenciadas 3 categorias após o
estudo das 16 publicações, sendo 8 (50%) classificados na primeira categoria, 6 (37,5%) na
segunda categoria e 2 (12,5%) na terceira categoria.
Figura 1 – Fluxograma da seleção dos artigos incluídos no estudo seguindo o modelo Prisma
Artigos potencialmente relevantes: LILACS: 33;
MEDLINE via PUBMED: 47; CINAHL: 5;
SCOPUS: 2;

Filtro: recorte temporal
(10 anos)

LILACS: 27

MEDLINE: 30

CINAHL: 3

SCOPUS: 1

Excluídos por título e
resumo: 26

Excluídos por título e
resumo: 16

Excluídos por título e
resumo: 2

Excluídos por título e
resumo: 1

Incluídos: 1

Incluídos: 14

Incluídos: 1

Incluídos: 0

Total de artigos incluídos:
16

Artigos excluídos por
repetição nas bases: 0

TOTAL DE ARTIGOS INCLUÍDOS: 16
LILACS: 1
MEDLINE: 14
CINAHL: 1
SCOPUS: 0

Fonte: Elaborado pelo Autor

De acordo com o objetivo traçado de compreender a participação da Enfermagem
nesse processo do cuidado, é possível observar que as três categorias que emergiram após a
análise das publicações utilizadas, possuem correlação no que diz respeito às formas que a
enfermagem pode utilizar para detectar idosos com delirium, internados em unidades de
terapia intensiva.
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Categoria 1 - Utilização de instrumentos para detecção do delirium e promover
melhorias no cuidado

Foram identificados em 9 estudos que utilizaram instrumentos, como por exemplo, o
Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU), Automatic prediction of delirium in
intensive care units (APREDEL-ICU), Delirium Rating Scale Revised-98, Nursing Delirium
Screening Scale (NDSS), Delirium Observation Screening Scale (DOSS) e outros
instrumentos desenvolvidos para a realização das pesquisas, para auxiliar na detecção precoce
do delirium, tanto em pacientes clínicos quanto em pacientes em pós-operatório imediato,
internados em UTI. Pôde-se observar que esses instrumentos foram utilizados para determinar
a sensibilidade que a enfermagem tem para o reconhecimento de um paciente com delirium,
além da comparação entre dois instrumentos (CAM-ICU e NDSS), havendo um baixo nível
de concordância entre os dois. Observou-se em um estudo que não houve consenso entre os
profissionais especialistas em delirium quanto a sua classificação, mostrando dificuldades
para o diagnóstico do delirium.
No estudo realizado por Ijkema et al (2014), observou-se que as características dos
pacientes, como idade, sexo, situação doméstica, demência, tipo de admissão (eletiva ou
emergencial) e tipo de serviço utilizado (clínico, cirúrgico ou outro) influenciam os cuidados
de enfermagem e o uso do instrumento para detecção, embora não influenciem a detecção do
risco de delirium.
Um problema relacionado ao uso dos instrumentos, relatado por Oh et al (2013), foi o
enfraquecimento do uso do sistema APREDEL-ICU devido ao aumento da carga de trabalho
que o instrumento causava nos enfermeiros, apesar destes reconhecerem a necessidade do
instrumento. Outro problema semelhante foi apresentado por Pérez et al (2014), onde, devido
à complexidade dos pacientes internados em UTI em pós-operatório de cirurgia cardíaca,
houve dificuldade da enfermagem em aplicar a CAM-ICU.

Categoria 2 - A enfermagem como equipe importante para a detecção do delirium

Dos 16 estudos selecionados, 6 evidenciaram a importância da enfermagem para a
detecção precoce do delirium, pois, para alguns autores, a enfermagem está constantemente à
beira do leito e são capazes de observar e relatar sinais precoces do delirium. Porém, podemos
observar a preocupação dos autores quanto às dificuldades que a enfermagem ainda tem para
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realizar um diagnóstico preciso do delirium, seja pela discordância dos instrumentos para
detecção do delirium, seja pela falta de sensibilidade dos profissionais para os sinais de
delirium dos pacientes.
O foco na equipe de enfermagem é particularmente importante porque os enfermeiros
estão constantemente à beira do leito e são capazes de observar e relatar sinais precoces de
delirium (MALIK; HARLAN; COBB, 2016).
Apesar de apresentar incidência considerável em unidades de terapia intensiva, o
delirium pode ser reduzido por alguns cuidados prestados pelo enfermeiro e sua equipe
(MORI et al., 2016).
Os enfermeiros precisam de apoio para participar de cursos, conferências e seminários
sobre o tema. Uma ferramenta de dados padrão ou escala precisa ser usada para avaliar o
delirium rotineiramente em todos os pacientes e, para isso, a enfermagem precisa ter um
conhecimento mínimo deste. Os enfermeiros estão em uma posição única para melhorar a
qualidade dos cuidados aos pacientes por meio do reconhecimento precoce do delirium
(KARABULUT; AKTAS, 2016).

Categoria 3 - Nível de conhecimento do delirium como fator determinante para a
detecção do delirium e a aplicação dos cuidados de enfermagem

Em 2 estudos, dos 16 selecionados, evidenciou-se que o nível de conhecimento da
enfermagem quanto ao delirium repercute diretamente nas práticas de prevenção e
monitorização do delirium. Em ambos os estudos, os autores revelaram que os profissionais
não possuem conhecimento adequado para classificar e avaliar os pacientes com delirium,
onde, em um desses, os autores demonstraram a intenção de construir uma forma de capacitar
a enfermagem para reconhecer, avaliar e responder aos sintomas de delirium dos pacientes.
Nesta revisão, foi possível identificar uma maior produção internacional,
demonstrando que a enfermagem brasileira ainda necessita produzir mais estudos
relacionados ao delirium. Por ser uma profissão intimamente ligada ao cuidado, têm-se
perspectivas de que por este se alcance a minimização dos riscos e o favorecimento da não
ocorrência.
Verificamos que, apesar da pouca produção da enfermagem brasileira acerca do
delirium, no cenário internacional ainda se fazem necessários estudos mais profundos quanto
às dificuldades da detecção desta patologia, dando o devido valor a um distúrbio com tantos
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agravantes. Ficou evidente que ainda existem muitas dificuldades para que os profissionais da
enfermagem consigam detectar o delirium em pacientes idosos, principalmente nas unidades
de terapia intensiva, local com alta demanda de ocorrência.
Foi percebido o quanto este assunto está distante da realidade prática por falta do
conhecimento, prática esta que identificaria os riscos precocemente, com a utilização dos
instrumentos. Uma vez que ainda se busca as vertentes sobre as causas, por ser multifatorial, a
enfermagem pode contribuir cumprindo com seu papel, melhorando sua percepção para o
entendimento de que a enfermagem cuida com olhares que vão além da expectativa, sempre
possibilitando as medidas que previnam e promovam o conforto e o bem-estar dos indivíduos.
É indispensável à continuação de estudos a busca por mais conhecimentos, cuja
finalidade seja preparar a enfermagem para atuar frente ao delirium no idoso nas unidades de
terapia intensiva. Como fator limitante, destaca-se a pouca produção acerca da temática em
nível nacional.

1.4 Relevância

Sendo o delirium uma síndrome muito frequente na população idosa, faz-se necessário
que a Enfermagem saiba identificar, precocemente, os riscos para que a ocorrência deste mal
seja minimizado. O delirium afeta as funções cognitivas e produz danos severos sob a ótica
assistencial (BARR et al., 2013).
Considerando o panorama atual do envelhecimento e suas projeções futuras, fica
explícito que os profissionais da enfermagem precisam conhecer sobre as peculiaridades da
população idosa. Compreender acerca das alterações fisiológicas normais desses indivíduos,
suas principais necessidades de saúde, as patologias psicoemocionais mais comuns, as
questões que influenciam nas suas preocupações quando este estiver internado, bem como
todos esses fatores implicam na interferência na prestação da qualidade da assistência é
crucial para o êxito dos cuidados qualificados.
A enfermagem está intimamente presente em todo o processo assistencial do paciente
idoso em unidade de terapia intensiva, então, pode-se evitar a ocorrência do delirium quando
identificado precocemente.
A compreensão sobre as consequências e o impacto produzido pelo delirium no
paciente idoso faz com que o profissional se capacite para melhor atendê-lo, até mesmo
porque, em um mundo globalizado, devemos nos preocupar com fatores que vão além da
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saúde física do paciente. Há um impacto financeiro muito grande com o aumento da
permanência do paciente no ambiente hospitalar, colocando-o em outros riscos decorrentes à
assistência.
A idade avançada, a presença de comorbidades, o comprometimento renal e hepático,
o rebaixamento do nível de consciência, o uso de polifarmácia, a administração inapropriada
de medicamentos, a realização de procedimentos invasivos e o longo tempo de permanência
hospitalar são fatores de risco associados à ocorrência (PADILHA, 2006).
A identificação precoce dos riscos de delirium no idoso é o primeiro passo para a
construção das prescrições de um cuidado voltado para que estes riscos sejam minimizados. A
compreensão desta temática torna a equipe mais preparada para lidar com a atenção a ser
prestada quando o idoso começar a apresentar os sinais do delirium. A utilização da escala de
CAM-ICU para a identificação do delirium faz com que a equipe esteja mais envolvida no
processo da prevenção desses riscos. Por este motivo, faz-se necessária a implementação
deste cuidado, a fim de que a qualidade da assistência prestada colabore com a terapêutica,
evitando a longa permanência do idoso no ambiente hospitalar. Ao lidar com esse processo os
profissionais da saúde precisam se conscientizar do papel que exercem e como ele pode
influenciar com a implementação de um cuidado que promova a diminuição deste risco
assistencial.
Faz-se necessário que a enfermagem continue se aprofundando e atuando no assunto,
de maneira a tornar mais evidente de que o papel da enfermagem é fundamental na sociedade,
devolvendo os indivíduos que outrora se encontravam enfermos ao seu convívio social.
Este estudo se enquadra no eixo 12 (Saúde do Idoso), subitem 12.5 (Análise da Gestão
e das Práticas das Equipes no cuidado às especificidades em saúde da pessoa idosa) da
Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS), sendo parte integrante do
Núcleo de Pesquisa Fundamentos de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense
(NEFE/UFF).
Do ponto de vista científico, em pesquisa prévia em bases de dados de literatura
científica, observaram-se as consequências negativas do delirium e sua influência no
prognóstico do idoso. Esse fato ressalta a necessidade de uma assistência de enfermagem
qualificada. Com isso, o presente estudo busca, além de enriquecer o notório campo da
pesquisa gerontológica em enfermagem, instigar a investigação sobre tal tema.

30

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O delirium no Idoso

Existe um grande desafio para o Brasil e diversas nações no mundo: O significativo
crescimento da população idosa. E isso faz com que a comunidade científica invista na busca
do conhecimento para lidar com as questões dessa população. Em 2012, a população com 60
anos ou mais era de 25,4 milhões. Os 4,8 milhões de novos idosos em cinco anos
correspondem a um crescimento de 18% desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais
representativo no Brasil. As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões
(56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo) (IBGE,
2017).
Gráfico 1 - Distribuição da população por sexo e grupo de idade – 2017

Fonte: IBGE (2017)

No século XX, a expectativa de vida no Brasil não ultrapassava 34 anos. Um recémnascido brasileiro no ano de 2013 pode esperar viver pelo menos 40 anos a mais do que era
previsto no século passado, pois atualmente a média de vida já ultrapassa os 73 anos.
Entretanto, além do aumento na longevidade dos indivíduos, há outros aspectos que explicam
o envelhecimento populacional. A queda da fertilidade representa um fator que contribui para
esse quadro. Hoje, os casais possuem uma média inferior a dois filhos no País. Atualmente, o
percentual de crianças entre zero e cinco anos está em 8,5%, contra 11%, há dez anos. O
mesmo é evidenciado entre os jovens que em 2001 representavam 5% do total de brasileiros
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e, já em 2011, eram 15%. Dessa forma, diminui o peso proporcional de crianças e jovens e,
consequentemente, aumenta o de idosos (NEVES, 2013).
O envelhecimento e o comprometimento cognitivo são fatores que favorecem as
complicações em curto prazo no idoso, seja dos altos índices de quedas e até as retiradas dos
dispositivos invasivos impactando no risco de morrer (FAUSTINO et al., 2016). As
complicações em relação ao delirium estão correlacionadas à imobilidade, à incontinência
urinária, ao risco de broncoaspiração, à diminuição da colaboração, à recusa alimentar, ao
aumento do tempo de ventilação mecânica e ao tempo de internações (SOUSA, 2015).
A origem da palavra delirium é atribuída ao latim deliro-delirare, de-lira, que
significava "estar fora do lugar". O termo foi usado na literatura médica pela primeira vez por
Celsus no século I d.C para descrever alterações mentais durante episódios de febre ou trauma
craniano. Entretanto, desde 500 a.C, Hipócrates já usava diversos termos que descreviam uma
síndrome composta por início agudo de alterações comportamentais, distúrbios do sono e
déficits cognitivos, usualmente associada à febre, usando mais comumente o termo "frenite",
também utilizado pelo mesmo Celsus como sinonímia para delirium (ADAMIS et al., 2007).
No período medieval, Procopius descreveu o surgimento de alucinações,
agressividade, excitação e insônia precedendo o surgimento de possível doença bubônica
durante uma epidemia; descreveu ainda sintomas compatíveis com o conceito moderno de
delirium hipoativo (ADAMIS et al., 2007).
No final do século XVIII, foi publicado um artigo médico por James Sims, onde se
diferenciava delirium de loucura, além de descrever as formas hipoativas e hiperativas da
doença. No entanto, o significado permaneceu ambíguo até o início do século XIX, pois era
usado para designar loucura, mas também para definir alterações mentais associadas às
doenças febris. Após isso, delirium passou a ser reconhecido como doença reversível da
cognição e do comportamento, associado à disfunção cerebral, decorrente de inúmeras
alterações orgânicas. No século XX foram iniciadas pesquisas na tentativa de melhor
entendimento da fisiopatologia e patogênese do delirium, ganhando destaque os trabalhos de
Romano e Engel, concluindo que o delirium tratava-se de transtorno do nível de consciência e
que dependia da quebra da homeostase cerebral (WACKER; NUNES; FORLENZA, 2005).
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Quadro 1 - Classificação do delirium
Delirium
Hipoativo
Hiperativo
Misto

Características
Pacientes com diminuição da atividade motora
Pacientes com o aumento da atividade motora
Pacientes passam pela experiência dos sintomas dos dois
subtipos citados anteriormente num curto período de tempo
Fonte: Meagher et al (2011)

Importantes avanços na evolução conceitual de delirium ocorreram somente a partir do
séc. XIX, sendo que no séc. XX, Engel e Romano estabeleceram uma base científica aos
conceitos da fisiopatologia. Concluíram, após estudos clínicos e experimentais, que o delirium
era consequente à redução da taxa de metabolismo cerebral, documentado pelo alentecimento
difuso no padrão do Eletroencefalograma (EEG). Apesar da descrição do delirium ter ocorrido
nos primórdios da medicina, muitos aspectos são ainda desconhecidos (WACKER; NUNES;
FORLENZA, 2005).
Em sua fisiopatologia, observa-se que durante e após os episódios de delirium há uma
significativa redução do fluxo sanguíneo cerebral, resultando numa insuficiência cerebral
aguda. Para tanto, nos idosos que apresentam vários fatores etiológicos, as áreas do cérebro
mais comprometidas são: cortical e parietal, tálamo e gânglios basais, estes estão relacionados
às áreas que correspondem à consciência, à atenção e às funções cognitivas e executivas
(SOUSA, 2015).

Quadro 2 - Na quase totalidade dos casos ocorre delirium
Início agudo de alterações do estado mental;
Curso flutuante, com sintomas intermitentes e variáveis;
Dificuldades para prestar atenção ou variações grandes nos níveis de atenção;
Pensamento desorganizado;
Nível alterado de consciência;
Agitação intermitente;
Confusão mental em graus variáveis (com dificuldades mnésicas, alterações do
sensopercepção, desorientação espaciotemporal e, eventualmente, desorientação).
Fonte: Brasil (2015a)

Diante da perspectiva de Sousa (2015), por meio de resultados obtidos com o EEG,
notou-se uma diminuição das ondas alfa, estas relacionadas ao ritmo dominante que estão
associados ao alerta, à vigília e à atenção, descoberta importante para uma disfunção cerebral
cortical global, este exame além de avaliar o funcionamento dos neurônios no diagnóstico
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clínico perde pouco a sua prática para o enfoque do delirium, para tanto, a via comum a se
observar é a alteração da neurotransmissão, através do déficit de acetilcolina e o excesso de
dopamina como variáveis no processo da atividade diminuída ou aumentada.
Para uma abordagem fidedigna da atividade dos neurotransmissores, a dopamina em
seu papel age nas funções cognitivas do raciocínio, da atividade motora e da percepção, uma
vez que o excesso da atividade dopaminérgica dificulta a inibição da libertação da
acetilcolina, contribuindo para o delirium (SOUSA, 2015).
O processo inflamatório interfere também de forma indireta na neurotransmissão,
quando se apresenta de forma neural a inflamação infere em edema perivascular ocasionando
hipóxia. Há uma diminuição da síntese de acetilcolina no Sistema Nervoso Central (SNC),
para o quadro clínico de delirium uma neuroinflamação pode gerar uma hiperativação da
micróglia, como resultado neurotóxico de lesão neural por apoptose (SOUSA, 2015).
O SNC identifica os possíveis distúrbios periféricos por meio de mediadores imunes
circulantes através das citocinas e dos ascendentes neurais. As citocinas por sua vez estão
ligeiramente relacionadas ao delirium, pois estas atravessam a barreira hematoencefálica,
ativando a micróglia e gerando a reação neuroinflamatória na transmissão sináptica (SOUSA,
2015).
O estresse está ligeiramente relacionado ao delirium no sentido de ativar o sistema
nervoso simpático, com a liberação de noradrenalina e do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal
causando hipercortisolismo. Para tanto, no envelhecimento e na demência ocorre a
desregulação dos mecanismos de feedback do cortisol (SOUSA, 2015).
Partindo do pressuposto da investigação diagnóstica, Mori (2016) aborda em seu
estudo que a prevalência do delirium nos idosos chega até 70% e a incidência com
aproximadamente 89% aos internados em Unidades de Terapia Intensiva. Estes fatores estão
relacionados ao prolongamento do tempo de internações e, consequentemente, ao aumento de
eventos adversos como complicações respiratórias, neurológicas, gravidade das doenças,
ambientes e fatores iatrogênicos, dentre outros.
Porém, diante do estudo de Sousa (2015), as causas do delirium no idoso podem ser
devido às patologias, medicações e intoxicações, sendo que estes fatores podem ser
modificáveis de acordo com a etiologia obtida em quatro categorias, são elas: delirium devido
à condição médica; delirium induzido por substâncias (efeito adverso/intoxicação/
abstinência); delirium devido a múltiplas etiologias e delirium sem outras especificações.
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Quadro 3 - Fatores de riscos modificáveis e não modificáveis
Modificáveis
Não modificáveis
O ambiente típico de uma UTI representa um Doenças crônico-degenerativas
fator de risco em si mesmo, nomeadamente pela
ausência de iluminação natural, ausência de
relógios, perturbação dos padrões de sono e
vigília, e pelo isolamento do doente.
Paciente ativo
Alzheimer/Doenças demenciais
Fonte: Faria e Moreno (2013)

Identificando os fatores de riscos modificáveis é provável que a terapêutica do
delirium envolva medidas de segurança, restaurando as condições fisiológicas, a correção
causal específica e o controle dos sintomas apresentados (SOUSA, 2015).

2.2 Aspectos específicos do delirium
O delirium é uma doença de incidências prevalentes em ambientes nosocomiais e foi
uma das primeiras doenças mentais descritas na literatura médica, porém continua sendo mal
compreendida do ponto de vista fisiopatológico. É definido como uma síndrome mental
orgânica transitória e flutuante de início agudo, caracterizada por transtorno global das
funções cognitivas, reduzido nível de consciência, anormalidades atencionais, atividade
psicomotora aumentada ou diminuída e desordem no ciclo vigília-sono, tendo esse significado
como uma das definições seminais ao campo do conhecimento científico (LIPOWSKI, 1990).
A atenção humana demanda de vários fatores, que estando eles limitados acabam por
impactarem na alteração do comportamento. Os órgãos sensórios são capazes de manter
organizada toda a sensibilidade de direcionamento, evitando esta ocorrência confusional.
A matriz atencional (definida como: eficiência de detecção, poder de concentração,
grau de vigilância, resistência a interferências e capacidade de processamento mental)
organiza quais dos muitos estímulos internos e externos devem ser colocados
preferencialmente no centro da consciência para posterior execução (MESULAN, 2000).
Pacientes com delirium estão menos conscientes do ambiente, distraem-se facilmente
e têm dificuldade para concentrar-se e seguir comandos. Acredita-se que as outras
manifestações do delirium, tais como pensamento desorganizado, alteração do nível de
consciência,

alterações perceptuais

(alucinações visuais ou,

mais frequentemente,

interpretações errôneas de estímulos reais: ilusões visuais), distúrbios do ciclo sono-vigília,
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atividade motora aumentada ou diminuída, também decorrem de falha na matriz atencional
(FRANCIS, 1992).
A atenção é um termo genérico que designa todos os processos que mediam essa
escolha. A presença de modulação atencional é percebida quando eventos idênticos causam
respostas variáveis de acordo com o momento e a significância do evento. No nível
psicológico, essa modulação atencional implica em alocação preferencial de eventos que
tenham adquirido relevância emocional; no nível neural, a atenção refere-se às alterações na
seletividade, intensidade e duração das respostas neurais para cada evento (MESULAN,
2000).
A etiologia do delirium é geralmente multifatorial. Os fatores de risco podem ser
divididos em predisponentes, que tornam o indivíduo mais vulnerável ao delirium, e
precipitantes, que correspondem ao fator etiológico propriamente dito. A somatória desses
fatores aumenta a chance de ocorrência do delirium. Para melhor entendimento e
visualização, segue o quadro 4 com os fatores predisponentes e o quadro 5 com os fatores
precipitantes do delirium, respectivamente, de acordo com Santos (2008).

Quadro 4 - Fatores predisponentes para delirium
●

Idade = 65 anos

● História de delirium

●

Desnutrição

● Múltiplas condições clínicas coexistentes

●

Sexo masculino

● Doença neurológica

●

Tratamento com muitas medicações

● Baixo nível de atividade

●

Demência

● Distúrbios metabólicos

●

Abuso de álcool

● História de quedas

●

Declínio cognitivo

● Fratura ou trauma

●

Doença grave

● Déficit visual

●

História de delirium

● Doença terminal

●

Múltiplas condições clínicas coexistentes

● Déficit auditivo

●

Depressão

● Infecção pelo HIV

●

Doença hepática ou renal crônica

● Tratamento com múltiplas drogas psicoativas

●

Dependência funcional

● Imobilidade

●

Acidente Vascular Cerebral (AVC)

● Desidratação
Fonte: Santos (2008)
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Quadro 5 - Fatores precipitantes de delirium
●

Infecções

●

Complicações iatrogênicas

●

Desidratação

●

Admissão em UTI

●

Hipnóticos

●

Doença aguda grave

●

Mau estado nutricional

●

Uso de restrição física

●

Narcóticos

●

Hipóxia

●

Hipoalbuminemia

●

Cateterismo vesical

●

Drogas anticolinérgicas

●

Choque

●

Distúrbios hidroeletrolíticos

●

Múltiplos procedimentos hospitalares

●

Tratamento com múltiplas drogas

●

Febre ou hipotermia

●

Cirurgias ortopédicas

●

Dor

●

Abstinência de álcool ou drogas

●

Anemia

●

Cirurgias cardíacas

●

Estresse emocional

●

Sangramento intracraniano

●

AVC (principalmente em hemisfério não

●

Circulação extracorpórea prolongada

●

Meningite e encefalite

●

Privação prolongada de sono

●

Cirurgia não cardíaca

●

Constipação

dominante)

Fonte: Santos (2008)

Faz-se necessário compreender que todos os indivíduos em suas condições fisiológicas
normais são capazes de ter seu pensamento organizado e direcionado. Estar confuso é
sinalizar de que algo não está organizado fisiologicamente e, é nesse ponto que entendemos
que na medida em que envelhecemos, tornamos toda a nossa orgânica fisiológica em processo
de deterioração celular, o que seria o curso normal de todo e qualquer ser humano. Na medida
em que envelhecemos, sofremos os desgastes que nos acompanham, pondo em baixa a
efetividade de resposta do organismo, principalmente no fator da atenção que está ligada à
positividade da cognição.
A simples listagem dos fatores de risco, entretanto, não explica, completamente, por
que pessoas idosas são mais vulneráveis em desenvolver delirium do que indivíduos jovens.
Tem sido demonstrado que o risco para delirium como doença é a combinação de fatores
predisponentes e aqueles relacionados com as doenças (INOUYE; CHARPENTIER, 1996).
Aplicando o conceito de homeostasia no problema do delirium e admitindo-se um
declínio, associado com a idade, nas reservas fisiológicas dos sistemas corporais, sugere-se
que as mudanças relacionadas com a idade no cérebro predispõem as pessoas idosas ao
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delirium durante distúrbios fisiológicos, que são tolerados em indivíduos mais jovens.
Mudanças no cérebro, com o envelhecimento normal, incluem declínio de 28% no fluxo
sanguíneo cerebral (ADAMS; VICTOR; ROPPER, 1997) e perda neuronal em muitas áreas,
incluindo o neocórtex e o hipocampo. O lócus cerúleo e a substância nigra são especialmente
afetados, com perda superior a 35% dos neurônios (COLEMAM; FLOOD, 1987).
Observam-se alterações da consciência e da atenção, déficits cognitivos específicos
(desorientação temporoespacial, comprometimento da memória, do pensamento e do juízo),
alterações de sensopercepção (alucinações ou ilusões visuais, auditivas entre outros),
perturbações da psicomotricidade, do comportamento (apatia e agitação) e do humor. O início
é geralmente agudo, variando de algumas horas até poucos dias. O curso é flutuante ao longo
das 24 horas, frequentemente acompanhado de alterações do ciclo sono-vigília.
Caracteristicamente, o paciente em delirium apresenta sonolência diurna e agitação noturna
(APA, 1994).
Enfim, o delirium continua sendo uma condição clínica, baseada na observação,
justamente neste foco da atenção que se desorganiza por fatores intrínsecos e extrínsecos.
Tanto a orgânica quanto os fatores de ambiente impactam na ocorrência desta disfunção.

2.2.1 O Sistema Colinérgico

A ação neurotransmissora da acetilcolina tem sido conhecida desde meados da década
de 1920. Ela está associada com várias funções que estão desreguladas no delirium, tais como
estimulação, atenção, memória e o movimento rápido dos olhos. O sistema colinérgico central
parece ser particularmente vulnerável a insultos, tais como disponibilidade diminuída de
glicose e oxigênio. E a deficiência central colinérgica é, frequentemente, presumida como o
principal mecanismo fisiopatológico no delirium (LIPOWSKI, 1990). Esta teoria é apoiada
pela associação entre delirium e drogas, como a atropina (GRANACHER; BALDESSARINI;
MESSNER,1976), a ocorrência de manifestações características do delirium, incluindo
alterações no EEG com a administração de substâncias anticolinérgicas em animais
(TRZEPACZT; LEAVITT; CIOGOLI, 1992) e humanos (ITIL; FINK , 1966) e a reversão do
delirium com drogas colinérgicas (LIPOWSKI, 1990).
O argumento para a participação da ação neurotransmissora da acetilcolina tem sido
reforçado pelo desenvolvimento do radioimunoensaio para a medição da atividade sérica
anticolinérgica e a medição in vitro das atividades receptoras muscarínicas séricas totais pós-
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sinápticas (TUNE; COYLET, 1980). Elevada atividade sérica anticolinérgica tem sido
positivamente relacionada com delirium em um pequeno número de pacientes em unidade de
terapia intensiva cirúrgica (GOLINGER; PEET; TUNE, 1987), em pacientes pós-cardiotomia
(TUNE, et al., 1992) e em pacientes submetidos à eletroconvulsoterapia (MONDIMORE et
al., 1983).
Uma associação entre elevada atividade sérica anticolinérgica e delirium foi
demonstrada em dois estudos com pacientes clínicos idosos (MACH et al., 1996; FLACKER
et al., 1998). Interessantemente, pode haver uma relação dose–resposta entre a atividade
anticolinérgica e os sintomas maiores do delirium (FLACKER et tal., 1998).
As origens da atividade sérica anticolinérgica ainda estão por serem elucidadas.
Acredita-se que a atividade sérica anticolinérgica pode aumentar com o efeito de medicações
ou seus metabólitos. Esta teoria tem importantes implicações, se verdadeira, a retirada de
todas as drogas com potencial anticolinérgico deveria resultar na ausência de atividade
anticolinérgica e na melhora do delirium. Algumas drogas não tipicamente tidas como
anticolinérgicas, tais como, furosemida, cimetidina e digitálico, poderiam ligar-se a receptores
muscarínicos in vitro (TUNE et al., 1992) e deveriam ser consideradas para redução ou
retirada. O potencial para efeitos anticolinérgicos de metabólitos de drogas também existe.
Algumas outras medicações a serem consideradas são: agonistas betas adrenérgicos e
dopaminérgicos, opiáceos e barbitúricos que podem interferir com a neurotransmissão através
da inibição pré-sináptica da liberação da acetilcolina. A crença de que medicações ou seus
metabólitos são fontes importantes de atividade sérica anticolinérgica tem levado a algumas
propostas para que o manuseio farmacológico dos pacientes com delirium inclua o
monitoramento da atividade sérica anticolinérgica (MACH et al., 1996).

2.2.2 Outros neurotransmissores

A fisiopatologia do delirium não é bem compreendida, mas existem algumas hipóteses
em estudo. Dentre algumas possibilidades são citados o desequilíbrio de neurotransmissores,
a inflamação, o desequilíbrio do metabolismo oxidativo, a disponibilidade de grandes
aminoácidos neutros, medicamentos sedativos e analgésicos e as perturbações do sono
(SANTOS, 2008).
Anormalidades na ativação do sistema dopaminérgico podem participar na
neuropatogênese dos estados confusionais agudos. Bloqueadores dopaminérgicos potentes,
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como o haloperidol, são comumente usados para tratar os sintomas do delirium. Entretanto, a
resposta aos bloqueadores dopaminérgicos não é prova em si mesma de que o distúrbio
dopaminérgico é a anormalidade básica responsável pela sintomatologia do paciente. Existem
alguns experimentos animais que evidenciam que lesões cerebrais focais, particularmente nas
áreas frontais e parietais, podem resultar em aumento do fluxo dopaminérgico e no número de
receptores em áreas subcorticais (PYCOCK; CARTER; KERWIN, 1980).
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) e os traumatismos das regiões cerebrais,
principalmente nas regiões frontoparietais, podem produzir mudanças similares que levam à
psicose em seres humanos (KRAMER et al., 1991).
Manifestações psicóticas podem ou não ser parte do quadro clínico do delirium e não
existe evidência que sugira que estados hiperdopaminérgicos sejam mecanismos fundamentais
do delirium relacionado a condições clínicas ou cirúrgicas. O GABA (ácido gamaaminobutírico) é o principal neurotransmissor inibidor no sistema nervoso central. Exceto nos
casos de encefalopatia hepática, evidências limitadas relacionam as anormalidades do GABA
ao delirium. Na encefalopatia hepática, o aumento da função GABAminérgica hipotalâmica,
através da ação de uma substância semelhante aos benzodiazepínicos, parece ter importância
central (JONES et al., 1989).
Antibióticos quinolônicos ativam o receptor GABA, particularmente, quando
coadministrados com anti-inflamatórios não esteroides e podem levar ao delirium
(FARRINGTON; STOUDMIRE; TIERNEY, 1995). Delirium decorrente de abstinência de
drogas sedativas está associado com o aumento da atividade GABA, a qual está comumente
relacionada com o aumento da sensibilidade do receptor (ROSS, 1991).
A relevância da função GABA no delirium de etiologia clínica e/ou cirúrgica, fora a
encefalopatia, não tem sido demonstrada. A função catecolaminérgica central está
intimamente envolvida na manutenção da vigilância e atenção seletiva, e pode participar nos
transtornos cognitivos associados com a privação do sono. Muitas situações estressantes tais
como: hipóxia, acidose e isquemia transitória são acompanhadas de evidência de aumento da
atividade noradrenérgica em modelos animais (SIEJSJO, 1978).
O sistema opiáceo endógeno está ativado em condições associadas com resposta ao
estresse, tal como cirurgia. Os opiáceos meperidina e morfina são claramente relacionados ao
delirium pós-cirúrgico, embora isto se deva mais ao reflexo dos efeitos anticolinérgicos dessas
drogas do que aos efeitos opiáceos, propriamente ditos (MARCANTONIO et al., 1994).
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Por estas referências supracitadas, vemos a necessidade de avaliar a questão do fluxo
de fármacos utilizados por nosso paciente pesquisado, a fim de evidenciar o impacto da
terapêutica de algum destes medicamentos na incidência do delirium, caso ocorra.

2.3 As Políticas Públicas protetivas à população idosa

A Lei Federal n.º 10.741, de 01 de outubro de 2003, que nos rege em relação ao
Estatuto do Idoso (EI), já se aproximando de sua segunda década, é a mais excelente
norteadora dos direitos voltados à pessoa idosa no Brasil, já de pronto, no Art. 2º se assegura
que o idoso goza de todos os direitos fundamentais à pessoa humana e, isso inclui a este, uma
proteção integral. Ficam garantidas, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral,
intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
Várias são as ações voltadas para o alcance dessas metas, mas o enfoque maior é dado
a programas que permitam a inserção do idoso na vida socioeconômica do país, com isso se
deu a modernização das leis e regulamentos e a preocupação com a capacitação dos
profissionais que atuam diretamente na rede de serviços (FERNANDES; SANTOS, 2006).
A ideia de tornar a população idosa mais segura fica clara diante aos riscos que se
evidenciam por sua vulnerabilidade, que a expõe a situações alto producentes de danos a sua
saúde pelas limitações ocasionadas no que tange a perda de força muscular, idade que se
avança, cognição diminuída, entre outros fatores.
Não se acredita na velhice inerte, como sinônimo de perdas de capacidades físicas,
intelectuais e sociais, mas como uma ocasião para ganhos, dependendo principalmente do
estilo de vida e do ambiente ao qual o idoso foi exposto ao longo da vida (FERNANDES;
SANTOS, 2006).
É de responsabilidade do Ministério da Saúde, órgão do Poder Executivo Federal, a
organização e a elaboração de planos e políticas públicas destinadas para a promoção,
prevenção e assistência à saúde dos cidadãos brasileiros. É função do mesmo, proporcionar
condições para a proteção e recuperação da saúde de toda a população, diminuindo a
ocorrência das enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e aprimorando
a vigilância à saúde, propiciando, assim, mais qualidade de vida aos brasileiros (BRASIL,
2015b).
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Em se tratando de diminuir a ocorrência de enfermidades e o aprimoramento da
vigilância à saúde do idoso, leva-nos a pensar em como agir mediante a proteção desta
população, seguindo todas as prerrogativas asseguradas em leis que os protegem.
O Art. 9º do (EI) diz que o Estado tem como obrigação, garantir à pessoa idosa a
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um
envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Por este motivo, entende-se que no
ambiente hospitalar, onde a população idosa é presente de forma efetiva, não podemos nos
excluir da responsabilidade do fazer-se cumprir os preceitos legais assegurados aos idosos.
O Art. 43 do (EI) define que as medidas de proteção à pessoa idosa serão aplicáveis
sempre que esta estiver incluída nas três hipóteses previstas cabíveis de violação: por ação ou
omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso da família, curador, ou
entidade de atendimento; ou em razão de sua condição pessoal.
Em entidades de atendimento temos os agravantes que podem ocorrer mediante a falta
da incapacidade e inabilidade dos profissionais para lidar com a população idosa, cremos que
para isto a lei servirá como um fator impulsionador do cumprimento das medidas protetivas
em questão.
O Art. 55 (EI) vem dizendo que as entidades de atendimento que descumprirem as
determinações desta lei ficarão sujeitas às penalidades. O inciso 4º diz que na aplicação das
penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que
dela provierem para o idoso, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da
entidade.
O Art. 66 relata que havendo motivo grave poderá a autoridade judiciária, ouvido o
Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade
ou outras medidas que julgar adequadas, para evitar lesão aos direitos do idoso, mediante
decisão fundamentada.
Mediante estes parâmetros, julgamos extremamente importante considerar diretrizes
voltadas para a necessidade da aplicação de uma assistência com qualidade à população idosa,
não somente pelos aspectos impulsionadores da lei neste País, mas na satisfação de tornar a
vida do idoso mais agradável, mesmo com suas dificuldades e limitações.
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2.4 Legislação sobre a qualidade e segurança do paciente

A Segurança do Paciente compreende a redução do risco de danos ao paciente nos
serviços de saúde. Estudos estimam que a ocorrência de incidentes relacionados à assistência
à saúde, e em particular aos Eventos Adversos (EA), afete de 4,0% a 16% de pacientes
hospitalizados em países desenvolvidos, o que sensibilizou sistemas de saúde em todo o
mundo a melhorar a segurança do paciente (BRASIL, 2017).
O gerenciamento destes riscos nos serviços de saúde constitui a base para novas
políticas e regulamentações no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), tais como o PNSP,
a RDC n.º 63 de 2011 (na Seção II sobre Segurança do Paciente) e a RDC n.º 36 de 2013. No
contexto brasileiro, o PNSP, instituído na Portaria n.º 529, de 1º de abril de 2013 e a RDC n.º
36 de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, definem
gestão de riscos como: Aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e
recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos
adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio
ambiente e a imagem institucional (BRASIL, 2017). Nesse contexto, vale ressaltarmos que é
fundamental que se promovam em todos os âmbitos do complexo ambiente hospitalar, uma
motivação da atenção voltada para a proteção dos indivíduos, principalmente a mais
vulnerável, que é a população idosa, por suas fragilidades e limitações produzidas pelo
impacto etário.

Gráfico 2 - Distribuição das notificações de incidentes relacionadas à assistência à
saúde, segundo faixa etária dos pacientes

Fonte: Brasil (2017)
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Segundo a Portaria n.º 529, de 1º de abril de 2013. “Institui o Programa Nacional de
Segurança do Paciente (PNSP)”, constitui, como um de seus objetivos específicos, promover
e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas
da atenção, organização e gestão de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de
risco e de Núcleos de Segurança do Paciente nos estabelecimentos de saúde. Por esta razão,
volta-se a reflexão sobre as devidas medidas aplicadas para que a população idosa esteja
segura quanto a estes riscos.
No inciso IV desta Portaria, em seu 3º Artigo, constituem-se os objetivos específicos
do PNSP, fala-se em produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do
paciente; isto de fato nos impulsiona às responsabilidades com as demandas de como
procedermos para que a população idosa, que já na condição de vulnerabilidade, possa
usufruir de uma assistência que cumpra com os dispostos instituídos no PNSP.
Não podemos desconsiderar o que de fato nos tem mostrado os indicadores de
qualidade, já que no 4º Artigo, define-se que devemos adotar o conceito que, para que haja
segurança do paciente, tenha-se a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano
desnecessário associado ao cuidado de saúde.
Segundo a proposta mais recente da Organização Mundial de Saúde (OMS), a
segurança do paciente significa “ausência de dano desnecessário (Eventos Adversos), real ou
potencial, associado à atenção à saúde”. Dessa maneira, os sistemas de saúde que reduzem a
um mínimo aceitável os riscos à segurança do paciente (danos) estão, consequentemente,
aumentando a qualidade de seus serviços (BRASIL, 2013a).
O cuidado de saúde envolve critérios de segurança. Estar em um ambiente hospitalar
já é inseguro por si só para a população idosa, que adentra as instalações desconhecidas para
serem cuidados por mãos desconhecidas, quando não acompanhada de seus tutores.
De acordo com dados da Organização de Mundial de Saúde (OMS), milhões de
pessoas morrem todos os anos em função de erros médicos e infecções adquiridas em
hospitais. Os riscos de morrer são de um para 300, enquanto em um acidente aéreo ele seria
de um em 10 milhões de passageiros. Para tornar o cuidado de saúde mais seguro, devemos
manter o foco no paciente. Suas consequências são amplas: os erros podem destruir vidas,
afetar as relações humanas e pôr em risco a confiança no sistema de saúde como um todo. Os
pacientes são, com excessiva frequência, vítimas do cuidado inseguro e o setor da saúde deve
dar atenção aos seus pontos de vista. O ato de garantir um cuidado mais seguro representa um
enorme desafio (FRAGATTA; SOUZA; SANTOS, 2019).
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No Art. 8º em seu inciso XVII, da RDC n.º 36, fala-se de promover um ambiente
seguro, quando se pensa em paciente acometido de delirium, vemos o quanto é importante
para este paciente, um ambiente que esteja enquadrado nos parâmetros designados nesta
resolução, para que não cheguemos aos possíveis danos decorrentes, que podem ser inúmeros.
Para isso, neste mesmo artigo, encontra-se o inciso XVI que orienta estimular a participação
do paciente e dos familiares na assistência prestada. Considerando que o cuidado humanizado
aproxima os pacientes aos seus familiares, espera-se uma mitigação dos eventos relacionados
ao ambiente inseguro (BRASIL, 2013b).
Eventos Adversos consistem em incidentes que atingem o paciente durante a prestação
do cuidado de saúde, resultando em dano ou lesão e podem representar um prejuízo
temporário ou permanente e, até mesmo a morte, entre esses usuários dos serviços de saúde
(ANVISA, 2013).
As quedas em idosos hospitalizados estão mais relacionadas aos fatores cognitivos e
ambientais do que propriamente com a quantidade de caminhada realizada por estes pacientes
durante o período de internação hospitalar. Assim, as quedas estão associadas a causas
multifatoriais, envolvendo tanto os fatores intrínsecos (alterações do estado mental, uso de
vários medicamentos, história anterior de quedas, uso de dispositivos para auxílio de marcha,
maior tempo de hospitalização, incontinência fecal/urinária, alterações visuais e patologias
como osteoporose e arritmias cardíacas), como os extrínsecos (ausência de material
antiderrapante no piso, cama sem grades, cama alta e ausência de barra de segurança)
(VIANA; OLIVEIRA; MAGALHAES, 2011).
Os fatores que contribuem significativamente para o aumento dos riscos de eventos
adversos na prestação do cuidado ao idoso são: redução da capacidade funcional; presença de
comorbidades e doenças graves; utilização de dispositivos invasivos; tempo prolongado de
internação hospitalar e cuidados inadequados (LONG et al., 2013).
O delirium é uma condição de alteração cognitiva (SOUSA, 2015) que nos desperta o
interesse em proporcionar uma melhor segurança no ambiente hospitalar, justamente pelo fato
de promover outros fatores desencadeantes de riscos à população idosa, extremamente
vulnerável, quando as boas práticas que a assegura de estar livres desses riscos, não estão
sendo obedientes às regulamentações propostas das leis vigentes.
Evidencia-se a importância do enfermeiro na avaliação do paciente idoso durante a
admissão hospitalar e de reavaliações diárias em busca de fatores de risco que devem ser
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incluídos no plano terapêutico, promovendo assim assistência segura, eficiente, equitativa e
centrada nas demandas do paciente (SALES et al., 2010).

2.5 A importância da educação em saúde ao idoso com risco de delirium e seus familiares

Nas recomendações de Viena sobre promoção da saúde em hospitais, publicada em
1997, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a necessidade de aumentar a oferta e a
qualidade de informação, comunicação e educação para os pacientes e seus familiares (OMS,
1997). Isto nos faz pensar efetivamente sobre a importância que toda a instrutiva de educação
aplicada à população idosa e a seus familiares será altamente relevante às propostas de
resguardá-los dos perigos que os riscos assistenciais, aos quais estão sujeitos pela
vulnerabilidade, em se tratando de uma população idosa com risco de ser acometida pelo
delirium. Vale ressaltar que a participação de todos no aspecto instrutivo fará com que haja
benefícios ao tomarmos o caminho da educação em saúde.
Uma das principais áreas de ação da OMS para a segurança do paciente é o
engajamento de pacientes em iniciativas para sua própria segurança. Nesse contexto, como
parte da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, em 2005, foi desenvolvido o
Programa Pacientes pela Segurança do Paciente (PPSP), com o objetivo de enfatizar o
envolvimento e a colaboração dos pacientes para melhorar a qualidade e segurança dos
cuidados de saúde. O PPSP trabalha com uma rede global de pacientes, familiares,
profissionais e organizações de consumidores para apoiar o envolvimento do paciente em
programas de segurança (OMS, 2005).
As atividades relacionadas à gestão do risco representam uma postura proativa perante
os riscos identificados, uma vez que permitem o desenvolvimento de estratégias e o
planejamento das atividades e ações, em resposta aos mesmos (BRASIL, 2017). O caminho
da instrução faz com que haja um estreitamento entre o que se encontra no campo duvidoso e
o esclarecimento, não podemos pensar em boas práticas que assegurem as medidas protetivas
da população idosa, sem o devido envolvimento de seus pares, que são extremamente
importantes no contexto relacional desses indivíduos.
E no Brasil, em 2011, a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n.º 63, que dispõe
sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, destaca como
estratégia para promover a segurança, a disponibilização de orientações para estimular a
participação do paciente na assistência prestada. O Art. n.º 32 diz que o serviço de saúde deve
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promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma
permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas. Consideramos que a educação
deva ser permanente a estes profissionais no âmbito que proteja a população idosa, e que esta
instrução seja também capaz de envolver os familiares, tornando-os como aliados no processo
de proteção à população idosa no ambiente hospitalar, que por sua vez se apresenta como um
alto fator de risco para o desenvolvimento do delirium.
No inciso VII do Art. 33 desta mesma Resolução, temos a ênfase de que a capacitação
de que trata o artigo anterior deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação
de novos riscos, ou seja, temas específicos de acordo com a atividade desenvolvida pelo
profissional, estando atentos, a todo instante, para que possamos identificar o que pode estar
impactando diretamente na segurança do paciente (BRASIL, 2011).
A gestão de riscos compreende uma forma de abordagem aos riscos a que o paciente
está submetido nos serviços de saúde, figurando entre as ações estabelecidas na RDC n.º 36
de 2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Gestão de Riscos
relacionados à Assistência à Saúde estabelece uma série de princípios e passos do
gerenciamento de risco que orienta sua implantação, que estão expostos nos Quadros 4 e 5
(ABNT, 2009). Acreditamos que isto venha basear a vontade e o interesse em ambos,
diretamente participantes de uma sociedade, que deva estar atenta ao que compromete a
qualidade de vida das pessoas e, principalmente, da pessoa idosa com risco de ser acometida
de delirium.

Quadro 6 - Princípios da gestão de riscos, segundo a norma ISO 31000:2009
●

Agrega e protege valores. Contribui para o alcance dos objetivos da organização.

●

Integra-se aos processos da organização.

●

Faz parte da tomada de decisões.

●

Trata explicitamente as incertezas.

●

É sistemática, estruturada e oportuna.

●

Baseada na melhor informação disponível.

●

Adaptada ao contexto interno e externo da organização.

●

Considera os fatores humanos.

●

É transparente e participativa.

●

É dinâmica, interativa e passível de mudança.

●

Possibilita a sua melhoria contínua e a da organização.
Fonte: Norma ISO 31000:2009. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
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Quadro 7 - Processos da gestão de riscos, segundo a norma ISO 31000:2009
●

Comunicação e consulta com os interessados internos e externos da organização.

●

Definição do contexto e critérios (políticas relacionadas, responsáveis, papéis,
objetivos, metas, metodologias, definições etc.).

●

Avaliação dos riscos: identificação de riscos (eventos ou circunstâncias que podem
causar problemas de segurança), análise e avaliação da sua frequência e magnitude.

●

Tratamento dos riscos (evitar, reduzir/controlar, transferir ou reter), que inclui eleger
a forma de tratar, planejar e implementar o plano de ação.

●

Monitoramento e revisão do programa de gestão de riscos, o que envolve verificação
regular ou vigilância.

●

Documentação do processo de gestão de riscos.
Fonte: Norma ISO 31000:2009. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Entre os princípios básicos apresentados no Quadro 4, destacam-se a transparência, a
participação dos atores interessados, a integração plena nos processos da organização e sua
avaliação permanente, para que se assegure sua adaptabilidade e utilidade. Esses princípios
são totalmente contrários a uma atividade isolada, pouco transparente e com processos que
não demonstram evidência de sua efetividade. Quanto aos processos elencados no Quadro 5,
sobressaem-se a necessidade de um diagnóstico situacional, com o envolvimento de todos os
interessados, a sequência de processos a ser aplicada na gestão de riscos e a necessidade de
uma autoavaliação permanente para testar a efetividade das medidas adotadas. A partir da
avaliação e priorização dos riscos identificados, cabe ao serviço de saúde estabelecer
estratégias para o tratamento dos riscos (ABNT, 2009).
Todas essas iniciativas demonstram que a educação, a conscientização e o
engajamento de pacientes e familiares são aspectos importantes a serem considerados nos
planos de ação das instituições de saúde, para promover a qualidade dos serviços e a
segurança do paciente. Isso promove uma relação de satisfação e interação entre o
profissional que tem um papel fundamental em sua função instrutiva, quando estes buscam a
participação dos pacientes e familiares no enfrentamento dos desafios pelos quais nos são
impostos quando em momentos da necessidade da hospitalização, somos levados a um
entrosamento e parceria no cuidado e assistência que deverão ser prestados.
A prática educativa é o processo mais importante no envolvimento de pacientes e
familiares. Aprender é uma maneira de transformar o conhecimento, as percepções e as
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habilidades em comportamento. Todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado do
paciente devem colaborar no processo de uma aprendizagem contínua que previna a
ocorrência e as consequências previstas, decorrentes do delirium na população idosa
(SCHRECK; WATSON, 2009).
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3 MÉTODO

3.1 Tipologia da Pesquisa

Estudo Observacional Longitudinal prospectivo com abordagem quantitativa.
Na pesquisa clínica, coorte é um grupo de sujeitos especificados no início do estudo e
seguidos no tempo. Em um estudo de coorte prospectivo, seleciona-se uma amostra de
sujeitos e, então, mede-se em cada sujeito características que poderão predizer desfechos
subsequentes. A partir daí, esses sujeitos são seguidos no tempo por meio de medições
periódicas dos desfechos de interesse (HULLEY, 2015).
A partir do momento em que são constatados os desfechos presentes dentro de uma
população, os pesquisadores são capacitados a elencar fatores que podem ou não ter
associação com esses desfechos em distintos níveis de associação (ROUQUAYROL;
ALMEIDA FILHO, 2006).
A pesquisa quantitativa, conduzida de acordo com o paradigma positivista, usa
mecanismos destinados a controlar a situação de pesquisa com o foco em minimizar os vieses
e potencializar a precisão e a validade, além de reunir dados que são agrupados direta ou
indiretamente, a coleta de dados é realizada de forma sistemática, com instrumentos formais
(POLIT; BECK, 2011).
Uma vantagem importante do delineamento de coorte é que, ao contrário dos
delineamentos transversais, ele permite calcular a incidência – número de casos novos de uma
condição que surgem ao longo do tempo. Como os níveis da variável preditora são aferidos
antes da ocorrência do desfecho, este delineamento permite também estabelecer a sequência
temporal das variáveis, fortalecendo a inferência causal para uma associação. A abordagem
prospectiva também impede que a aferição da variável preditora seja influenciada pelo
desfecho ou pelo conhecimento da ocorrência deste e permite ao investigador medir variáveis
importantes de forma mais completa e acurada do que seria possível com uma abordagem
retrospectiva. Isso pode ser importante, especialmente em estudos que avaliam certos tipos de
preditores, difíceis de serem lembrados corretamente (HULLEY, 2015).
Para o período da realização da coleta de dados fica delimitado a visão definida a
encontrar os relatos característicos dos sinalizadores que evidenciam o diagnóstico de
delirium (agitação, desorientação, apatia entre outros), flutuação do nível de consciência com
a utilização do instrumento CAM-ICU, para que correlacionando-os com variáveis (sexo,
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idade, doença de base, medicações, cirurgias propostas, tempo de internação na UTI e fatores
relacionados à insônia, à solidão e às preocupações) sugestivas que propiciem o seu
desenvolvimento em pacientes que estiveram internados em unidades de terapia intensiva.
Para isso, também é importante que tenhamos as informações sobre internações
anteriores relacionadas ao histórico de delirium e a alguns aspectos que podem impactar
influenciando na incidência do delirium, como: constipação intestinal, hábito de fumar e
ingestão de bebida alcoólica. Buscaremos neste período analisar criteriosamente os
prontuários e identificar informações sólidas que nos permitam entrelaçar dados consistentes
(variáveis), que forem suficientes para fazer o fechamento do diagnóstico de delirium, que
resultam nas respostas esperadas nos objetivos da Pesquisa.

3.2 Local do estudo

O local do estudo será o Hospital Adventista Silvestre, instituição esta, que faz parte
de uma rede de hospitais da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil. Situa-se na capital do
Estado do Rio de Janeiro, no bairro do Cosme Velho, em uma área de ampla arborização,
junto ao acampado da Floresta da Tijuca, fato este que torna a instituição muito privilegiada
no aspecto da visibilidade agradável de estar no meio de uma floresta, próxima a um dos
maiores cartões postais do mundo (Morro do Corcovado – Monumento do Cristo Redentor),
vinculada a conceitos e valores ideológicos cristãos, ou seja, que visa cumprir uma missão de
proporcionar através dos cuidados prestados uma excelência em servir ao próximo e, tem-se
tornado uma referência em cirurgia de alta complexidade e assistência de qualidade à
população idosa.
O hospital desfruta de um Centro de Estudos que gerencia Programas de Residência
Médica e de Enfermagem, que realiza movimentos de educação permanente, que facilita o
andamento do desenvolvimento de pesquisas dentro da instituição.
Nas Unidades abertas, onde se encontram os pacientes na condição pré-cirúrgica,
temos três unidades específicas com um total de 55 leitos, onde são direcionados os pacientes
para a assistência pré-operatória.
Nas Unidades fechadas, onde estes pacientes serão assistidos por Terapia Intensiva de
alta complexidade, temos um total de 30 leitos que se dividem em 03 blocos de 10 leitos,
clínico, cirúrgico e coronariana. Todos os leitos estão em formato de box com 02 leitos cada,
com a possibilidades de uma visão ao ambiente externo por amplas janelas que possibilitam
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aos pacientes se situarem em relação ao dia e à noite, com a oportunidade de pela janela
vislumbrarem a riqueza que a natureza proporciona ao local.
No ano corrente desta Pesquisa, tivemos que implementar planos de contingência por
conta do caos pandêmico que mudou por algum tempo a disposição dos leitos, para que todo
suporte fosse dado aos acometidos pela COVID-19, doença causada pelo coronavírus. Neste
período, a Instituição formou um comitê de crise com uma equipe multidisciplinar, que dia a
dia executava decisões necessárias para o enfrentamento, onde tivemos que aumentar o fluxo
de leitos para o atendimento, chegando a 46 leitos e com a possibilidade de até utilizar o
espaço da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA). Por conta disto, neste período as
cirurgias eletivas foram suspensas, ocorrendo apenas as de cunho emergencial, levando a uma
alteração no cronograma de execução da Pesquisa.
O hospital tem buscado as credenciais de qualidade de assistência ao idoso e à cirurgia
de alta complexidade, que está incluído no programa do Sistema Único de Saúde (SUS) de
transplantes de fígado e rins, aos quais todos esses pacientes demandam de estadia do pósoperatório em terapia intensiva.
A pandemia não impediu a continuidade deste programa, que continuou de forma
parcial, atendendo aos pacientes mais críticos, sendo então mantidos 10 leitos específicos para
os pacientes transplantados e fora das suspeitas da COVID-19. Este ano já ultrapassou a faixa
de 600 transplantes desde o início do programa em 2009. Além de o hospital ser referência
nesses programas, também está listado como referência em cirurgias complexas
cardiovasculares, neurológicas, ortopédicas, torácicas, urológicas, renais e oncológicas em
geral. Possui um corpo clínico e cirúrgico credenciado para o programa de Residência
Médica e, na Enfermagem, o programa de Residência com o foco na atenção à pessoa idosa e
cirurgias de alta complexidade.

3.3 Os participantes do estudo

A população deste estudo é definida como o conjunto de pacientes idosos internados
para serem submetidos à cirurgia de alta complexidade que estarão nas Unidades abertas e na
Unidade de Terapia Intensiva do local da Pesquisa, no período de 6 meses, determinado como
período de coleta da pesquisa.
A partir de dados da instituição, de julho a dezembro de 2018, foram operados 53
idosos. Por esse motivo, estima-se que a população de interesse tenha 53 pacientes, número de
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pacientes que será considerado para o cálculo amostral, denotando o número de pacientes que
foram estudados na Pesquisa. Usamos dados da instituição para ter uma estimativa do
tamanho da população e a partir deste tamanho presumido da população N, estimamos o
tamanho da sua amostra. Então a estimativa de N é 53 que gera uma estimativa de n = 47 para
a amostra, ou seja, ao final do período de coleta, vai haver exatamente quantos pacientes
idosos foram internados para serem submetidos à cirurgia de alta complexidade no período de
coleta de dados.
Para consecução dos resultados de interesse, pela inviabilidade técnica de coletar
dados de toda a população, será retirada uma amostra aleatória do universo definido
anteriormente. Considerando-se uma seleção por amostragem aleatória simples e margem de
erro global resultante de no máximo 5%, o tamanho total da amostra ( n ), estimado pelo
tamanho da população N , pela fórmula descrita em MEDRONHO et al (2009):
z 2 pq
2
n = d2
z pq
1+
Nd 2

Aqui,

z

refere-se ao valor da variável aleatória com distribuição normal padrão para

o qual o valor da função de distribuição acumulada é igual a (1 −  ) / 2 ( 
confiança). Sendo assim, o valor de

z

= nível

de

está intimamente ligado ao intervalo de confiança

desejado para as proporções de interesse. No presente caso, usamos um intervalo de confiança
de 95%, cujo valor correspondente a esta área na curva normal é de 1,96; p é a estimativa
preliminar da proporção de interesse e q = 1 − p . Devido à insuficiência preliminar de
estimativa para as proporções desejadas, o produto pq foi substituído pelo seu valor máximo:
0,25 e d refere-se a margem de erro (no caso, 0,05).
Assim, o tamanho mínimo da amostra de estudo estimada para este trabalho é de 47
pacientes idosos submetidos à cirurgia de alta complexidade e estima-se que a pesquisa fique
assim sujeita a erros máximos de 5% nas proporções estimadas, ao nível de 95% de confiança,
baseando-se neste tamanho populacional. Ao final do ano de coleta, quando o tamanho real da
população for conhecido, os cálculos de amostragem serão ajustados.
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3.4 Amostra do estudo

3.4.1 Critérios de elegibilidade

Os critérios de inclusão deste estudo são os pacientes idosos com a idade igual ou
superior a 60 anos, de ambos os sexos, seguindo a definição da World Health Organization
(WHO). Excluem-se do estudo os pacientes com doenças demenciais ou psiquiátricas com a
evidência diagnóstica documentada no Prontuário Médico eletrônico obtido pelo sistema MV,
que reúne informações do histórico de atendimento dos pacientes em uso de medicamentos
que podem ser potencializadores da evidência clínica do delirium, como por exemplo,
medicações a base de anticolinérgicos e benzodiazepínicos, usualmente utilizados nesses
perfis de diagnóstico, os pacientes com barreira de idioma e de acuidade auditiva reduzida ao
ponto da não compreensão da aplicabilidade da escala de CAM-ICU e também os pacientes
que, pela escala de RASS (Richmond Agitation and Sedation Scale), estiverem com o score
entre – 4 e – 5 que evidencia clinicamente o estado de sedação profunda em que não há
condições de interação entre avaliador e avaliado.

3.5 Aspectos Éticos

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense no dia 05 de novembro de
2019, tendo a resposta favorável para o início da realização da pesquisa em 23 de março de
2020, aprovado sem a necessidade de apreciação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP). Seguindo todas as orientações conforme Resolução n.º 466/2012, do Conselho
Nacional de Saúde. Número do parecer aprovado: 3.936.815.

3.5.1 Processo de recrutamento e obtenção do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido
A aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) nos pacientes
elegidos se fez necessária em cumprimento dos aspectos éticos para a pesquisa, e foi realizada
no momento da visita pré-operatória de forma individual, sendo utilizado um tempo mínimo
entre 5 a 10 minutos, em que foi explicado todo processo e envolvimento na pesquisa, sempre
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acompanhado de um ou mais familiares do pesquisado. Nesse momento, após tomarem
ciência de todos os aspectos relevantes agregados ao desenvolvimento da investigação
científica, os participantes informaram se desejavam ou não participar da pesquisa, foi
apresentado o TCLE, quando não aceitavam era agradecida a atenção e, quando sim, era
coletada a assinatura do paciente ou do tutor por ele autorizado, já que todos os pacientes
idosos participantes gozam de plena lucidez e poder decisório. Uma via do termo era deixada
em posse do participante e a outra sob a guarda do pesquisador.

3.5.2 Riscos e benefícios da pesquisa

Como riscos podem ocorrer, o risco social e psicológico para situações de cunho
pessoal identificadas com as questões descritas no instrumento de coleta de dados da pesquisa
e o risco físico durante o período de internação dos participantes do estudo. Na constatação
destes, os mesmos poderão ser encaminhados para atendimento em visitas individuais, que
atendam a demanda específica de cada participante. Além disso, há o risco de desconforto
relacionado ao tempo de duração da entrevista e aplicação do instrumento de coleta de dados,
que foi previamente estimado e mencionado. Há ainda, risco de vazamento das informações
coletadas, embora sejam tratados com sigilo, anonimamente e de posse do pesquisador sem
divulgação em mídias sociais.
Para sanar quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos relacionados com a pesquisa,
poderão ser agendados encontros para esclarecimentos de forma individual. Com a conclusão
da pesquisa ficou evidenciado que não ocorreu nenhum prejuízo para a população estudada.
Os benefícios são inúmeros, pois através da identificação dos riscos apresentados pela
correlação

dos

fatores

predisponentes

relacionados

ao

perfil

psicoemocional

e

sociodemográfico e clínico, podemos elaborar um plano de cuidado que beneficie a população
idosa quando em ambiente hospitalar. Isso também contribuirá para que a assistência de
enfermagem, no campo gerontológico, seja mais qualificada.

3.5.3 Garantia de sigilo

O sigilo e a confidencialidade dos integrantes do estudo permanecem preservados. Nos
resultados do trabalho nenhum nome foi citado e muito menos serão mencionadas
características que remetam a particularidades e identificação dos participantes. Para
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referenciar foram utilizadas as iniciais dos nomes, tornando impossível a identificação deles.
Toda documentação permanecerá de posse do pesquisador até que se concluam todos os
trâmites da pesquisa, que em seguida será descartada de forma segura, garantindo o sigilo
proposto.

3.6 Técnica de coleta de dados

Para a coleta de dados foram utilizados dois instrumentos. O primeiro, um
questionário adaptado (OLIVEIRA, 2015), que visou identificar o perfil sociodemográfico e
clínico dos idosos que foram submetidos a cirurgias complexas, no momento do préoperatório, através das variáveis: sexo, idade, estado civil, doenças de base, comorbidades,
cirurgia proposta, medicações de uso contínuo, histórico de internações com relatos da
incidência de delirium, constipação intestinal e hábitos sociais como fumar e ingestão
alcoólica. É perguntado também sobre comportamentos que possam impactar na incidência do
delirium como: insônia, solidão e preocupações.
Após o paciente ter sido submetido à cirurgia proposta considerando este, o segundo
momento, aplica-se a escala validada no Brasil, de Confusional Assessment Method in
Intensive Care Unit CAM-ICU (GUSMÃO-FLORES et al., 2011), que auxilia no diagnóstico
e identifica a evidência do delirium, quando este paciente estiver sendo assistido na unidade
de terapia intensiva, não estando sob sedação nos níveis identificados da escala de RASS
entre -4 e -5. Na estadia da UTI, também foram coletadas as informações sobre o desfecho de
alta da unidade, por melhora clínica ou óbitos, definindo assim o tempo de ocupação do leito
de alta complexidade.
Para o monitoramento da execução da escala de CAM-ICU, onde o diagnóstico de
delirium é identificado com a sua aplicação e resultado de delirium sim ou delirium não.
Seguimos a rotina de avaliação em dois momentos durante o plantão de 24h, especificamente
a cada início de plantão, isso entre 07h00min e 09h00min pela manhã e das 19h00min as
21h00min, sendo necessário realizar o registro complementar quando o paciente apresentava
delirium fora do horário programado para a aplicação do instrumento. Realizado por
enfermeiros plantonistas na escala 12 por 36, que já seguem esse fluxo de rotina há mais de
12 meses, ou seja, a escala de CAM-ICU já era aplicada na Instituição. Mesmo sendo uma
escala de aplicação rotineira neste hospital, desenvolvemos um fluxo de educação continuada,
reorientando todos os enfermeiros da Instituição, aumentando a confiabilidade da execução,
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intitulamos uma missão tarefa denominada semana de impacto anti-delirium, onde aplicamos
orientações que alcançaram as vistas de todo o hospital, inclusive de pacientes e familiares,
despertando sobre os riscos e perigos que o delirium causa na população idosa.

Quadro 8 - Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)
Escala
+4
+3
+2
+1
0
-1

Modo
Combativo
Muito agitado
Agitado
Inquieto
Alerta e calmo
Sonolento

-2

Sedação clara

-3

Sedação
moderada

Descrição
Violento e agressivo
Puxa para remover os dispositivos
Movimento frequente, briga com o ventilador mecânico
Ansioso, apreensivo, movimentos não agressivos
Presta atenção espontaneamente ao cuidador
Não está totalmente alerta, mas desperta ao ser chamado. ( Abre os olhos
por um tempo > de 10 seg)
Acorda brevemente ao ser chamado. (Abre os olhos por um tempo < de
10 seg.)
Movimento aos comandos verbais, porém sem a abertura dos olhos

Se a RASS for ≥ -3, prossiga para o CAM-ICU
-4

Sedação
profunda

Nenhuma resposta ao chamado, porém ao estímulo físico realiza
movimentos

-5

Não desperta

Nenhuma resposta ao chamado ou estimulação física

Se RASS for entre -4 e -5 PARE, realize a avaliação em um outro momento
Fonte: Sessler, et al., Am J Repir Crit Care Med 2002, 166: 1338-1344 Ely, et al., JAMA 2003; 286, 2983-2991

O CAM-ICU vem sendo amplamente utilizado. Inicialmente validado em inglês, já foi
traduzido para mais de 15 idiomas. Em 2011, foi validado para o português, com
sensibilidade de 72,5% e especificidade de 96,2% (GUSMÃO-FLORES et tal., 2011).
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Figura 2 - Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

CAM-ICU
AVALIAÇÃO
DO DELIRIUM

Aplicação de Escala
de RASS
Entre -4 e -5
avaliar em um
outro momento

Caso sim, ir para a
etapa 2 do
instrumento

1- Mudança aguda ou curso flutuante do
estado mental:
Há uma mudança aguda da linha de
base do estado mental? OU
O estado mental do paciente flutuou
Caso
nas últimas 24 horas?
negativo,
não possui
Delirium

3. Nível Alterado de Consciência
Nível atual do RASS (pense
novamente na avaliação da sedação
na Etapa 1)
RASS diferente
de 0, possui
Delirium

2- Desatenção:
"Aperte minha mão quando digo a letra 'A'".
Leia a seguinte sequência de letras:
SAVEAHAART
ERROS: Não aperte com 'A' e aperte na letra que não
seja 'A'

RASS = 0,
segue para a
etapa 4

4. Pensamento desorganizado:
1. Uma pedra flutua na água?
2. Existem peixes no mar?
3. Uma libra pesa mais de duas?
4. Você pode usar um martelo para martelar um prego?
Comando: “Segure muitos dedos” (segure 2 dedos)
“Agora faça a mesma coisa com a outra mão” (não
demonstre)
OU “Adicione mais um dedo” (se o paciente não
conseguir mover os dois braços)

Maior que 1 erro,

Até 1 erro,

CAM-ICU positivo

CAM-ICU negativo

Delirium Presente

Delirium Ausente

Fonte: Adaptado de Mori (2009)

Em 2001, esta ferramenta foi adaptada para a avaliação de pacientes graves intubados,
sob VM em UTI. É composta por quatro itens: 1 - início agudo, 2 - distúrbio da atenção, 3 pensamento desorganizado e 4 - alteração do nível de consciência. A avaliação engloba a
observação do padrão de resposta não verbal do paciente por meio da resposta a comandos
simples, o reconhecimento de figuras, vigilância e respostas lógicas com sim ou não a
perguntas simples (MORI, 2009).
A escala CAM-ICU em unidade de terapia intensiva é confiável e de fácil
aplicabilidade na prática diária para o diagnóstico de delirium e, sua tradução para outros
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idiomas não comprometeu seu uso e quando comparada, mostrou-se efetiva na realização do
diagnóstico (CABRAL; ROCHA; GOUVEIA, 2017).

3.6.1 Metodologia da análise estatística

Todos os registros de interesse dos pacientes foram dispostos apropriadamente em
uma planilha eletrônica, construindo assim o banco de dados da pesquisa que foi analisado
pelo programa SPSS (Statistical for the Social Science), versão 22.0 e pelo aplicativo
Microsoft Excel 2007.
A análise descritiva foi feita baseada em gráficos, distribuições de frequências e
cálculo de estatísticas descritivas (proporções de interesse, mínimo, máximo, média, mediana,
desvio padrão, coeficiente de variação-𝐶𝑉) e teve como objetivo sintetizar e caracterizar o
comportamento das variáveis e traçar o perfil dos pacientes. A variabilidade da distribuição de
uma variável quantitativa foi considerada baixa se 𝐶𝑉<0,20; moderada se 0,20≤ 𝐶𝑉 <0,40 e
alta se 𝐶𝑉 ≥0,40.
Na análise inferencial foram feitos testes de significância estatística para analisar se
são significativas as diferenças encontradas entre distribuições e estatísticas (proporções e
médias) de grupos distintos. Na Análise Inferencial das Distribuições de Variáveis
Qualitativas, a significância da associação entre duas variáveis ou a diferença entre a
distribuição das proporções, foi investigada pelo teste Qui-quadrado e, quando o teste Quiquadrado se mostrou inconclusivo, foi utilizado o teste Exato de Fisher. Uma vez encontrada
associação significativa entre um fator e o desfecho delirium, a Razão de Chances ou Odds
Ratio (OR) foi a medida usada para estimar o risco. A significância da OR foi avaliada pelo
intervalo de confiança da OR. A OR é significativa se o intervalo de confiança da OR não
conter o valor 1, situação em que ambos os grupos apresentariam a mesma chance de
apresentar o desfecho delirium. A razão de prevalências também foi calculada.
Na Análise Inferencial das Variáveis Quantitativas, a comparação da distribuição de
uma variável nos dois grupos independentes, sem e com delirium, foi feita pelo Teste não
paramétrico de Mann-Whitney, dado o pequeno tamanho amostral do grupo com delirium.
Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas considerando
nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão
nos testes estatísticos: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste for
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menor que 0,05. Detalhes da metodologia proposta de estatística descritiva e inferencial
podem ser encontrados em Triola (2008), Fávero et al., (2009) e Medronho et al., (2009).

3.6.2 Variáveis do estudo
Nesta pesquisa foram escolhidas e estudadas as variáveis, devido aos interesses de
uma investigativa que pelas evidências científicas podem influenciar na ocorrência do
delirium no idoso hospitalizado. As variáveis de características sociodemográficas e clínicas e
relacionadas à possibilidade de se gerar um impacto importante para a pesquisa foram
descritas sobre cada variável definida, que estão relacionadas nos quadros anexos desta
dissertação.
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4 RESULTADOS

Os resultados deste estudo foram baseados nos dados de uma amostra de 47 pacientes
com idade maior ou igual a 60 anos, submetidos a cirurgia complexa que demandaram de
internação pós-operatória em UTI, na instituição escolhida, no período de 01 de agosto de
2020 até 22 de outubro do mesmo ano. Estava inicialmente estabelecido que a coleta de dados
ocorreria entre os meses de abril, maio e junho de 2020, mas pelo motivo do caos mundial
provocado em decorrência da pandemia da COVID-19, tivemos que obedecer aos critérios
estabelecidos pelos órgãos competentes, que priorizaram os leitos de UTI para o suporte aos
pacientes infectados pelo coronavírus. Considerando este fato, tivemos que respeitar as regras
estabelecidas para que as abordagens não transgredissem os padrões de proteção dos
indivíduos envolvidos na Pesquisa, evitando a propagação do vírus da COVID-19.
Considerando as maiores frequências, os dados da Tabela 1 mostram que o perfil do
paciente deste estudo é: paciente que fez cirurgia cardíaca (21,3%) ou vascular (25,5%), do
sexo masculino (63,8%), na faixa etária de 65 a 85 anos (78,7%), categoria profissional
predominante comerciante (23,4%) ou do lar (17,0%), não estava ativo no trabalho (66,0%) e
tinha 2 filhos (48,9%). No que tange às características de saúde desses pacientes, eles
tipicamente tinham peso normal (59,6%), eram tipicamente hipertensos (70,2%),
apresentavam no total de 1 a 4 comorbidades (74,5%), não fumavam (59,6%) e não
consumiam álcool (78,7%). Os pacientes ficaram tipicamente 2 dias na UTI (53,2%), tinham
escore de insônia igual 0 (40,4%), escore de saudades igual a 0 (51,1%), escore de
preocupações igual a 0 (29,8%) e escore total de estressores na faixa de nível moderado
(36,2%) ou nível baixo (29,8%).
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Tabela 1 - Distribuição de frequências das características dos pacientes
Global
n=47

Variável
F

%

12
10
8
5
4
4
3
1

25,50%
21,30%
17,00%
10,60%
8,50%
8,50%
6,40%
2,10%

17
30

36,20%
63,80%

60 |−65
65 |− 70
70 |− 75
75 |− 80

4
10
8
9

8,50%
21,30%
17,00%
19,10%

80 |− 85
85 |− 90
90 |−95

10
4
2

21,30%
8,50%
4,30%

Advogado
Aviador
Colportor
Comerciante
Corretor de seguros
Do lar
Empresário
Engenheiro civil
Funcionário público
Jornalista

2
1
1
11
1
8
3
2
3
1

4,30%
2,10%
2,10%
23,40%
2,10%
17,00%
6,40%
4,30%
6,40%
2,10%

Militar
Motorista
Odontólogo
Pedreiro
Professor
Químico

1
1
1
1
6
1

2,10%
2,10%
2,10%
2,10%
12,80%
2,10%

Taxista
Telefonista
Torneiro mecânico

1
1
1

2,10%
2,10%
2,10%

Cirurgia
Vascular
Cardíaca
Geral
Ortopédica
Neurocirurgia
Transplante hepático
Urologia
Cabeça e pescoço
Sexo
Feminino
Masculino
Idade (anos)

Profissão

62

Ativo no Trabalho
Não
Sim

66,00%
34,00%

Número de filhos
0

4

8,50%

1
2

7
23

14,90%
48,90%

3
4
5
6
7

10
1
1
0
1

21,30%
2,10%
2,10%
0,00%
2,10%

12
28
5
2

25,50%
59,60%
10,60%
4,30%

HAS
DM
Doença vascular
Problemas com constipação
DLP
Tireóidepatia
Doença renal
DPOC
Câncer intestino
IAM
Sequelas de AVC
Câncer de fígado

33
14
14
13
8
8
7
5
4
3
3
3

70,20%
29,80%
29,80%
27,70%
17,00%
17,00%
14,60%
10,60%
8,50%
6,40%
6,40%
6,40%

Câncer de pulmão
Câncer de pâncreas
Câncer de útero
Hiperplasia de próstata
Baixa acuidade visual

2
2
1
1
1

4,30%
4,30%
2,10%
2,10%
2,10%

4
9
10
10
6
4
2
2

4,50%
19,10%
21,30%
21,30%
12,80%
8,50%
4,30%
4,30%

IMC
Abaixo do peso
Peso normal
Sobrepeso
Obesidade
Comorbidades

Total de comorbidades
0
1
2
3
4
5
6
8
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Fumo

19

40,40%

Álcool

10

21,30%

2
3

25
10

53,20%
21,30%

4
5

1
6

2,10%
12,80%

6
7
8
12

1
2
1
1

2,10%
4,35
2,10%
2,10%

19

40,40%

1
2
3
4

2
2
8
8

4,30%
4,30%
17,00%
17,00%

5

8

17,00%

Saudades (0 a 5)
0
1
2
3
4
5

24
3
8
3
0
9

51,10%
6,40%
17,00%
6,40%
0,00%
19,10%

Preocupações (0 a 5)
0
1
2
3

14
5
8
7

29,80%
10,60%
17,00%
14,90%

4
9

8,50%
19,10%

Escore total de componentes
estressores (0 a 15 )
0 a 3 (baixo nível)
4 a 7 (nível moderado)

14
17

29,80%
36,20%

8 a 11 (nível alto)
12 a 15 (nível muito alto)

10
6

21,30%
12,80%

Dias de internação UTI

Insônia (0 a 5)
0

4
5

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 2 mostra a distribuição de frequências dos medicamentos que eram tomados
diariamente pelos pacientes. Não há uma medicação típica tomada por mais de 50% dos
pacientes e as medicações mais relevantes, usadas por pelo menos 10% dos pacientes eram:
AAS (31,9% dos pacientes), Losartana (31,9% dos pacientes), Estatinas (29,8% dos
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pacientes), Hidroclorotiazida (17,0% dos pacientes), Levotiroxina (14,9% dos pacientes),
Anlodipino (12,8% dos pacientes), Enalapril (12,8% dos pacientes) e Metiformina (12,4% dos
pacientes). Quanto ao número de tipos diferentes de remédios tomados por dia, os pacientes
tomavam tipicamente de 2 a 4 medicamentos diferentes por dia (59,6% dos pacientes).

Tabela 2 - Distribuição de Frequências da medicação tomada diariamente pelos pacientes
Tipo de Medicação
Centrum
Medicação pra dormir
Morfina (mg/dia)
0
40
Clonazepan (mg/dia)
0
1
2
Alprazolan (mg/dia)
0
1
2
Venlafaxina (mg/dia)
0
75
Citalopram (mg/dia)
0
10
20
Sertralina (mg/dia)
0
50
Tapazol (mg/dia)
0
10
Alênia (mg/dia)
0
12
Budenoside (mg/dia)
0
100
Propanolol (mg/dia)
0
10
Propafenona (mg/dia)
0
300
Atenolol (mg/dia)
0
25
Ramipril (mg/dia)
0
10

F
2
5

%
4,2%
10,6%

46
1

97,9%
2,1%

44
1
2

93,6%
2,1%
4,3%

45
1
1

95,7%
2,1%
2,1%

46
1

97,9%
2,1%

45
1
1

95,7%
2,1%
2,1%

46
1

97,9%
2,1%

46
1

97,9%
2,1%

46
1

97,9%
2,1%

46
1

97,9%
2,1%

46
1

97,9%
2,1%

46
1

97,9%
2,1%

44
3

93,6%
6,4%

46
1

97,9%
2,1%
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Enalapril (mg/dia)
0
5
10
20
Olmesartana (mg/dia)
0
40
Imbesartana (mg/dia)
0
300
Valsartana (mg/dia)
0
80
160
320
Hidrocloratiazida (mg/dia)
0
12
25
50
Metiformina (mg/dia)
0
850
1000
1500
2500
2550
3000
Vildagliptina (mg/dia)
0
50
Levotiroxina (mg/dia)
0
25
125
Sulfato ferroso (mg/dia)
0
40
100
Pantoprazol (mg/dia)
0
20
40
Anlodipino (mg/dia)
0
20
5
10
Hidralazin (mg/dia)
0
50
AAS (mg/dia)
0
100
200

41
1
4
1

87,2%
2,1%
8,5%
2,1%

46
1

97,9%
2,1%

46
1

97,9%
2,1%

43
1
2
1

91,5%
2,1%
4,3%
2,1%

39
6
1
1

83,0%
12,8%
2,1%
2,1%

36
1
3
4
1
1
1

76,6%
2,1%
6,4%
8,5%
2,1%
2,1%
2,1%

46
1

97,9%
2,1%

40
2
5

85,1%
4,3%
10,6%

44
1
2

93,6%
2,1%
4,3%

38
4
5

80,9%
8,5%
10,6%

41
1
1
4

87,2%
2,1%
2,1%
8,5%

45
2

95,7%
4,3 %

32
8
7

68,1%
17,0%
14,9%
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Clopidogrel (mg/dia)
0
45
75
2
Rivaroxabana (mg/dia)
0
45
20
2
Estatinas (mg/dia)
0
33
20
9
40
5
Losartana (mg/dia)
0
32
6
6
9
9
Espironolactona (mg/dia)
0
43
25
1
50
3
Indapamida (mg/dia)
0
46
3
1
Trimetazidina (mg/dia)
0
46
35
1
Isossorbidade (mg/dia)
0
46
40
1
Predisolo (mg/dia)
0
46
2
1
Carvedilol (mg/dia)
0
46
6
1
Metropolol (mg/dia)
0
45
2
1
5
1
Quantos medicamentos por dia
0
7
1
6
2
9
3
3
4
10
5
4
6
3
7
4
8
1
Fonte: Elaborado pelo autor

95,7%
4,3%
95,7%
4,3%
70,2%
19,1%
10,6%
68,1%
12,8%
19,1%
91,5%
2,1%
6,4%
97,9%
2,1%
97,9%
2,1%
97,9%
2,1%
97,9%
2,1%
97,9%
2,1%
95,7%
2,1%
2,1%
14,9%
12,8%
19,1%
6,4%
21,3%
8,5%
6,4%
8,5%
2,1%

A distribuição da idade dos pacientes é representada no gráfico 3. O boxplot mostra
que, sob o ponto de vista estatístico, não há pacientes com idade atípica (não há pontos
representados no boxplot pelo símbolo ° ou *). É importante observar que, conforme a
distribuição apresentada, 75% dos pacientes tinham idade menor que 80 anos e 25% dos
pacientes tinham idade menor que 70 anos.
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Gráfico 3 - Boxplot da distribuição da idade dos pacientes

Fonte: Elaborado pelo Autor

A distribuição do IMC dos pacientes é representada no gráfico 4. O boxplot mostra
que do ponto de vista estatístico o maior valor de IMC é atípico (representado no boxplot pelo
símbolo °). Logo, idosos obesos (IMC>30) são atípicos nesta amostra de pacientes
submetidos a esta cirurgia.

Gráfico 4 - Boxplot do IMC dos pacientes

Fonte: Elaborado pelo Autor

O gráfico 5 apresenta a distribuição do tempo de internação na UTI. O boxplot mostra
que o tempo de UTI maior ou igual a 6 dias é um tempo atípico (representados no boxplot
pelo símbolo ° e *).
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Gráfico 5 - Distribuição dos dias de internação na UTI

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Tabela 3 traz as principais estatísticas da idade, IMC, dias de internação na UTI,
número de comorbidades, número de filhos e número de medicamentos tomados diariamente
pelos pacientes. A partir do coeficiente de variação, observa-se que a amostra não apresentava
baixa variabilidade, ou seja, era homogênea, no que se refere à idade, IMC. Entretanto, os
pacientes divergem muito no que diz respeito ao tempo de internação na UTI (CV=0,63), ao
número de comorbidades (CV=0,69), ao número de medicamentos tomados diariamente
(CV=0,73) e ao número de filhos (CV=0,59). O paciente desta amostra tinha, em média, 75,6
anos, IMC de 21,1 Kg/m2 (na faixa de peso normal), ficou 3,3 dias na UTI, tinha 2,8
comorbidades, tomava 3,1 medicamentos por dia e tinha 2,1 filhos.
Tabela 3 - Principais estatísticas das variáveis quantitativas características dos pacientes
Idade
(anos)

IMC

Mínimo

60

15

Máximo

93

32

Média

75

21,1

Estatística

Dias de
internação
na UTI
2

Número de
Comorbidades

Número de
Número
Medicamentos de Filhos

0

0

0

12

8

8

7

3,3

2,8

3,1

2,1

Mediana

75

20

2

3,0

3,0

2,0

Desvio Padrão
CV

8,3

3,9

2,1

1,9

2,3

1,2

0,1

0,19

0,63

0,69

0,72

0,59

Fonte: Elaborado pelo Autor

Em relação ao problema estudado, 8,5% dos pacientes tinham histórico de delirium e a
incidência de delirium registrada no período de avaliação foi de 31,9% (15 pacientes),
conforme mostra a distribuição no gráfico 6. De acordo com os dados da Tabela 4, a
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ocorrência de delirium é mais frequente no primeiro ou no segundo dia após a cirurgia (17,0%
dos pacientes, 53,3% dos casos de delirium). Outro desfecho observado foi o óbito, registrado
para dois pacientes no período de observação, sendo assim, estima-se uma incidência de
morte de 4,3% na população deste estudo.

Gráfico 6 - Incidência de delirium

Apresentou
Delirium
31,9%
Não
apresentou
Delirium
68,1%

Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 4 - Distribuição de Frequências do dia de ocorrência do delirium
Dia de ocorrência do
Delirium
0
1
2
3
4
7

N

%

32
4
4
3
3
1

66,0%
8,5%
8,5%
6,4%
6,4%
2,1%

Fonte: Elaborado pelo Autor

A análise feita na Tabela 5 investiga se existem fatores associados à ocorrência de
delirium. Para tal, a incidência de delirium no grupo onde o fator avaliado é ausente é
comparada com a incidência de delirium no grupo onde o fator avaliado é presente. A análise
é feita somente para fatores com frequência maior de 10% na amostra e a significância da
diferença entre as duas incidências é avaliada pelo teste Exato de Fisher ou pelo teste quiquadrado, adequadamente. Os resultados exibidos na Tabela 6 mostram que:
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• A ocorrência de delirium não está significativamente associada a nenhum tipo de
cirurgia avaliada (p-valores maiores que 5% do teste exato de Fisher);
• A ocorrência de delirium não está significativamente associada ao sexo do paciente
(p-valor= 0,708 do teste qui-quadrado);
• A ocorrência de delirium não está significativamente associada ao fato de o paciente
estar ativo no trabalho (p-valor= 0,465 do teste qui-quadrado);
• A ocorrência de delirium não está significativamente associada ao fato de o paciente
estar com sobrepeso ou obeso (p-valor= 0,664 do teste exato de Fisher);
• A ocorrência de delirium não está significativamente associada às comorbidades
HAS, DM, doença Vascular, DLP, Tireoidepatia, Doença renal e DPOC (p-valores
maiores que 5% do teste exato de Fisher);
• A ocorrência de delirium está significativamente associada ao fato de o paciente ter
problemas de constipação intestinal (p-valor= 0,001 do teste Exato de Fisher). A
incidência de delirium no grupo de pacientes que não tem problemas de constipação
intestinal é de 17,6%. No grupo que tem problemas de constipação o delirium ocorre
com incidência significativamente maior, em 69,2% dos casos. A razão de chances é
10,5 e é significativa, já que seu intervalo de confiança é (2,4; 45,7), não contém o
valor 1. Estima-se daí, que problemas de constipação constituem um fator de risco
significativo para a ocorrência de delirium, uma vez que a chance de um paciente que
tem problemas de constipação ter delirium é 10,5 vezes a chance de um paciente que
não tem problemas de constipação ter delirium. A razão de prevalências é igual a 3,9,
ou seja, a prevalência de delirium no grupo que tem problemas de constipação é 3,9
vezes a prevalência de delirium no grupo que não tem problemas de constipação;
• A ocorrência de delirium não está significativamente associada ao hábito de fumar
do paciente (p-valor= 0,498 do teste qui-quadrado);
• A ocorrência de delirium não está significativamente associada ao hábito de consumo
de bebidas alcoólicas pelo paciente (p-valor= 0,465 do teste exato de Fisher).
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Tabela 5 - Fatores associados à ocorrência de delirium
Fator*

Cirurgia Cardíaca
Cirurgia Geral
Cirurgia Ortopédica
Cirurgia Vascular
Sexo Masculino
Ativo no Trabalho
Sobrepeso ou Obeso
HAS
DM
Doença vascular
Problemas com constipação
DLP
Tireoidepatia
Doença renal
DPOC
Fuma
Consumo de Álcool

Incidência de
Incidência de
Delirium no grupo
Delirium no grupo
em que o fator é
em que o fator é
ausente
presente
12
32,4%
3
30,0%
11
28,2%
4
50,0%
14
33,3%
1
20,0%
11
31,4%
4
33,3%
6
35,6%
9
30,0%
11
35,5%
4
25,0%
12
30,0%
3
42,9%
3
21,4%
12
36,4%
11
33,3%
4
28,6%
9
27,3%
6
42,9%
6
17,6%
9
69,2%
12
30,8%
3
37,5%
11
28,2%
4
50,0%
14
35,0%
1
14,3%
13
31,0%
2
40,0%
10
35,7%
5
26,3%
13
35,1%
2
20,0%
Fonte: Elaborado pelo Autor

p-valor do
teste exato de
Fisher
1,000
0,245
1,000
1,000
0,708 (a)
0,465(a)
0,664
0,496
1,000
0,324
0,001
0,697
0,245
0,404
0,648
0,498 (a)
0,465

* Considerando apenas fatores com frequência maior que 10% na amostra
(a)

Neste caso foi usado o teste Qui-quadrado

A análise feita na Tabela 6 investiga se existem medicamentos associados à ocorrência
de delirium. Para tal, a incidência de delirium no grupo que não usa certo medicamento é
comparada com a incidência de delirium no grupo que usa o medicamento. A análise é feita
somente para medicamentos usados por, pelo menos, 10% dos pacientes e a significância da
diferença entre as incidências é avaliada pelo teste exato de Fisher. Os resultados exibidos na
Tabela 7 mostram que:
• A ocorrência de delirium não está significativamente associada ao uso de medicação
para dormir, nem aos medicamentos Enalapril, Hidroclorotiazida, Metiformina,
Levotiroxina, Pantoprazol, AAS, Estatina e Losartana (p-valores maiores que 5% do
teste exato de Fisher);
• A ocorrência de delirium está significativamente associada ao uso do Besilato de
Anlodipino (p-valor= 0,009 do teste exato de Fisher). A incidência de delirium no
grupo de pacientes que não usam Anlodipino é de 24,4%. No grupo que usa
Anlodipino o delirium ocorre com incidência significativamente maior, em 83,3%
dos casos. A razão de chances é 15,5 e é significativa, já que seu intervalo de
confiança é (1,61; 148,87), não contém o valor 1. Estima-se daí, que o uso de
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Anlodipino se constitui um fator de risco significativo para a ocorrência de delirium,
uma vez que a chance de um paciente que faz uso de Anlodipino ter delirium é 15,5
vezes a chance de um paciente que não usa Anlodipino ter delirium. A razão de
prevalências é igual a 3,4, ou seja, a prevalência de delirium no grupo que usa
Anlodipino é 3,4 vezes a prevalência de delirium no grupo que não usa Anlodipino.
Tabela 6 - Medicamentos associados à ocorrência de delirium
Medicamento Usado*
Medicação para dormir
Enalapril
Hidroclorotiazida
Metiformina
Levotiroxina
Pantoprazol
Anlodipino
AAS
Estatina
Losartana

Incidência de
Incidência de
Delirium no grupo
Delirium no grupo
em que o fator é
em que o fator é
ausente
presente
14
33,3%
1
20,0%
13
31,7%
2
33,3%
13
33,3%
2
25,0%
11
30,6%
4
36,4%
11
27,5%
4
57,1%
11
28,9%
4
44,4%
10
24,4%
5
83,3%
9
28,1%
6
40,0%
8
24,2%
7
50,0%
9
28,1%
6
40,0%
Fonte: Elaborado pelo Autor

p-valor
do teste
Exato de
Fisher
1,000
1,000
1,000
0,720
0,188
0,438
0,009
0,500
1,000
0,500

* Avaliados somente para medicamentos usados por pelo menos 10% dos pacientes

A análise feita na Tabela 7 investiga se existem variáveis quantitativas associadas à
ocorrência de delirium. Para tal, as distribuições da variável quantitativa dos grupos sem e
com a incidência de delirium são comparadas. Devido ao pequeno tamanho amostral do
subgrupo com delirium, a significância da diferença entre as distribuições é avaliada pelo
teste não paramétrico de Mann Whitney.

Tabelas 7 - Variáveis quantitativas associadas à ocorrência de delirium
Variável

Estatísticas no grupo sem
Delirium
Média

Idade
IMC
Número de Filhos
Total de Comorbidades
Dias de internação na UTI
Escore de Insônia
Escore de Saudades
Escore de Preocupação
Escore Total

74,2
21
1,8
2,4
2,8
5,2

Mediana

DP

Estatísticas no grupo com
Delirium
Média

74,5
8,3
78,6
21
4
21
2,0
1,0
2,7
2,0
1,7
3,5
2,0
1,9
4,4
1,5
0,0
2,0
6,0
4,5
7,5
Fonte: Elaborado pelo Autor

Mediana

DP

76,0
20
2,0
3,0
5,0
4,0
2,0
3,0
5,0

7,9
5
1,5
2,2
1,9
4,3

p-valor
do teste
de MannWhitney
0,125
0,680
0,096
0,087
0,001
0,341
0,217
0,076
0,145
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Os resultados exibidos na Tabela 7 mostram que:
• A ocorrência de delirium não está significativamente associada à idade do paciente,
nem ao IMC, nem ao número de filhos, nem ao total de comorbidades do paciente (pvalores maiores que 5% dos testes de Mann-Whitney);
• A ocorrência de delirium está significativamente associada ao tempo de internação na
UTI (p-valor=0,001 do teste de Mann-Whitney). Pacientes que não têm delirium ficam
em média 2,8 dias na UTI, com mediana de 2,0 dias na UTI. O tempo de UTI dos
pacientes com delirium é significativamente maior sob o ponto de vista estatístico:
média de 4,4 dias e mediana de 5,0 dias;
• A ocorrência de delirium não está significativamente associada aos escores de
Insônia, Saudades, Preocupação nem ao escore total de estressores do paciente (pvalores maiores que 5% do teste de Mann-Whitney).

Conclusão dos resultados da pesquisa: O delirium ocorre em 31,9% dos pacientes
acima de 60 anos submetidos à cirurgia e foram encontradas três variáveis associadas à
ocorrência de delirium nestes pacientes: problemas de constipação intestinal, o uso de
Anlondipino e dias de internação na UTI (pacientes que têm delirium ficaram tempo
significativamente maior na UTI).
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5 DISCUSSÃO

Referente ao quantitativo das indicações de cirurgia que mais se apresentou na
pesquisa foram as cardiovasculares, sendo que 21,3% para cardíaca e 25,5% para as
vasculares, configurando o que apresenta no estudo de Ogawa et al (2017), que traz as razões
pelas quais as cirurgias cardiovasculares são tão presentes na população idosa. O estudo relata
o delirium pós-operatório como uma complicação comum e crítica, após a cirurgia
cardiovascular.
O tipo de cirurgia não fez diferenciação que mostrasse as razões das ocorrências de
delirium, trazendo assim uma resposta aos questionamentos de que as reações metabólicas
podem exercer um impacto fisiológico orgânico. Segundo o estudo de Bryson e Wyand
(2006), o delirium pós-operatório pode ser definido como distúrbio transitório e flutuante da
consciência, atenção, cognição e da percepção que complica a evolução de até 36,8% dos
pacientes cirúrgicos. De forma geral, entendemos que o tipo de cirurgia não determina a
possibilidade de o paciente apresentar delirium no pós-operatório.
Assim, o nosso estudo não evidenciou uma associação das comorbidades e (59,6%)
tinham seu peso dentro da normalidade, apesar de serem tipicamente hipertensos (70,2%),
com os casos de delirium apresentado, possibilitando o entendimento da real necessidade de
se associar no momento pré-operatório o tipo de cirurgia e as comorbidades apresentados pelo
idoso, que possa desenvolver delirium no pós-operatório, como se buscaram saber em vários
estudos quando pensaram em desenvolver alguma ferramenta para se identificar os riscos de
ocorrência de delirium (HARE; ARENTDF; WYNADEN, 2014).
Apesar dos pacientes tomarem de 2 a 4 medicamentos diferentes por dia (59,6%), o
resultado da pesquisa surpreendentemente não apresentou associação com a utilização de
medicamentos

para

dormir,

nem

aos

medicamentos

Enalapril,

Hidroclorotiazida,

Metiformina, Levotiroxina, Pantoprazol, AAS, Estatina e Losartana. Apresentou uma relação
significativamente associada, onde a incidência de delirium no grupo de pacientes que não
usam Besilato de Anlodipino é de 24,4%. No grupo que usa Anlodipino, o delirium ocorre
com incidência significativamente maior, em 83,3% dos casos. Os achados deste estudo
corroboram com a literatura que diz respeito à possibilidade do Besilato de Anlodipino
apresentar como efeito colateral, a alteração de humor e distúrbios visuais (GOLAN, 2014).
Dito isto, entendemos a razão de o uso do Besilato de Anlodipino como uma
medicação de ação no sistema cardiovascular. É um bloqueador dos canais de cálcio,
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amplamente utilizado para tratar hipertensão arterial e angina, com princípios ativos na
fisiologia sistêmica, podendo impactar na perfusão cerebral. Entende-se por ser uma
medicação que age com vasodilatação e possa produzir efeitos colaterais que venham a
promover a ocorrência do delirium pela baixa perfusão cerebral (GOLAN, 2014). E, isso no
idoso pode ser mais possível de acontecer, principalmente pela fragilidade orgânica que lhe é
peculiar.
Em relação ao sexo, tivemos também um fato inesperado, onde o masculino se
apresentou com um quantitativo de 63,8% significativamente acima do sexo feminino 36,2%,
onde em muitas outras pesquisas temos um quantitativo não tão diferente. Com isso,
corroboramos para que o estudo de Mori et al (2009), que comparou as características
demográficas de pacientes com e sem delirium e seu impacto clínico, determinou que o sexo
não está associado à ocorrência de delirium.
Observou-se também que 75% dos pacientes tinham idade menor que 80 anos e 25%
tinham menos de 70 anos, demonstrando uma faixa etária com uma média de 75,6 anos, uma
média que representa idosos possivelmente mais frágeis e vulneráveis. Segundo o estudo de
Maia et al (2012), o conceito de vulnerabilidade aplicado ao envelhecimento ainda é pouco
utilizado, mas é perceptível o aumento do interesse por pesquisadores nos últimos anos.
Identificar entre os idosos, aqueles que são vulneráveis, pode ser fundamental para auxiliar os
gestores no planejamento e na adequação dos serviços e das políticas de saúde, priorizando
recursos para o atendimento preventivo, postergando agravos e, consequentemente,
diminuindo custos.
Relacionado à categoria profissional e estar ativo ou não, acreditávamos que fosse
gerado um impacto devido às preocupações que o idoso internado pudesse ter, pelo fato
habitual de que suas atividades sendo cerceadas produzissem esta ocorrência, principalmente
por 23,4% serem predominantemente comerciantes ativos e estarmos no meio de uma
pandemia. Fato é que a relação demográfica não demonstrou que as atividades profissionais e
os quantitativos de filhos 48,9% geraram impactos como previsto em um estudo realizado por
enfermeiros, em 2014, que buscaram identificar riscos de delirium no momento do préoperatório de pacientes idosos pré-submetidos a cirurgias (BROOKS; DICK; STUARTSHORT, 2014).
Quanto a variável que identificou os fumantes do estudo 30,4% ou seja, 59,6% não
fumavam. Entendemos que haveria algum impacto devido à probabilidade de a abstinência
produzir ansiedade e agitação. Em um estudo realizado em 2015 foi considerado que parar de
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fumar é benéfico para a saúde em qualquer idade, entretanto, a manutenção da abstinência do
tabaco configura-se como uma tarefa árdua, considerando a dependência física causada pela
nicotina, além da psicológica e comportamental, que no idoso pode ser extremamente
prejudicial e um precursor para o delirium hiperativo (PEUKER; BIZARRO, 2015).
Achados relacionados ao consumo de álcool não evidenciaram risco algum quanto aos
pacientes que tiveram delirium, apesar de, apenas 21,3% dos idosos pesquisados consumirem
álcool socialmente. Nenhum deles relatou uma dependência que pudesse gerar a necessidade
de consumo no período da internação e, de fato, o que se percebeu foi uma resposta favorável
a não ocorrência do delirium. Diferentemente dos que fazem uso do tabaco, que demostraram
certa tensão em não fazerem uso do fumo enquanto estiverem institucionalizados, e ainda
assim, na pesquisa o delirium não está significativamente associado ao hábito de fumar do
paciente, conforme (p-valor= 0,498 do teste qui-quadrado).
Buscou-se achados sobre os impactos que os fatores relacionados à privação do sono,
preocupações e saudades pudessem ser somatizados aos riscos, vimos que os dados indicaram
não estar significativamente associados, contrastando o que alguns estudos apontam. Cavadas
e Ribeiro (2011), relatam em seu estudo que os transtornos de humor e de ansiedade são as
principais comorbidades associadas à insônia secundária, estando presentes em 30% a 50%
dos pacientes com insônia. Em se tratando do ambiente de UTI, todas as sonoras produzidas
pelas demandas do trabalho e os equipamentos acabam contribuindo com a dificuldade do
sono e repouso do paciente, alterando, portanto, o ritmo circadiano, deixando-o mais
vulnerável para a incidência do delirium.
O estudo de Nicolini (2020) narra que a pandemia que temos sofrido desde o ano de
2020, devido ao coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), marcou nossas vidas e modificou
nossos comportamentos, nossas percepções e o meio ambiente, podendo gerar severas
preocupações e, mesmo assim, não tivemos uma associação significativa com os quadros de
delirium apresentados na pesquisa.
No que concerne ao fato dos pacientes se sentirem isolados e com ausência de seus
pares, podemos relatar que se esperava uma resposta da pesquisa que justificasse o que os
estudos falam sobre o isolamento do paciente no ambiente da terapia intensiva, por ser um
local amplamente favorável a sentir-se só (FARIA; MORENO, 2013). No que se refere a este
fato, acredita-se na necessidade de um estudo mais amplo para se definir os impactos da
solidão no idoso vulnerável, nas unidades de terapia intensiva.
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Considerando que os pacientes ficaram tipicamente 02 dias internados na UTI (53,2%)
em cumprimento do plano terapêutico esperado para o tipo de cirurgia mais apresentado na
pesquisa, a vascular (25,5%), onde a cirurgia acontece e o paciente recebe a alta da UTI
dentro de 24 a 48 horas. Dos 15 pacientes que apresentaram delirium, 08 destes apresentaram
a ocorrência entre o primeiro e o segundo dia de internação na UTI, configurando 17,0% dos
pacientes pesquisados, 53,3% dos casos de delirium. Podemos corroborar com o estudo que
Oliveira (2015) relata em sua Tese de doutorado, que o quadro de delirium se dá em maior
incidência, nos primeiros 03 dias de pós-cirurgia. Apesar de quanto maior o tempo de
internação ser um fator a ser considerado como um risco possível, pelo distanciamento dos
familiares e desgastes que o ambiente proporciona ao idoso, a incidência da ocorrência de
delirium dos atuais estudos convergem para os primeiros dias como, dias a serem bem
considerados para a atuação dos profissionais frente aos problemas que o delirium pode
ocasionar.
Tendo em vista que esta pesquisa se deu em um hospital que procura a excelência no
cuidado ao idoso, os pacientes que apresentaram delirium tiveram um prolongamento de dias
de internação. Ficou evidente que o tempo de UTI foi significativamente maior sob o ponto de
avaliação estatística: uma média de 4,4 dias e uma mediana de 5,0 dias, quando a
programação do plano terapêutico era para 2 dias. Para os que tiveram delirium, estar
internado dias a mais que a programação pode impulsionar outros riscos que uma UTI
proporciona. Pensando nisso, acreditamos que não podemos deixar de elaborar estratégias
que, sendo bem executadas, possam garantir uma alta da UTI livre de erros e danos.
A pesquisa corroborou ao que outros estudos apontam em relação aos dados
apresentados quando se trata dos índices de delirium em UTI. Um estudo de 2015 relata que o
delirium é altamente prevalente em idosos admitidos em ambiente hospitalar com variação de
7% e 52% (CHAGAS; SUZUKI; CHAGAS, 2015). Isso representa uma discrepância que
podemos nos questionar das razões para tal. Acreditamos que seja justamente pelo que
representam cada perfil de Instituição e pacientes com suas demandas e particularidades.
Nosso estudo trouxe um resultado dentro do que se esperava frente aos dados apresentados
por outros estudos. Dos 47 pacientes pesquisados, 15 pacientes (31,9%) apresentaram
delirium. Outro fato interessante é que dos pacientes que tiveram delirium, 8,5% relataram no
questionário que já apresentaram delirium em outro momento, ou seja, 4 pacientes com
histórico prévio devendo despertar em nós o interesse de se executar ações para a não
ocorrência de delirium.
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Em relação aos óbitos da população estudada, foi registrado para dois pacientes no
período de observação. Sendo assim, evidenciamos uma incidência de morte de 4,3% na
população deste estudo. Além disso, o delirium pós-operatório está associado ao aumento da
mortalidade (WITLOX et al., 2010). Estes pacientes tiveram o pior dos desfechos que o
delirium pode dar. O delirium acaba sendo uma causa secundária da morte e, por vezes, não
se pensa nele como o causador. É pouco provável que um cirurgião deixe de realizar um
procedimento cirúrgico pensando nos potenciais riscos de o paciente idoso fazer delirium.
Resolver a problemática orgânica acaba sendo uma prioridade da realização cirúrgica, ao
invés de minimizar os fatores desencadeantes para o delirium antes do procedimento.
Existe uma tendência do aumento da população idosa e isso já tem sido demonstrado
no último censo do IBGE de 2018. Com isso, aumentam-se também as possibilidades de
idosos terem que realizar procedimentos cirúrgicos que demandem de um pós-operatório de
alta complexidade e, refletindo sobre isso, faz-nos pensar sobre a relevância de mitigar os
riscos de delirium e o desfecho de óbito que ele pode proporcionar, caso não haja uma atuação
frente à problemática.
No presente estudo, foi encontrado que a ocorrência do

delirium

está

significativamente associada ao fato do idoso ter problemas com a constipação intestinal, são
10,5 vezes as chances de um paciente que tem constipação intestinal frente ao que não tem.
Azevedo et al (2009) definem que a constipação intestinal é uma complicação comum
identificada entre pacientes graves. Sua incidência é altamente variável devido à falta de
definição de tais pacientes, além das consequências já conhecidas da constipação intestinal.
Nos últimos anos observou-se que essa complicação também pode estar relacionada ao pior
prognóstico de pacientes críticos.
Podemos entender também que, em relação à pessoa idosa, no que tange as limitações
e dificuldades que a idade lhe impõe, e que há fatores que se inserem para que incida sobre a
constipação intestinal, vemos que não devemos nos isentar de uma responsabilidade que
inclua uma atenção específica, principalmente procurando as razões que levam a dificuldade
da eliminação intestinal no idoso. E isso pode ser previamente visto, quando há uma boa
investigação pré-operatória, para que haja uma tomada de decisão resolutiva antes de
submeter o idoso ao procedimento cirúrgico.
Estudos apontam para uma ausência de acompanhamento, registros e protocolos que
executem uma devida atenção ao fato de o paciente não apresentar uma regularidade da
eliminação intestinal. Em 2011, um estudo realizado na Escócia revelou que a utilização de

79

um protocolo aumenta o número de dias em que a função intestinal é registrada de 87% para
100%, com consequente redução na incidência de constipação de 57,7% para 37,0%,
representando uma redução geral de 20,7% (MCPEAKER; GILMOUR; MCINTOSH, 2011).
Em um estudo analítico retrospectivo, realizado na unidade de terapia intensiva do
Hospital Regional da Asa Norte (DF) no Brasil, a incidência de constipação intestinal na
unidade estudada foi de 72%. Apenas a ausência de evacuação durante a internação foi
associada a maior permanência no hospital (GUERRA; MENDONÇA; MARSHALL, 2013).
Isso corrobora com o fato de que, além da preocupação de o idoso desenvolver delirium no
pós-operatório na unidade de terapia intensiva, cabe também uma preocupação com a
constipação intestinal, já que ambas contribuem para que haja o aumento da permanência no
ambiente hospitalar.
As contribuições da pesquisa provêm de dados que definem as possibilidades de o
idoso incidir em comportamento delirante no pós-operatório de alta complexidade. Vimos que
31,9% dos participantes do estudo (n-47) tiveram delirium no pós-operatório e que das três
variáveis que se associaram ao fato da ocorrência do delirium, a constipação intestinal pode
ser evitada com um planejamento estratégico que identifique as causas e que haja uma
promoção de alívio no pré-operatório. Em relação ao uso do Besilato de anlodipino, segue a
máxima da sugestiva em utilizar outro medicamento que atenda à terapêutica necessária,
entendendo que tenha disponibilidade para tal, pensando em diminuir as prováveis causas
promotoras de delirium.
E nesta última associação revelada, em que o delirium aumenta os dias de internação,
só nos traz a luz do óbvio, já que se não conseguirmos mitigar ou evitar o delirium no
paciente idoso, certamente este não terá as condições clínicas favoráveis de alta da UTI, e,
posteriormente, do nosocômio. Frente ao exposto demonstrado, vemos que há muito que fazer
no que se cumpre no papel do enfermeiro, como aquele que avalia para prever e prover
soluções, com o olhar holístico e interligando a equipe interdisciplinar a uma interação que
insurja a tomada de decisões e ações conjuntas que mudem os retrospectos, outrora
vivenciados e que podem ser melhorados.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressaltamos a importância que os resultados desta pesquisa trazem ao demonstrar o
papel do enfermeiro em cumprimento das suas atribuições e como participante no processo de
identificação precoce, de forma a alcançar as informações através de instrumentos que
sinalizem as possibilidades do idoso ser um alvo do acometimento do delirium em unidades
de assistência pós-operatória de alta complexidade. Para se desenvolver estratégias que
dimensionem a implementação do cuidado após uma identificação prévia dos riscos,
dependemos que os profissionais estejam habilitados ao entendimento da gravidade que a
temática desta pesquisa se propõe.
E, com esta proposta, conseguimos alcançar os objetivos da pesquisa, satisfazendo o
empenho em buscarmos as respostas das perguntas de pesquisa que causavam uma
inquietação sobre o que o perfil sociodemográfico e clínico poderia produzir de impacto ou
até mesmo sinalizar afirmando o que incide para o desenvolvimento do delirium no idoso póscirúrgico.
A compreensão da vulnerabilidade do idoso frente aos riscos de desenvolver delirium
no pós-operatório de alta complexidade é o primeiro passo para que se tenha um foco bem
direcionado à preocupação de prevenir e prover construções de processos que mantenham um
cuidado assistencial seguro, entendendo as prerrogativas que a vulnerabilidade do idoso o
expõe.
Como um dos objetivos da pesquisa, a escolha do instrumento de avaliação
diagnóstica CAM-ICU demostrou ser uma escala de fácil aplicação e promissora na
objetividade proposta para a realização, sendo fundamental para a pesquisa. Utilizada por
enfermeiros, mostrou-se eficiente e determinante para o monitoramento e a identificação da
incidência do delirium. Essa ferramenta proporcionou uma aproximação importante e
permanente no cenário da pesquisa.
A avaliação realizada para verificar a relação do perfil sociodemográfico e clínico dos
idosos submetidos a cirurgias complexas e que tiveram delirium no pós-operatório,
demonstrou algo que a princípio achávamos que pudesse haver motivações que impulsionadas
pelo fato das condições no contexto extra-hospitalar no âmbito sociodemográfico, associados
com as condições clínicas, dessem razões para o acometimento de delirium no idoso. Como
resposta, obtivemos que, a ocorrência do delirium está amplamente associada às condições
clínicas do paciente.
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Apesar dos fatores de riscos modificáveis comprometerem diretamente a incidência ou
não, vimos que a associação do perfil sociodemográfico não está relacionada ao que o
paciente idoso apresenta em sua avaliação clínica prévia investigada no instrumento utilizado
no momento pré-cirúrgico, isso ficou demonstrado nos testes realizados com as variáveis dos
fatores sociodemográficos e não apresentaram relação alguma com o diagnóstico de delirium.
Porém, é provável que este questionamento tenha a necessidade de ser explorado com a
utilização de outros centros nosocomiais com perfis sociodemográficos diferentes ao campo
que exploramos, a fim de que possa resultar em uma resposta diferente e que não refute o
objetivo geral proposto nesta pesquisa.
Com isso, é possível corroborar com a H0 das hipóteses deste estudo, através das
considerações apresentadas nos resultados e discussões que não evidenciam razões associadas
entre o perfil sociodemográfico e clínico dos idosos em pós-cirúrgicos de alta complexidade,
que foram diagnosticados com delirium no período da assistência prestada, no pós-operatório
na UTI.
Outro aspecto relevante a ser ressaltado é a importância de se estabelecer critérios que
ditem a forma com que a enfermagem venha abordar e agir, reconhecendo o seu papel
preponderante nas interlocuções na equipe multidisciplinar, inspirando-a aos desejos da
aplicabilidade do conhecimento adquirido, que produza resolutividade dos problemas
possíveis de acontecer, quando o paciente incide no quadro de delirium, ou seja, propomos
que a enfermagem esteja engajada e orientada por um tutorial de cuidados voltados para o
bem-estar do idoso submetido a cirurgia complexa com o risco de desenvolver delirium no
pós-operatório.
Entendendo que o delirium pode pôr tudo a perder, ainda que o procedimento
cirúrgico seja um sucesso, ao desenvolver o quadro de delirium, o desfecho possível de
acontecer pode acarretar danos permanentes ou até mesmo letais, daí que a implementação de
um planejamento estratégico, elaborado por enfermeiros para proteger o idoso da ocorrência
desta síndrome clínica com agravantes devastadores, obterá, para o bem estar do paciente e da
instituição nosocomial, resultados de importante impacto positivo social.
Cabe destacar que a enfermagem é uma profissão comprometida com o cuidado, ou
seja, a arte do cuidar. Em sua essência existe o prazer em contribuir com a satisfação dos
pacientes e seus pares, entendendo isto, vemos como parte da equipe multidisciplinar que
mantém o contato 24 horas por dia junto ao paciente, concluímos que é possível, ao ser
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identificado precocemente os riscos de desenvolvimento de delirium, prestar uma assistência
qualificada e voltada para as medidas preventivas que evitem a ocorrência de delirium.
As prerrogativas do enfermeiro como autor do cuidado neste cenário tiveram que ser
limitadas para o sucesso da pesquisa. Ao ser realizada a entrevista, no momento antes da
cirurgia, aconteceu a coleta de dados, tivemos que tomar muito cuidado para não nos
inserirmos em um viés de pesquisa, já que ao percebermos que o idoso apresentava um
potencial risco de desenvolver o delirium, gerava uma angústia pelo desejo de implementar
algo que não transcorresse para tal e, para que isto não acontecesse, optamos em alguns
momentos que esta coleta fosse realizada por outros enfermeiros, caso contrário, qualquer
interferência fora do proposto poderia incidir em um resultado diferente do que obtivemos.
Diante da metodologia exposta, onde se esperava uma coleta de dados com muita
fluência e tranquilidade para o andamento da pesquisa, e por aplicarmos dois instrumentos
para que as respostas das perguntas da pesquisa fossem alcançadas, tivemos que nos
reformular em relação ao cronograma da execução das coletas e como abordar uma população
com receios do surgimento da COVID-19, no cenário mundial. A oportunidade de pesquisar
no meio de uma pandemia e tendo que estar inserido nos protocolos estabelecidos por
diretrizes da instituição e dos órgãos públicos, levou-nos a acreditar que fosse impossível
chegar à conclusão do estudo conforme o programado.
Com isso, surgiram as limitações do estudo. As cirurgias eletivas complexas que
estavam programadas para acontecer foram suspensas, principalmente pelo motivo de que as
unidades de terapia intensiva da instituição tinham como prioridade o atendimento da
população com COVID-19 e, apenas 10 leitos dos 36 estavam programados ao atendimento
emergencial dos não COVID-19. Tivemos que aguardar e ainda assim, o fluxo de
procedimentos foi sendo liberado de forma gradativa e isso acabou provocando uma
expectativa em relação ao tempo e a conclusão da realização da pesquisa.
Além do fato que impulsionou modificações de aproximação de indivíduos, as
abordagens aconteciam de forma a ter que produzir segurança ao paciente e seus familiares, já
que estávamos em um ambiente onde o risco de sermos contaminados com o vírus provocava
temores. Estar no hospital, quase que todos os dias, para acompanhar a coleta de dados do
primeiro momento e acessar as informações da aplicação do segundo instrumento visto no
prontuário, causava uma necessidade de sermos o mais breve possível em um ambiente de
exposição, onde sabíamos que se fôssemos contaminados com o vírus atrapalharia o
desenvolvimento da pesquisa.
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Enfim, concluímos a pesquisa obtendo as respostas necessárias para contribuirmos e
propormos à comunidade científica o interesse em buscar conhecer mais sobre os
questionamentos de o delirium ser tão devastador nas instituições terciárias de saúde e de ser
uma condição clínica que ainda possui descobertas a serem produzidas.
Nesta intenção, vemos que este estudo abre caminhos para que a enfermagem se insira
nesse contexto de cuidado. Apesar de o delirium no idoso ser um fator que convida e inclui
outros profissionais, ficou claro que o trabalho de monitoramento e percepção dos
profissionais de enfermagem pode contribuir fortemente para todo o processo de construção
mitigante de desenvolvimento de delirium, através de uma programação antecipada que
previna, de forma a envolver vários processos entre paciente, equipe multiprofissional e
família, construindo um tutorial de cuidado que tenha as orientações necessárias para esses
grupos. Estes, em conjunto, serão determinantes para o sucesso da hospitalização do idoso ao
ser internado para a realização de uma cirurgia complexa, de forma segura.
Nossa proposta é elaborar um pacote de cuidados a serem gerenciados por enfermeiros
que motivem todos os profissionais envolvidos no processo assistencial ao idoso, a fim de
monitorar e condicionar um atendimento nas unidades de terapia intensiva livre dos riscos de
desenvolverem delirium. Cabe a criação de um tutorial de cuidados ao paciente com risco de
delirium, onde a enfermagem dia a dia vai estar atenta às aplicações das ações dos processos
elaborados e concisos, que podem ser construídos baseados nas descobertas desta pesquisa.
A realização e conclusão deste projeto é o início de uma nova era na Rede Adventista
Silvestre de Saúde, possibilitando caminhos visionários sobre as expectativas de melhores
resultados frente ao cuidado à pessoa idosa. Estabelecendo uma base e um forte legado para a
continuidade da construção de um protocolo norteador, surgiram procedimentos que já
direcionam a equipe multidisciplinar e que emergiram a partir dos resultados expostos nas
análises desta pesquisa.
Temos muito a fazer e já começamos com a organização de um time focado, que pelo
impulsionamento dos passos que foram desenhados no período em que estivemos instruindo,
orientando e construindo esta pesquisa, percebemos a evolução e agregação do conhecimento
absorvido pelos colaboradores, estabelecendo assim um grande ganho para a ciência, gerando
impactos sociais.
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Título do Projeto: O RISCO DE DESENVOLVIMENTO DE DELIRIUM NO IDOSO
HOSPITALIZADO EM PÓS-CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE
Pesquisador Responsável: Marcos Aurélio Pinto da Silva
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: PACCS – Universidade Federal
Fluminense
Telefones para contato do Pesquisador: (21) 3034-3259– (21) 98313-0042
Outras formas de contato com o pesquisador : marcosaps@id.uff.br ou
marcos.pinto@hasilvestre.org.br
Nome do Participante : ____________________________________________________
Responsável legal (quando for o caso): ______________________________________
O(A) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: O RISCO DE
DESENVOLVIMENTO DE DELIRIUM NO IDOSO HOSPITALIZADO EM PÓS-CIRÚRGICOS DE
ALTA COMPLEXIDADE. Do Pesquisador: Marcos Aurélio Pinto da Silva.
O delirium é doença que causa uma perturbação de atenção aguda e a perda dos sentidos, acontecendo
geralmente em idosos, principalmente quando estão internados para realização de cirurgias. Estamos realizando
este projeto para verificar se isso acontecerá com você.
O(A) senhor(a) será entrevistado(a) durante no máximo 5 minutos, como se fosse uma consulta de
enfermagem, antes da sua cirurgia, com perguntas fáceis a respeito da sua vida, e como você se sente. Após a sua
cirurgia, iremos realizar outro questionário que também terá a duração de 5 minutos. As informações fornecidas
pelo(a) senhor(a) possuem risco mínimo de vazamento de informações, pois não iremos identificá-lo(a) pelo
nome e sim por um código. Além disso, as respostas dadas serão armazenadas em um computador pessoal do
pesquisador protegido por senha.
Você poderá sentir um pequeno desconforto ao responder ao questionário em um momento tão importante e
nervoso para você, e se quiser interromper a entrevista é só falar com o pesquisador, pois isso não irá interferir
no seu tratamento, ou nos cuidados que terá aqui no Hospital.
Concretamente, não há nenhum benefício para o(a) senhor(a) pela participação no estudo. Mas se quiser
participar, o(a) senhor(a) estará ajudando a identificar o que acontece com a mente dos idosos, quando são
submetidos ao ambiente hospitalar.
O(a) senhor(a) não terá despesas para participar do projeto, e também não receberá nenhuma
compensação financeira por estar participando.
A avaliação dos resultados dos questionários será feita somente pelos pesquisadores do projeto e pelos
profissionais de saúde que cuidam do senhor (a) e não será permitido o acesso de outras pessoas. É garantida a
liberdade de não querer participar do projeto de pesquisa, como também deixar de participar a qualquer
momento, sem qualquer prejuízo ao seu tratamento no Hospital Adventista Silvestre.

Este documento possui duas vias originais e iguais, uma via ficará com você e a outra com o
pesquisador.

_____________________________
Rubrica do participante (ou tutor)

___________________________________
Rubrica do pesquisador
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Se desejar mais informações a respeito desse projeto, poderá consultar o Comitê
de Ética da Faculdade de Medicina da UFF.
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que
trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam
aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A
avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizálos e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados
pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os
interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária.
Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de
dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail
ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:

E-mail: etica@vm.uff.br

Tel/fax: (21) 26299189

Eu, ________________________________________, declaro ter sido informado e concordo
em ser participante, do projeto de pesquisa acima descrito. Ou
Eu, ________________________________________, responsável legal por
____________________________________, declaro ter sido informado e concordo com a
sua participação, no projeto de pesquisa acima descrito.

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______

____________________________________
(nome e assinatura do participante ou responsável legal)

____________________________________
(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento)
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APÊNDICE B - Carta de Encaminhamento
Niterói, 03 de Maio de 2019.

Do: Mestrando Acadêmico do PACCS - UFF
Para: Diretor Médico da Rede Adventista Silvestre de Saúde
Assunto: Solicitação para realização de pesquisa.

Senhor Diretor,

Venho por meio desta, solicitar a permissão de V. Sª. para desenvolver a pesquisa intitulada
“IDENTIFICAÇÃO DO DELIRIUM NO IDOSO PELA ENFERMAGEM UTILIZANDO A
ESCALA DE CAM-ICU”. Este projeto pertencente à Escola de Enfermagem Aurora de Afonso
Costa através do Programa de Pós-graduação Strictu Senso em Ciências do Cuidado em Saúde, antes
passando pela avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da presente instituição. Cumpre informar que
esta pesquisa será desenvolvida nas Unidades abertas e fechadas do Hospital Adventista Silvestre,
localizado à Ladeira do Ascurra 274, Cosme Velho, Município do Rio de Janeiro. Declaro que os
dados coletados e os resultados serão utilizados somente para a pesquisa. Além disso, será mantida a
confidencialidade e a privacidade dos sujeitos participantes deste estudo. Convém ressaltar, que todo o
material coletado junto aos participantes deste estudo será armazenado no período de 05 anos e estes
mantidos sob minha guarda neste período. Os dados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles
favoráveis ou não e que o uso e destinação do material e/ou dados coletados serão fonte para produção
de conhecimento para os familiares/cuidadores e, para a enfermagem. Este trabalho não tem nenhuma
fonte de financiamento, sendo mantido e custeado pelo próprio pesquisador. Esclareço que, conforme
a metodologia que pretendo desenvolver, os participantes serão consultados(as) e esclarecidos(as)
acerca dos objetivos e deverão concordar em participar da pesquisa voluntariamente. O pesquisador
responsável deste estudo será o mestrando Marcos Aurélio Pinto da Silva, sob a orientação da
pesquisadora Profa. Dra. Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho. Convém ressaltar que o
mesmo passará pela apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa do HUAP-UFF em conformidade da
Resolução n.º 466/12

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Pinto da Silva
Matrícula no Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde: M064.118.009
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APÊNDICE C – Distribuição dos estudos segundo autor e tipo de estudo

Autores

Objetivos

uma

Tipo de estudo

Faustino

TN, Realizar

intervenção Pesquisa

ação

com

Pedreira

LC, educativa com membros da equipe enfermeiras e 1 técnica de

Freitas YS, Silva de enfermagem de uma Unidade enfermagem
RMO, Amaral JB.

11

utilizando

de Terapia Intensiva (UTI), com roteiro

previamente

vistas a ampliar o conhecimento e elaborado
introduzir

melhorias

práticas

de

nas

suas

prevenção

e

monitorização do delirium nos
pacientes idosos.
Mori

S,

JRT,

Takeda Identificar

a

Carrara delirium,

incidência
comparar

FSA, Cohrs CR, características
Zanei
Whitaker IY.

de Coorte prospectiva conduzida
as nas UTIs de um hospital

demográficas

e universitário

com

SSV, clínicas dos pacientes com e sem participação

a

de

149

delirium e verificar os fatores pacientes. Foi elaborado um
relacionados

ao

delirium

em instrumento

pacientes críticos.

composto

de

coleta

por

itens

relacionados à caracterização
dos pacientes.
Hussein ME, Hira Construir
S.

uma

teoria Teoria fundamentada. Coleta

fundamentada que explique os e

análise

simultânea

de

processos de raciocínio clínico que dados, análise comparativa e
os

enfermeiros

usam

para amostragem

reconhecer o delirium enquanto dezessete

teórica
enfermeiros

com
de

cuidam de idosos em ambientes de terapia intensiva.
cuidados intensivos.
Karabulut
Aktas YY.

N, Examinar

as

enfermeiros
pacientes

abordagens
para

com

cuidar

delirium

dos Pesquisa
de descritivo

pós- enfermeiros.

operatório na unidade de cuidados
pós-anestésica

e

unidade

de

de

delineamento
com
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terapia intensiva.
Hare M, Arendts Os
G,

Wynaden

Leslie Gavin.

autores

D, desenvolver

procuraram Um

uma

estudo

ferramenta prospectivo de 320 pacientes

simples de rastreio de risco clínico com
que

pudesse

ser

transversal

usada

65

anos

por frequentando

ou
um

mais
único

enfermeiros do Departamento de departamento de emergência.
Emergência como parte da sua Foi utilizado o CAM como
avaliação inicial para identificar instrumento da pesquisa.
pacientes em risco de delirium.
Ijkema

R, O

objetivo

deste

estudo

foi Um estudo retrospectivo de

Langelaan

M, examinar se as características dos revisão

de

registros

de

Steeg LV, Wagner pacientes influenciam a adesão da pacientes realizado em 18
C.

enfermagem a uma diretriz de hospitais holandeses. Revisão
melhoria da qualidade.

de

1881

registros

de

pacientes com 70 anos de
idade ou mais durante 11
meses. Utilizando o uso da
escala de DOSS (delirium
observation screening scale).
Oh SH, Park EJ, O objetivo deste estudo foi avaliar Este

estudo

utilizou

um

Jin Y, Piao J, Lee os efeitos da implantação do projeto de pesquisa pré-pós
SM.

sistema

APREDEL-ICU

na para avaliar o impacto clínico

sensibilidade da enfermagem, os do sistema APREDEL-ICU,
seus efeitos nos pacientes de comparando indivíduos na
unidades

de

terapia

intensiva UTI Cirúrgica antes e depois

cirúrgica e avaliar a satisfação do da introdução do sistema.
enfermeiro com o sistema e sua
usabilidade.
Á. Alcoba Pérez, S. Avaliar a concordância entre a Estudo
Ciria

Poza,

Carracedo

prospectivo

em

C. escala de avaliação do delirium hospital terciário com seleção
CAM-ICU e a Nursing Delirium consecutiva de pacientes em

Catalán, A. García Screening Scale (NDSS) no pós- pós-operatório

de

cirurgia
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Fernández,

J.M. operatório de cirurgia cardíaca.

cardíaca.

Marcos Vidal.

Durante

permanência

na

a

Unidade

Crítica, as escalas CAM-ICU
e NDSS foram administradas
pelo mesmo pesquisador.
Kali S. Thomas, Examinar

a

Andrea

de

Orna

Wysocki, tentativas
Intrator

Vincent Mor.

frequência
entrevistar

das Modelos
os generalizados

lineares
hierárquicos

e residentes para elucidar os tipos de foram conduzidos para testar
residentes

que

podem

ser a

associação

entre

as

entrevistados sobre suas condições características dos residentes
clínicas

e

características e das instalações e a taxa de

relacionadas à instalação para a tentativas de entrevista dos
probabilidade de tentativa.

residentes para os domínios
clínicos 3 (cognição, humor e
dor).

Faustino

TN, Verificar conhecimentos e práticas Pesquisa-ação

com

nove

Pedreira

LC, da equipe de enfermagem de uma enfermeiras e uma técnica em

Freitas YS, Silva Unidade de Terapia Intensiva enfermagem. Os dados foram
RMO.

(UTI) acerca do cuidado ao idoso coletados em uma oficina
para prevenção e monitorização do pedagógica e utilizou-se a
delirium.

Numan
Boogaard

T, Para

análise de conteúdo.

avaliar

o

MVD, especialistas

quanto

em

os Estudo

longitudinal

delirium observacional

prospectivo

Kamper AM, Rood concordam com o diagnóstico de com 167 idosos em pósPJT, Peelem LM, delirium
Slooter AJC.

quando

avaliam operatório.

independentemente

as

informações

avaliam

e

mesmas
a

sensibilidade dos instrumentos de
rastreamento
prática

de

diária

delirium
rotineira

enfermeiras assistenciais.

na
de
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Céspades

AA, Analisar se um estudo clínico Estudo clínico randomizado

Cantos

NG, randomizado e não farmacológico duplo-cego de grupo paralelo

Gonzalez
Garcia

MDM, multicomponente
MM, conduzido

por

preventivo, (Estudo Piloto).
enfermeiros,

é

Bocanegra

EV, viável (estudo piloto) e pode

Carbonell

JLO, reduzir a incidência, duração e

Abizanda P.

gravidade do delirium em idosos
hospitalizados em uma unidade de
terapia intensiva para idosos.

Amba, K.

Várias condições neurológicas são Revisão bibliográfica
comumente observadas em idosos
na área de cuidados intensivos.
Este artigo aborda uma condição
neurológica comumente vista em
idosos: delirium.

Brooks P, Spillane 1.

Definir

o

delirium

pós- Foram avaliados 96 pacientes

JJ, Dick K, Shor operatório.
ES.

usando

a

ferramenta

de

2. Descrever as manifestações do avaliação Mini-Cog no prédelirium

no

pós-operatório. operatório e a ferramenta de

3. Descrever os fatores de risco avaliação

de

para o delirium pós-operatório. Confusion

delirium
Assessment

4. Identificar as ferramentas de Method

(CAM)

avaliação

de

que

auxiliam ferramenta

ou

avaliação

enfermeiros a identificar pacientes CAM-ICU no pós-operatório.
que poderão ter delirium pósoperatório.
Hosie A, Lobb E, O

objetivo

Agar M, Davidson identificar
PM, Phillips J.

do

as

estudo

percepções

foi Uma série de entrevistas
dos semiestruturadas,

guiadas

enfermeiros sobre as barreiras e pela técnica de incidentes
facilitadores para reconhecer e críticos, foi conduzida com
avaliar os sintomas de delirium em enfermeiras que trabalham
ambientes

de

pacientes

em em ambientes de internação
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cuidados paliativos.

em

cuidados

paliativos

australianos.
Steeg
Langelaan

LV, O

objetivo

deste

estudo

é Entrevistas

foram

M, identificar e classificar as barreiras conduzidas com uma amostra

Ijkema R, Nugus à adesão de enfermeiros a uma intencional
P, Wagner C.

abertas

diretriz
delirium.

sobre

cuidados

de

63

com participantes da pesquisa. A
amostra

incluiu

28

enfermeiros, 18 médicos e 17
conselheiros

de

políticas

trabalhando em 19 hospitais
na Holanda.

100

APENDICE D - Variáveis sociodemográficas, dados de saúde e fatores condicionantes

Variáveis de dados da saúde
Variável

Definição conceitual

Definição

operacional

/ Classificação

avaliação
Doença de base

Razão

estatística

ou

motivo

da Variável

indicação terapêutica

qualitativa
nominal

Comorbidades

Existência de uma ou Auto
mais

doenças

declarada

em categorizada:

HAS,

e Variável
DM, quantitativa

simultâneo no mesmo dislipidemia, tireóideopatia, discreta
indivíduo

DPOC, doença renal, IAM,
AVC, doença vascular e
constipação intestinal.

IMC

O

índice

corporal Auto declarado valores de Variável

avaliado pela fórmula peso
(P/A²)

Índice

massa

altura.

de avaliados

Serão quantitativa

conforme

o contínua

corporal manual da obesidade do MS

calculado
fórmula

e

pela 2006.
𝑃

𝐼𝑀𝐶 = 𝐴2 ,

onde o 𝑃 é o peso do
paciente (em Kg) e 𝐴
é a altura do paciente
(em metros).
Cirurgia

Indicação

proposta

intervenção.

de Decisão

por

diagnóstico Variável

médico.

qualitativa
nominal

Medicamentos

Refere-se

aos Auto

declarado

de uso contínuo medicamentos usados categorizado:
pelo paciente para o Quais?
controle da doença.
Dose

e Variável
qualitativa
nominal

_____________________

dos Refere-se à dose dos Auto

declarado

e Variável
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Medicamentos

medicamentos usados categorizado:

quantitativa

de uso contínuo pelo paciente para o Quantidade em miligramas contínua
controle de doenças.

(mg)?
_____________________

Tabagismo

Caracterizado

pela Auto

dependência

declarado

categorizado,

e Variável

variável qualitativa

psicológica e física do dicotômica. Sim ou não.

nominal

tabaco (BARBOSA et
al

2014).

momento

No
da

entrevista.
Alcoolismo

Qualquer quantidade Auto

declarado

no uso de bebidas que categorizado,

e Variável

variável qualitativa

contenham a presença dicotômica. Sim ou não.

nominal

de agentes alcoólicos.
Histórico
delirium

de Ocorrência

ou Auto

declarado

percepção

de categorizado,

momentos

de dicotômica. Sim ou não.

e Variável

variável qualitativa
nominal

desorientação,
inquietação

ou

orientação flutuante.
Delirium

Ocorrência

de Observação dos profissionais Variável

delirium no período de

saúde,

variável qualitativa

de internação corrente dicotômica; categorizada em nominal
conforme avaliação e “Sim” ou “Não” a partir do
aplicação da escala de diagnóstico evidenciado no
CAM-ICU.
(MORI,2009).

Prontuário.
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Variáveis de fatores que podem favorecer a ocorrência do delirium na Unidade de Terapia
Intensiva
Variável

Definição conceitual

Definição operacional / Classificação
avaliação

Score

de É

Insônia

um

transtorno Atribuído

estatística
por

definido pela existência profissional
da

dificuldade

um Variável qualitativa
após ordinal

de avaliação do nível de

iniciar ou manter o insônia do paciente.
sono ou insatisfação
com a qualidade do
sono e que irá interferir
no

desempenho

atividades

das

sociais

e

cognitivas (KUBOTA,
2013).
Score

de É

Solidão

sentida

pelo Atribuído

por

indivíduo e percebida profissional

um Variável qualitativa
após ordinal

como

imposta

por avaliação do nível de

outros

e

um solidão do paciente.

estado

negativo

como

ameaçador.
pela

ou

Afetação

ausência

ou

afeição (HERDMAN;
KAMITSURU, 2018).
Score

de Sentimento

Preocupação

incômodo

vago

e Atribuído
de profissional

por

um Variável qualitativa
após ordinal

desconforto ou temor, avaliação do nível de
apreensão causado pela preocupação do paciente.
antecipação de perigo
(HERDMAN;
KAMITSURU, 2018).
Escore Total

Soma dos escores de Representa o nível de Variável
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insônia,

solidão

preocupação.
Dias

e estresse envolvendo os quantitativa
três fatores.

discreta

de Fator que se insere por Quantidade de dias que o Variável

internação na relação ao ambiente e paciente ficou internado quantitativa
UTI

ao confinamento.

na

UTI,

conforme discreta

registros de prontuário.
Óbito

Perda das atividades e Variável dicotômica (sim Variável qualitativa
funcionalidades
fisiológicas

de

organismo vivo.

ou

não)

conforme nominal

um certificação e registro da
instituição.
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ANEXO A - Carta de Anuência da Instituição
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ANEXO B - Roteiro de Investigação

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PRÉ-OPERATÓRIO
DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS
SÓCIODEMOGRÁFICO
NOME:

IDADE
SEXO
ESTADO CIVIL
QUANTOS FILHOS
PROFISSÃO
PESO
ALTURA

60 a 70 ( ) 71 a 80 ( ) 81 a 90 ( ) 91 a 100 ( ) Acima de 100 ( )
MASC. ( ) FEM. ( )
CASADO ( ) SOLTEIRO ( ) VIÚVO ( ) DIVORCIADO ( )

DOENÇAS DE BASE
HAS
DM
DLP
TIREÓIDEOPATIA
DPOC
DOENÇA RENAL
IAM
SEQUELAS DO AVC
DOENÇA VASCULAR
PROBLEMAS COM CONSTIPAÇÃO
OUTRAS
USO DE MEDICAMENTOS
MEDICAÇÃO

DOSE

HISTÓRICO DE OUTRAS INTERNAÇÕES

FATORES PSICO EMOCIONAIS (APENAS 03 PERGUNTAS)
Em relação ao seu último mês, em uma escala de 0 a 5
0 A 5 ( 0 MELHOR CONDIÇÃO / 5 PIOR CONDIÇÃO )

DORME BEM
SAUDADES/SOLIDÃO
PREOCUPAÇÕES

0

1

2

3

4

5
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INSTRUMENTO A SER APLICADO NO PÓS-OPERATÓRIO NA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA.
SE RASS com o score entre - 4 e – 5.

APLICAR CAM-ICU EM 02 MOMENTOS DURANTE O PLANTÃO UM
DIURNO E OUTRO NOTURNO.

Escala de RASS
D1
D2
D3
D4
D5

D6
D7
D8
D9
D10

D11
D12
D13
D14
D15

D16
D17
D18
D19
D20

D21
D22
D23
D24
D25

D26
D27
D28
D29
D30

Escala de CAM-ICU ( 0 OU 1 )
D1
D2
D3
D4
D5

D6
D7
D8
D9
D10

D11
D12
D13
D14
D15

D16
D17
D18
D19
D20

D21
D22
D23
D24
D25

D26
D27
D28
D29
D30

DESFECHO:
ÓBITO: SIM ( ) NÃO ( )
ALTA DA UNIDADE:
DIAS DE INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA_________
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ANEXO C - Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)
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ANEXO D - Escala Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Método de

avaliação

da

confusão mental

na

UTI

(Confusion

Assessment

in the

ICU

-

CAM-ICU).

(Disponívelem:http://www.mc.vanderbilt.edu/icudelirium/docs/CAM_ICU_flowsheet_Portugese_B.pdf). UTI - unidade de
terapia intensiva.
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ANEXO E - Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa

