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RESUMO 

BARROS, Márcia Abath Aires de. Delirium em idosos criticamente enfermos: um estudo 

utilizando a ferramenta CAM-ICU. 2014, 75f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem na 

Atenção em Saúde) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa. 

 

 

Introdução: O delirium é uma síndrome cognitiva que comumente acomete os idosos 

gravemente enfermos. Esse fenômeno se caracteriza por ter início agudo, com flutuações de 

alteração do nível de consciência, da atenção e da organização do pensamento, o qual está 

relacionado a um desfecho desfavorável na morbimortalidade, tempo prolongado de 

internação e disfunção cognitiva permanente, especialmente quando os idosos são internados 

em unidades de cuidados intensivos. Sua causa é multifatorial, com abordagem terapêutica de 

forte impacto preventivo. A despeito disso, desconhece-se a incidência de idosos que são 

acometidos com esse fenômeno e seus determinantes na unidade de estudo desta pesquisa. 

Objetivos: Investigar a incidência de delirium em idosos internados na Unidade de Terapia 

Intensiva do Hospital Universitário Lauro Wanderley; caracterizar e verificar a relação dos 

idosos acometidos com esse fenômeno, com variáveis sociodemográficas, epidemiológicas e 

clínicas. Metodologia: Trata-se de um estudo de coorte, prospectivo, com abordagem 

quantitativa, cuja população foi composta por idosos internados na UTI do HULW no período 

de setembro de 2012 a março de 2013. A amostra foi constituída de 55 idosos. Para a coleta 

dos dados, foi utilizado um instrumento estruturado composto de variáveis relativas ao estudo, 

e para identificar o delirium, foi empregado o Método de Avaliação de Confusão em 

Unidades de Cuidados Intensivos (CAM-ICU). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley, com o CAAE nº 05935312.2.00005183. 

Resultados: 47,27% dos idosos tiveram delirium. As mulheres (57,69%), no grupo etário de 

70-80 anos (73,34%) e analfabetas (45,46%) foram mais acometidas com o fenômeno. Os 

idosos com delirium tiveram um tempo de permanência na unidade (42,31%) e de óbito 

(57,69%) maior do que o grupo não acometido com o fenômeno. Em relação aos 

procedimentos invasivos, 46,15% dos idosos estavam entubados, 96,15% tinham cateter 

venoso central, e 88,46%, sonda vesical de demora implantada. Destaca-se que 42,31% dos 

idosos com delirium sentiam dor, e 73,08% estavam contidos no leito. Conclusão: Os 

resultados deste estudo demonstram a necessidade de rastrear o fenômeno como rotina na 

UTI, para que seja elaborado um plano de cuidados multiprofissional com vistas a reduzir a 

ocorrência de delirium nos idosos quando admitidos nesse espaço, visando, especialmente, 

práticas assistenciais mais humanizadas. 

 

Palavras-chave: Delirium. Idoso. Unidades de terapia intensiva. Enfermagem. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

BARROS, Márcia Abath Aires de. Delirium in critically ill elderly: A study using the 

CAM-ICU tool. 2014, 75f. Dissertation (Masters in Nursing in Health Care).  – Centro de 

Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

 

 

Introduction: Delirium is a cognitive syndrome that frequently affects the severely ill 

elderly. It is characterized by an acute onset, fluctuations in awareness, attention and 

organization of thought, and is associated to unfavorable outcomes such as increased 

morbidity and mortality, prolonged hospital stay and permanent cognitive disability, 

especially when the elderly are subject of intensive care. The syndrome has many causes and 

requires preventive measures as the main therapeutic approach. However, we are not aware of 

the incidence of delirium and its determinants in the intensive care unit used in this research. 

Objectives: study the incidence of delirium in elderly admitted to the Intensive Care Unit 

(ICU) of Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW); characterize and associate 

demographic, epidemiological and clinical variables with the incidence of 

delirium. Methods: This is a cohort, prospective study with a quantitative approach. We used 

a sample of 55 elderly admitted in the ICU of HULW from september 2012 to march 2013. 

Data collection was carried out using a structured tool encompassing the studied variables, 

and the CAM-ICU method was used to identify delirium. The project was approved by the 

Ethical and Research Committee of HULW, with CAAE 

05935312.2.00005183. Results: 47.27% of elderly were found to be affected with delirium. 

Women (57.69%) in the age group of 70-80 years-old (73.34%) and illiterate (45.46%) were 

affected more frequently. Elderly with delirium had more prolonged stay (42.31%) and 

greater mortality (57.69%) than the control group. Regarding invasive procedures, 46.15% of 

the elderly had been intubated, 96.15% had central venous accesses, and 88.46% had 

indwelling urinary catheters. Of note, 42.31% of elderly reported pain and 73.08% received 

restraining methods. Conclusions: Results show the need to screen delirium in a frequent 

basis in the ICU, in order to establish a multi-professional care plan to reduce its incidence, 

aiming for humanized care. 

 

Keywords: Delirium. Elderly. Intensive care unit. Nursing. 

 

 

  



RESUMEN 

BARROS, Márcia Abath Aires de. Delirio en ancianos críticamente enfermos: un estudio 

que utiliza la herramienta CAM-ICU. 2014, 75h. Tesis Maestría en Enfermería en la 

Atención de Salud) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa. 

 

 

Introducción: El delirio es un síndrome cognitivo que afecta comúnmente a los ancianos 

enfermos. Esse fenómeno se caracteriza por un inicio agudo, con fluctuaciones de la 

alteración del nivel de conciencia,  de la atención y de la organización del pensamiento, lo que 

se relaciona con un resultado desfavorable de la morbilidad, hospitalización prolongada y 

disfunción cognitiva permanente, especialmente cuando las personas mayores están 

ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Su causa es multifactorial y el enfoque 

terapéutico tiene un fuerte impacto preventivo. A pesar de ello, la incidencia de ancianos que 

se ven afectados con esse fenómeno y sus determinantes en la unidad de essa investigación es 

desconocida. Objetivos: Investigar la incidencia de delirium en ancianos hospitalizados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitário Lauro Wanderley; 

caracterizar y evaluar la relación de los pacientes ancianos con esse fenómeno, con variables 

socio-demográficas, epidemiológicas y clínicas.Metodología: Se trata de un estudio de 

cohorte prospectivo con enfoque cuantitativo, cuya población estuvo constituída por los 

pacientes ancianos ingresados en la UCI del HULW desde septiembre 2012 hasta marzo 

2013. La muestra estuvo constituida por 55 personas de edad avanzada. Para la recolección de 

datos se utilizó un instrumento estructurado que consiste en las variables relacionadas con el 

estudio, y para identificar el delirio se utilizó el Método de Evaluación de la confusión de la 

Unidad de Cuidados Intensivos (CAM-ICU). El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética 

e Investigación del Hospital Universitario Lauro Wanderley, con CAAE nº. 

05935312.2.00005183. Resultados: Un 47,27% de los ancianos tenía delirio. Mujeres 

(57,69%) en el grupo de edad de 70-80 años (73,34%) y analfabetos (45,46%) fueron los más 

afectados por el fenómeno. Los pacientes con delirio tuvieron un tiempo de permanencia en la 

unidad (42,31%) y tasa de mortalidad (57,69%) más elevados que el grupo no afectado por el 

fenómeno. En cuanto a los procedimientos invasivos, un 46,15% de los ancianos estaban 

intubados, un 96,15% tenían un catéter venoso central y un 88,46% catéter urinario 

implantado. Destacar que un 42,31% de los ancianos con delirium tenían dolor y un 73,08% 

estaban contenidos en la cama. Conclusión: Los resultados de esse estudio demuestran la 

necesidad del rastreamento como un fenómeno habitual en la UCI, para que se prepare un 

plan de atención multidisciplinar dirigido a reducir la aparición de delirium en ancianos 

cuando ingresados en esse espacio, con vistas a lograr prácticas de atención sobre todo, más 

humanizadas. 

 

Palavras-chave: Delirio. Anciano. Unidades de cuidados intensivos. Enfermería. 
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PREÂMBULO 

 

Ao apresentar a temática abordada, retorno a minha trajetória profissional na busca de 

situar as etapas de minha formação até o Mestrado em Enfermagem. Depois de ter vivenciado 

diversos campos de atuação como enfermeira assistencial, a exemplo da Atenção Básica, 

participando do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde, promovido pelo 

Ministério da Saúde, como bolsista do CNPq, em que tive a oportunidade de compor a 

primeira turma de Especialização em Saúde da Família da UFPB, chego à área de cuidados 

aos pacientes graves como enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) e, especialmente, como enfermeira da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto 

do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), aprovada em concurso público. 

Devido a essa caminhada, surge naturalmente a possibilidade de compartilhar 

experiências nas atividades de docência em instituições de ensino de natureza privada, em 

capacitações, como instrutora de cursos de urgência, como preceptora de residentes 

multiprofissionais e colaboradora da educação permanente do HULW. 

Com a consolidação da experiência técnica e docente, busquei mais qualificação 

profissional devido à responsabilidade de atuar em um centro formador de ensino, pesquisa e 

extensão. Veio, então, a possibilidade de participar do Grupo de Estudo e Pesquisa em Saúde 

do Adulto e do Idoso (GEPSAI), vinculado ao Programa de Pós-graduação em Enfermagem 

da UFPB, que me despertou o interesse em estudar o delirium em idosos gravemente 

enfermos, tema abordado nesta dissertação, pois esse fenômeno sempre me foi instigante.   

Convém destacar que essa síndrome tem recebido pouca atenção dos profissionais que 

atuam em UTI, especialmente pelos enfermeiros, sobretudo por essa condição não ser a razão 

primária da admissão do paciente, muitas vezes, associada a eventos de iatrogenia 

relacionados a fármacos ou diagnosticados como psicose do paciente crítico. A inexistência 

de uma avaliação sistemática do delirium por parte dos enfermeiros e dos médicos limita as 

estratégias de prevenção e de tratamento. Esse conhecimento me preocupa por ter verificado 

que, na UTI do HULW, cenário de formação de profissionais de cursos de graduação da área 

de saúde e onde atuo como enfermeira assistencial, a avaliação sistematizada do delirium não 

ocorre, fato que me motivou a desenvolver este estudo com vistas a compreender a magnitude 

desse fenômeno nos idosos internados nesse ambiente de cuidado. Muitos deles, quando 

acometidos de alterações do estado cognitivo, são identificados pelos profissionais, 

particularmente pela equipe de Enfermagem, como portadores de desorientação e 

agressividade, por isso são sedados ou contidos no leito, e isso piora o desfecho clínico. 
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Nesse contexto, o presente estudo tem como proposta central abordar o delirium em 

idosos em unidades de cuidado de natureza crítica, pois a maior compreensão dos aspectos 

envolvidos na determinação desse evento, assim como o conhecimento dos seus atributos ou 

características possibilitam sua identificação, assim como, sua prevenção e manejo precoce 

por parte dos enfermeiros e, consequentemente, melhoria do cuidado ao idoso criticamente 

enfermo. Essa possibilidade é a razão dos esforços empreendidos para a realização deste 

estudo, que, nesse momento, perpassa o ideal e materializa-se nessa peça que, a partir de 

então, pode se debruçar, refletir e contribuir para o seu burilamento. 

Apresentada a “peça”, demonstram-se os movimentos que culminaram em sua 

estrutura, a qual é composta por seis capítulos. O primeiro situa o leitor no contexto do idoso 

gravemente enfermo e faz uma revisão de literatura de uma das síndromes geriátricas mais 

comuns em ambientes de cuidados intensivos; no segundo capítulo, são apresentadas as 

questões da pesquisa e delimitados os objetivos da pesquisa; o terceiro capítulo descreve os 

procedimentos metodológicos percorridos para a obtenção dos dados empíricos que subsidiam 

o quarto e o quinto capítulos, que descrevem, respectivamente, os resultados e a discussão do 

estudo. O sexto e último capítulo se destina às considerações finais do estudo, proporcionando 

uma conclusão da pesquisa realizada.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 

O envelhecimento populacional é um tema que vem sendo abordado em várias 

instâncias, especialmente na área da saúde, devido à necessidade de mudanças de práticas no 

atendimento aos idosos pelos profissionais que acompanham esse grupo nos diversos campos 

de atenção. No Brasil, o idoso é definido como a pessoa com 60 anos de idade ou mais
1
. Esse 

grupo apresenta uma heterogeneidade adquirida pelas diferentes trajetórias de vida 

experimentadas. Alguns se apresentam em pleno vigor físico e mental, enquanto outros 

podem se encontrar em situações de mais vulnerabilidade
2
. 

 Os idosos pertencem ao grupo populacional que mais cresce. Esse fenômeno ocorre 

tanto em países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Foi apontado em 

projeções mundiais que o número de idosos, em 2050, superará o número de crianças menores 

que 14 anos, o que corresponderá a 22,71% da população geral
1,3

. Esse evento mundial, 

principal fenômeno demográfico do Século XX, é decorrente de um processo de conquistas 

sociais, políticas e de algumas melhorias na área de saúde, e vem ocorrendo em vários países, 

porém, em épocas diferentes e evoluindo segundo padrões igualmente distintos
4
. Ao contrário 

dos países desenvolvidos, que observaram lentamente o processo de envelhecimento 

populacional, atrelado à melhoria da qualidade de vida de sua população, o Brasil se depara 

com uma transição demográfica que vem acontecendo de forma rápida, sem, entretanto, 

verificar melhora exponencial na qualidade de vida dos brasileiros
1,5,6

.  

Esse processo de transição demográfica da população brasileira vem sendo observado, 

especificamente, nos últimos 50 anos, porquanto o número de idosos passou de três milhões, 

em 1960, para vinte milhões, em 2008, o que corresponde a um espantoso aumento de 700% 

na população com mais de sessenta anos
7
. Tal fenômeno está associado, principalmente, a 

dois eventos: a queda na taxa de fecundidade, decorrente da reorganização dos programas de 

planejamento familiar, e a acentuada redução na taxa de mortalidade infantil, que refletiu 

diretamente no aumento da expectativa de vida ao nascer
2
. Dessa forma, ocorreu, 

progressivamente, um aumento na proporção de idosos na pirâmide etária, e isso mudou o 

perfil demográfico da população (Figura 1). 
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Figura 1- Pirâmide etária brasileira comparativa (1960-2010). Fonte: IBGE, 2013
 

 

Associado a esse fato, o Brasil implementou os programas de imunização e observou, 

em menos de quarenta anos, uma mudança no perfil de mortalidade, em que as doenças 

transmissíveis foram substituídas pelas doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). As 

complicações dessas últimas são as principais causas de óbito na população idosa
1
. No mesmo 

período, a nação verificou o deslocamento da carga de morbidade dos mais jovens para os 

mais velhos, evidenciando a transição de um perfil de mortalidade típico de um país jovem, 

para um perfil caracterizado por enfermidades complexas e onerosas, próprias das faixas 

etárias mais avançadas
4
. 
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Assim, as estimativas sugerem que o número de idosos irá triplicar nos próximos 

quarenta anos
1,4

. A cada ano, são incorporados, aproximadamente, 650 mil novos idosos na 

população brasileira. Grande parte deles são portadores de doenças crônicas, com algum grau 

de limitação funcional, que exigem cuidados constantes e aumento do uso de serviços de 

saúde
7
.  

As transformações que o envelhecimento populacional vem acarretando na sociedade 

apontam para a necessidade de que os profissionais de saúde identifiquem as demandas que 

emergem com esse novo perfil etário e observem as mudanças decorrentes da transição 

epidemiológica, para se prepararem para atender a esses idosos, grupo populacional que, 

proporcionalmente, mais usa os serviços de saúde nos três níveis de atenção.  

 

1.2 O ATENDIMENTO AO IDOSO CRITICAMENTE ENFERMO 

 

Diante do aumento da demanda dos problemas de saúde dos idosos, os profissionais da 

área de saúde têm que conhecer as peculiaridades próprias desse grupo, em particular, as 

alterações orgânicas decorrentes do processo de envelhecimento ou da senescência, como a 

redução da reserva fisiológica de diversos sistemas e órgãos, para que sejam observados os 

ajustes indispensáveis ao manejo do paciente idoso
4,9,10

 em qualquer nível de atenção à saúde. 

No Quadro 1, listam-se algumas alterações orgânicas que surgem no processo de 

envelhecimento. 

 

    Quadro 1– Principais alterações orgânicas do envelhecimento 

 Aumento do tecido conjuntivo, adiposo e de colágeno 

 Diminuição do número de neurônios e neurotransmissores 

 Redução da atividade sensorial 

 Redução do fluxo sanguíneo hepático 

 Redução do ritmo de filtração glomerular renal 

 Diminuição da absorção de lipídios, proteínas e carboidratos 

 Diminuição do uso de oxigênio/ Redução do ar expirado pelos pulmões 

 Diminuição da quantidade de sangue bombeada pelo coração, pela redução da 

complacência ventricular e diminuição da luz arterial. 
Fonte: Adaptado de Resnick (2011) 

 

As alterações ora apresentadas, quando não observadas, podem retardar o 

reconhecimento de problemas de saúde, uma vez que, diferentemente de um paciente adulto, 

essa população pode apresentar modificações nas respostas fisiológicas frente ao 
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adoecimento. Isso dificulta o diagnóstico médico mais precocemente e, consequentemente, 

agudiza os agravos, o que leva esses idosos a serem atendidos em unidades emergências e de 

cuidados críticos, por causa da piora acentuada no quadro clínico apresentado
5
. 

Esse cenário reflete um crescimento do número de internações de idosos nessas 

unidades, provavelmente decorrentes de quadros descompensatórios das DCNTs, como 

insuficiência cardíaca, doenças hipertensivas, cardiopatias isquêmicas e doenças 

cerebrovasculares, por deficiências na atenção básica de saúde e pelo reflexo dos hábitos de 

vida de pessoas que não se prepararam para envelhecer. Associado a isso, o quadro de 

doenças respiratórias aumenta nas pessoas mais idosas, especialmente nos acamados, 

institucionalizados, fragilizados ou com quadro demencial, que podem desenvolver 

pneumonia em consequência de broncoaspiração por disfagia
4
, muitas vezes acompanhadas 

de disfunção orgânica, como insuficiência respiratória e sepse, esta última, responsável por 

uma taxa de mortalidade entre 20 e 40% 
12

. 

Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), a idade média dos pacientes tem 

aumentado nos últimos anos, e os idosos correspondem a cerca de 50% das admissões
12,13,14

, 

seja devido às complicações da doença de base, às doenças agudas ou ao aumento das 

cirurgias de grande porte, que necessitam de acompanhamento intensivo, pela possibilidade 

de complicação das comorbidades associadas à patologia cirúrgica. Nessa última, o avanço de 

novas tecnologias de monitorização hemodinâmica e ventilatória nesses espaços vem 

possibilitando o acompanhamento no pós-operatório dos idosos, uma prática que, no passado, 

não era dirigida a esse grupo.  

Nesse sentido, cuidar de idosos que se encontram gravemente enfermos é, entre outras 

condições, reconhecer suas características fisiológicas distintas, que sugerem, no mínimo, um 

manejo direcionado a essa clientela que já se apresenta funcionalmente debilitada, com 

atenção privilegiada no tratamento e nos procedimentos realizados nessas unidades. A equipe 

de profissionais que acompanham os idosos nas unidades críticas, entre eles, os enfermeiros, 

precisam estar atentos aos ajustes adequados de medicações, fluidos, cuidados com a pele e 

adaptação sensorial de idosos receptores de cuidado nesses espaços
11

. 

O aumento na taxa de utilização de serviços de emergência e de unidades de cuidados 

críticos por pessoas com mais de sessenta anos representa mais risco, seja pela associação de 

um quadro agudizado com condições crônicas prévias, a exemplo de alterações cognitivas, ou 

em virtude da retirada das atividades de vida diária e do desenvolvimento de incapacidades 

adicionais durante e após a sua permanência nesses ambientes de cuidado
6,10,15

. 
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Considerando o exposto, a assistência ao idoso grave vem se tornando cada vez mais 

importante no cuidado, sobretudo quando alterações da função cognitiva contribuem 

diretamente para o aumento da permanência e da mortalidade hospitalar, especialmente 

quando eles necessitam de cuidados intensivos. O ambiente da UTI, por si só, é um elemento 

promovedor dessas alterações, devido ao isolamento familiar, à ansiedade, às alterações no 

ciclo sono-vigília e ao sofrimento físico causado pelos procedimentos invasivos envolvidos 

no cuidado desses pacientes
16

. Por isso, os profissionais que compõem a equipe 

multiprofissional devem implementar ações que possam diminuir os efeitos desses eventos 

estressores, a fim de melhorar a adaptação do idoso a esse cenário de cuidado
17,18

. 

Entre os problemas cognitivos, o delirium, síndrome antes pouco estudada e 

diagnosticada pelas equipes de profissionais intensivistas, incluindo a equipe de Enfermagem, 

hoje ganha foco em diversos centros de referência, com abordagem multiprofissional nas 

condutas terapêuticas, por ser uma condição comum nesse ambiente, particularmente nos 

idosos
19

. O fenômeno em questão é um distúrbio de consciência, da atenção, da cognição e da 

percepção, caracterizado por iniciar de forma aguda e flutuante. Essa flutuação varia de 

algumas horas até poucos dias
20

. Esse curso flutuante do delirium, com sintomas que surgem 

e desaparecem, torna difícil a tarefa de identificá-lo
21

, caso uma ferramenta ou instrumento de 

rastreio não seja utilizada pelos profissionais que atuam em UTI. 

Nesse quadro, a capacidade do paciente de receber, processar, armazenar e recordar 

informações está marcadamente alterada. Pode ser comparado a uma síndrome de 

insuficiência cerebral aguda, decorrente da quebra da homeostase cerebral e da 

desorganização da atividade neural
20,22,23

. Autores ressaltam que esse distúrbio mental agudo 

e grave é de natureza orgânica e pode ser precipitado por qualquer condição que provoque 

alteração no metabolismo cerebral, principalmente nos idosos, porém, é potencialmente 

evitável
24

. A ocorrência do delirium está relacionada com mau prognóstico, tempo de 

internação prolongado, desfecho desfavorável na mortalidade e cronicidade da disfunção 

cognitiva
25

. 

 

1.3 DELIRIUM EM IDOSOS 

 

O delirium compõe o grupo das principais síndromes geriátricas e, juntamente com a 

demência, a depressão e a doença mental, completa os quatro “Ds” da insuficiência 

cognitiva
20

. Apesar de apresentar sintomas semelhantes, a história familiar e o tempo de 

surgimento dos sintomas permitem o diagnóstico diferencial com quadro demenciais, visto 
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que o delirium, entre as incapacidades cognitivas, é a única que se apresenta com início 

agudo
26

. 

 

    Quadro 2- Sintomas diferenciais entre delirium e outras incapacidades cognitivas 

 Delirium Demência Depressão Doença mental 

Início Agudo Insidioso Variável Variável 

Curso em 24 

horas 

Flutuante Progressivo Variação diurna Variável 

Nível de 

consciência 

Prejudicado Prejudicada Geralmente 

normal 

Preservado 

Atenção  Desatenção Sem déficit 

evidente 

Desatenção Sem déficit 

Memória Déficit de 

memória 

Déficit de 

memória 

Memória 

preservada 

Memória 

preservada 

Fonte: Adaptado de Santos (2008). 

 

O delirium foi um dos primeiros distúrbios mentais descritos na literatura, com 

referências em trabalhos realizados por Hipócrates há, pelo menos, 2.500 anos, quando as 

infecções eram responsáveis por quadros febris graves. Etimologicamente, a palavra é 

derivada do latim lira (delirante) e significa “afastar-se do sulco ou do trilho”
27

. Seu 

significado figurado é “estar insano, confuso, fora de si”
19

. 

Embora curse com um quadro clínico grave, o delirium, durante muito tempo, foi 

negligenciado na literatura devido à falta de consenso sobre a própria definição, porque há 

uma pluralidade de denominações, como, por exemplo, estado confusional agudo, síndrome 

cerebral aguda, psicose tóxica e insuficiência cerebral aguda, o que leva esse transtorno 

clínico a ser sub-reconhecido e subdiagnosticado
28,29

. A partir dos últimos anos da década de 

80, foi retomado o interesse crescente a respeito de sua definição, epidemiologia, 

fisiopatologia, diagnóstico e abordagem terapêutica
30

. 

O Manual Estatístico de Diagnóstico de Desordens Mentais - IV edição (DSM-IV, 

sigla em inglês) definiu o termo delirium como uma alteração da consciência por um déficit 

de atenção, alteração na percepção de estímulos fornecidos pelo meio, pela presença de 

alterações cognitivas, esquecimentos, desorientação têmporo-espacial, distúrbio de 

linguagem, que não pode ser atribuída à demência
31

. Após sua validação, esse termo vem 

sendo amplamente utilizado em diversos artigos científicos
23

. Essa definição se aproxima da 

denominação dada na 10ª revisão da Classificação Internacional das Doenças (CID-10), que 

descreve o delirium como “uma síndrome cerebral aguda sem etiologia específica, 
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caracterizada pela presença simultânea de perturbações da consciência, da atenção, da 

percepção, do pensamento, da memória, do comportamento psicomotor, das emoções e do 

ritmo vigília-sono, com duração e gravidade variável” 
32,33

. 

Em consonância com as definições de delirium ora apresentadas, essa síndrome 

neurocomportamental se apresenta como um comprometimento transitório da atividade 

cerebral, secundária a distúrbios sistêmicos. É uma das complicações mais comuns nos idosos 

hospitalizados, associada à maior taxa de admissão em UTIs e a maiores taxas de 

morbimortalidade intra-hospitalar e em meses subsequentes pós-alta
34,35

. Esse grupo possui 

diminuição da reservacerebral, caracterizado por alteração morfológica, hormonal e 

neuroquímica e identificado pela diminuição do volume cerebral e do número dos 

neurônios
33

. 

Existem três formas de apresentação do delirium, as quais têm como sintomas 

principais as alterações do nível de consciência e da atenção, que levam o paciente a ser 

facilmente distraído por estímulos irrelevantes do ambiente
36

. Na forma hiperativa, ele 

apresenta agitação, irritabilidade e combatividade; na hipoativa, letargia e diminuição da 

atividade motora, e na forma mista, apresenta uma combinação dos dois tipos
37,38

. A agitação 

e a inquietação são mais observadas do que a letargia
39

, o que resulta em uma subnotificação 

do delirium hipoativo, forma identificada mais comumente nos pacientes idosos 
40

. 

O delirium está associado a uma maior morbimortalidade na população idosa, 

especialmente naquela gravemente enferma, que varia de 25 a 40% das internações 

hospitalares
41

. Essa população, quando submetida a procedimentos cirúrgicos, apresenta uma 

incidência que varia de 25 a 65% de acometimento do estado confusional agudo, pela 

suscetibilidade a efeitos adversos de medicações, diminuição do clearence renal e da função 

hepática, os quais podem estar associados ao aumento do déficit cognitivo no pós-

operatório
42

. 

Associada ao pós-operatório, a dor não aliviada, devido ao trauma cirúrgico, 

procedimentos invasivos e doenças pré-existentes pode ser a fonte de privação de sono, que o 

organismo responde em forma de estresse, em taquicardia, aumento do consumo de oxigênio 

pelo miocárdio e imunossupressão, o que gera um quadro de ansiedade, desorientação, 

agitação e fadiga
19

. 

Convém esclarecer que um dos critérios de admissão de idosos na UTI é o pós-

operatório de cirurgias de grande porte, devido à presença de comorbidades associadas e à 

patologia cirúrgica. A incidência de delirium em pós-operatório de idosos varia de acordo 
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com o tipo de cirurgia – chega a 47%, nas cirurgias cardíacas, e a 50%, nas cirurgias 

ortopédicas, podendo chegar a 62% no tratamento cirúrgico de fratura de quadril
43

. 

Quanto à fisiopatologia do delirium, a literatura ainda não estabeleceu uma exatidão 

em seu mecanismo, mas associa sua ocorrência a alterações nas concentrações de 

neurotransmissores, especialmente nos neurônios colinérgicos que modulam a função 

cognitiva, o comportamento e o humor, não diferenciando das demais síndromes demenciais, 

como a doença de Alzheimer, que cursa com disfunção colinérgica e cujo tratamento visa 

inibir a ação da acetilcolinesterase
20,22,23,44

. 

As mudanças no cérebro, com o envelhecimento normal, incluem o declínio do fluxo 

sanguíneo cerebral e a perda neuronal em muitas áreas, incluindo o neocórtex e o hipocampo, 

região responsável pela estimulação, pela atenção e pela memória
45

.  Outra hipótese sobre a 

fisiopatologia do delirium é a de origem inflamatória, deliberada em situações de estresse, 

pós-operatório, infecções, em que a liberação de citoquinas pelo sistema nervoso central 

modifica a barreira hematoencefálica e interfere na síntese dos neurotransmissores
23,33

. 

O conceito de homeostasia sugere que as mudanças relacionadas ao declínio das 

atividades corticais superiores, resultantes do envelhecimento, predispõem as pessoas idosas 

ao delirium, durante distúrbios fisiológicos que são bem tolerados por indivíduos mais jovens. 

A diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, do número de neurônios e de alguns 

neurotransmissores é apontada como determinantes da demora da compensação cerebral do 

idoso
45,46

.  

Quanto às causas do delirium nas UTIs, são descritos como fatores relacionados à 

ocorrência do delirium, os que estão associados ao paciente, à doença aguda e ao tratamento, 

os quais, se não forem usados com critério, exercem forte influência iatrogênica nos idosos. 

   Quadro 3 – Fatores de risco relacionados com a ocorrência de delirium na UTI 

Paciente Doença aguda Tratamento 

Idade avançada 

Comorbidades 

Comprometimento 

cognitivoprévio (Demências/ 

AVC) 

Deficiência visual/auditiva 

 

Sepse 

Hipoxemia 

Distúrbios metabólicos 

Distúrbios eletrolíticos 

Drogas anticolinérgicas 

Polifarmácia 

Sedativos e analgésicos 

Dispositivos invasivos 

Distúrbios do sono 

Dor 

Contenção física 

Isolamento social 

Ambiente: luz artificial, 

ruídos, rodízio de 

profissionais 

 
Fonte: Adaptado de FARIA; MORENO, 2013. 
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Tendo em vista os múltiplos fatores envolvidos no desenvolvimento do delirium em 

pacientes hospitalizados nas UTIs, especialmente nos idosos, assim como a possibilidade de 

prevenção desse fenômeno, foram elencados dois grupos distintos de fatores de risco para o 

desenvolvimento dessa síndrome durante a permanência do idoso em ambientes de cuidados 

críticos: os modificáveis, os quais precipitam a sua ocorrência e os não modificáveis, que 

predispõem o indivíduo a síndrome. 

São descritos como eventos determinantes do delirium modificáveis: o ambiente da 

unidade, com ruídos sonoros e iluminação artificial, que interferem na percepção de tempo; a 

mudança de hábitos e a privação do sono; o isolamento; o rodízio de profissionais; a 

contenção física; a dor, a presença de procedimentos invasivos, como tubos, sondas, 

ventiladores mecânicos, administração de medicamentos devido à doença aguda; o manuseio 

frequente do paciente, além da falta de comunicação da equipe
38,40,47,48

. Entre os fatores não 

modificáveis, destacam-se: idade avançada, hábitos pessoais, história de tabagismo, 

hiperbilirrubinemia, comorbidades, doenças prévias do sistema nervoso e características 

genéticas
40,47,49,50,51

. 

 Convém esclarecer que o delirium, muitas vezes, é a primeira manifestação de uma 

alteração orgânica grave, cujos fatores predisponentes e precipitantes de sua ocorrência 

devem ser prontamente identificados para reverter o quadro. Os fatores predisponentes, como 

idade avançada, demência e doenças crônicas, aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo 

quando ele interage com fatores precipitantes, como desidratação, distúrbio hidroeletrolítico, 

infecção, hipóxia e dor
52

. Assim, a probabilidade de o delirium se manifestar pode ser 

quantificada pela soma dos fatores predisponentes com os fatores precipitantes
53

. 

Conforme mencionado, as causas de delirium no idoso são, em geral, multifatoriais. A 

maioria delas ameaça a vida, o que as torna uma emergência geriátrica
27,54

. Entre as causas 

que predispõem ao desenvolvimento do delirium no idoso, destacam-se as infecções, as 

intoxicações medicamentosas e as hospitalizações. O tratamento específico envolve a 

remoção do fator precipitante e o controle da sintomatologia
20,55

. 

Convém destacar que os fatores predisponentes estão presentes antes da admissão dos 

idosos na UTI, porém, fatores precipitantes ocorrem durante o curso do agravamento do 

quadro clínico desses pacientes que, além de envolver fatores da doença aguda, são de 

natureza iatrogênica e podem ser alterados por meio de intervenções preventivas ou 

terapêuticas, incluindo o controle de desequilíbrios eletrolíticos, da infecção e do uso de 

medicação sedativa e analgésica
56

. A prevenção desse fenômeno envolve a compreensão dos 
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fatores de risco, sendo considerada a maneira mais eficaz de reduzir a incidência do 

delirium
38

. 

  

1.4 RECONHECIMENTO DO DELIRIUM - O USO DA FERRAMENTA CAM-ICU  

 

Considerando a importância de identificar precocemente os fatores predisponentes e 

precipitantes do delirium, independentemente da enfermidade apresentada pelo paciente, 

vários estudos demonstram a necessidade de se implantar sua avaliação, especialmente no 

idoso, como prática diária nas UTIs, devido a sua alta prevalência e ao seu impacto no 

desfecho clínico, na qualidade de vida depois da alta, nas taxas de reintubação que ocorrem na 

forma hipoativa e nas extubações, remoções de cateteres acidentais e lesões autoinfringidas 

que a forma hiperativa da doença pode acarretar
23,33,38,40

. 

Esse problema pode ser identificado por qualquer profissional da área de saúde 

capacitado. Isso pode ser alicerçado em duas etapas fundamentais: o diagnóstico sindrômico, 

feito com base na história clínica, exame físico e aplicação de critérios diagnósticos por meio 

de instrumentos de avaliação validados; e o diagnóstico etiológico, que possibilita a 

abordagem terapêutica específica
46

. 

Como principal ferramenta de avaliação de delirium, foi criado, na década de 90, o 

instrumento denominado CAM- Confusion Assessment Method, desenvolvido para médicos 

não psiquiatras aplicarem em pacientes capazes de se comunicar. Esse instrumento foi 

adaptado para ser utilizado, inclusive, em pacientes que usavam prótese ventilatória, uma vez 

que eles, antes, eram excluídos dos estudos, passando a ser denominado de CAM-ICU 

(Confusion Assessment Method in Intensive Care Unit) - Método de Avaliação de Confusão 

em Unidades de Cuidados Intensivos
33,57

. 

 Embora existam outros instrumentos de avaliação do delirium, o CAM-ICU vem 

sendo utilizado em vários estudos, principalmente em pacientes críticos, sendo testado e 

validado na língua portuguesa
58

. Pode ser aplicado por diferentes profissionais de saúde não 

treinados na área psiquiátrica, por ser de fácil utilização, ter alta especificidade (90 a 95%) e 

alta sensibilidade (94 a 100%) e ser constituído por itens que permitem a rápida identificação 

do quadro de delirium, e, por conseguinte, intervenção precoce
41,46,50

. 

O Confusion Assessment Method in Intensive Care Unit (CAM-ICU) vem sendo 

utilizado em vários serviços, depois de ter sido validado e traduzido em diversos 

idiomas
59,60,61

, por ser considerado um instrumento “padrão-ouro” do reconhecimento da 

síndrome em pacientes graves
47,48,62,63

.  



28 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 Os profissionais que atendem ao idoso grave devem ter em mente que a vigilância 

neurológica contínua, cujo objetivo principal é de prevenir a ocorrência do delirium, é a 

melhor abordagem. Considerando essa perspectiva, verifica-se a importância de se reconhecer 

quais idosos estão propensos a desenvolver o delirium, identificando precocemente os fatores 

predisponentes e precipitantes de sua ocorrência, para que a equipe multiprofissional adote 

medidas de estimulação cognitiva e mobilização precoce, especialmente na intervenção dos 

fatores de risco modificáveis
51

. Convém destacar que o enfermeiro consegue identificar, mais 

rapidamente, que os outros profissionais, alterações de status mental, por permanecerem mais 

tempo com os pacientes, porém têm pouco conhecimento acerca de ferramentas que auxiliem 

a sua avaliação
64

. 

Nesse contexto, a justificativa para se desenvolver este estudo está no fato de que o 

fenômeno é multideterminado e tem alta prevalência em idosos criticamente enfermos, porém 

esses pacientes não têm sido sistematicamente avaliados, de modo que sejam identificados 

precocemente os eventos determinantes do fenômeno, especialmente aqueles relacionados ao 

paciente e ao ambiente, possibilitando, assim, sua prevenção e tratamento precoce, 

particularmente no âmbito do cuidado de enfermagem. 

 Ante os aspectos aqui levantados, as questões norteadoras deste estudo são: Qual a 

incidência do delirium em idosos criticamente enfermos e qual é a relação de sua ocorrência 

com variáveis sociodemográficas, epidemiológicas e clínicas? Para responder às questões de 

pesquisa aqui abordadas, foram delimitados os objetivos deste estudo.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar a ocorrência de delirium em idosos internados em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Geral, por meio do método CAM-ICU. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar a incidência de delirium em idosos internados na Unidade de Terapia Intensiva 

Geral; 

 Caracterizar a população de idosos acometida por delirium segundo variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade), epidemiológicas (procedência, motivo de 

internação, desfecho da internação, tempo de permanência na UTI) e clínicas 

(comorbidades, medicações utilizadas, intercorrências clínicas, procedimentos invasivos). 

 Verificar a relação do delirium em idosos com as variáveis sociodemográficas, 

epidemiológicas e clínicas. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de coorte prospectivo, com abordagem quantitativa, que se 

caracteriza pelo emprego da quantificação tanto das modalidades de coleta de informações 

quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples às mais 

complexas
65

. 

 

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

 O presente estudo foi realizado na UTI Geral do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley, instituição pública de atenção terciária à saúde destinada à assistência, ao ensino, 

à pesquisa e à extensão, localizada no Campus I da Universidade Federal da Paraíba, no 

município de João Pessoa-PB, a qual dispõe de um total de doze leitos. Atualmente, recebe 

pacientes oriundos das unidades de internação hospitalar, como especialidades de clínica 

médica, doenças infecto-contagiosas e cirurgia geral e de Unidades de Pronto-atendimento 

(UPA).O critério para a escolha dessa Instituição baseou-se na acessibilidade da pesquisadora 

ao serviço. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 A população foi composta por idosos internados na referida unidade de cuidados 

críticos, no período de setembro de 2012 a março de 2013. A amostra foi constituída de 55 

idosos, os quais foram selecionados obedecendo-se os critérios de inclusão descritos no tópico 

que segue: 

 

 Permanência sob cuidados intensivos no período do estudo; 

 Capacidade de comunicação e ausência de sedação profunda mensurada pela 

Escala de Agitação e Sedação de Richmond (The Richmond Agitation and 

Sedation Scale – RASS), com escore igual ou superior a -3. 
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3.4 INSTRUMENTOS DE MEDIDAS 

 

 O instrumento utilizado consistiu num formulário estruturado, composto por questões 

destinadas a mensurar variáveis sociodemográficas, epidemiológicas e clínicas, elaborado 

pela pesquisadora, assim como a utilização do instrumento CAM-ICU, para rastrear o 

delirium (ANEXO 1). Para o emprego dessa ferramenta, são necessárias escalas auxiliares: a 

Escala de Sedação e Agitação de Richmond (RASS) e o Teste de Exame de Atenção 

(AttentionScreening Examination- ASE). Ressalta-se que, no tocante ao teste de atenção, no 

âmbito deste estudo, foi utilizado apenas o componente auditivo, uma vez que não foi 

necessário realizar o teste das figuras. Tendo em vista a necessidade de clarificar a 

apresentação desses instrumentos ao leitor, eles são descritos nos tópicos seguintes. 

 

3.4.1 Escala de sedação e analgesia de Richmond- RASS 

 

   Quadro 4– Escala de sedação e analgesia de Richmond- RASS 

Pontos Classificação Descrição 

+4 Agressivo Violento, perigoso 

+3 Muito agitado Conduta agressiva, remoção de tubos ou cateteres 

+2 Agitado Movimentos sem coordenação freqüentes 

+1 Inquieto Ansioso, mas sem movimentos agressivos ou vigorosos 

0 Alerta, calmo  

-1 Sonolento Não se encontra totalmente alerta, mas tem o despertar 

sustentado ao som da voz (>10seg). 

-2 Sedação leve Acorda rapidamente e faz contato visual com o som da 

voz. (<10seg) 

-3 Sedação 

moderada 

Movimento ou abertura dos olhos ao som da voz (mas sem 

contato visual) 

-4 Sedação profunda Não responde ao som da voz, mas movimenta ou abre os 

olhos com estimulação física. 

-5 Incapaz de ser 

despertado 

Não responde ao som da voz ou ao estímulo físico. 

Fonte:Sessler et. al (2002) 

 

Conforme o exposto, a RASS compreende uma escala com dez níveis de pontuação, 

de -5 ao +4, correspondentes ao limite máximo de sedação e agitação em ordem crescente, 

obtido facilmente com a resposta do paciente ao comando verbal e com estímulo físico 
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realizado pelo examinador
67

. Seu uso é indispensável na avaliação do delirium por meio do 

método CAM-ICU
19

, visto que os pacientes com escore menor que -3 (-4 ou -5) não podem 

ser avaliados por estarem profundamente sedados.  

 

3.4.2 Teste de atenção (The attention screening examination (ASE) – Auditivo 

 

É realizado por meio da leitura de uma sequência de letras (SAVEAHAART), 

soletradas pelo pesquisador, na velocidade de uma letra por segundo, no qual é solicitado ao 

paciente que aperte a mão do examinador, quando for pronunciada a letra A. São 

considerados erros, quando o paciente deixa de apertar a mão quando for pronunciada a 

referida letra, ou quando aperta a mão do examinador em outra letra que não seja a solicitada. 

Considera-se inatenção o escore maior que três erros. 

 

3.4.3 CAM- ICU (Confusion Assessment Method of Intensive Care Unit) 

 

Figura 2 – Método de avaliação de confusão em unidades de cuidados intensivos (tradução em 

português) 

Característica 1:Início agudo ou curso flutuante 

A. Há evidência de uma alteração aguda no estado mental em relação ao estado 

basal? 

B. Esse comportamento flutuou nas últimas 24 horas, isto é, teve tendência a ir ou 

vir, ou aumentar ou diminuir na sua gravidade, tendo sido evidenciado por 

flutuações na escala de sedação? 

 Presente                    Ausente                     

Característica 2: Falta de atenção               

A. O paciente teve dificuldade em focar a atenção, tal como evidenciado por 

índices inferiores a 8, quer no componente visual, quer no componente 

auditivo do Teste de Atenção (Attention Screening Examination-ASE)  ?                                                       

Presente                 Ausente 

Característica 3:Nível de consciência alterado  

O nível de consciência é outro qualquer que não o alerta?(RASS diferente que 0 na 

avaliação)                                                                                                                                       

Presente                Ausente                        

 

Característica 4:Pensamento desorganizado 

Existem sinais de pensamento desorganizado ou incoerente tal como evidenciado por 

respostas incorretas a duas ou mais das 4 questões e/ou incapacidade de responder aos 

comandos 

Alternar conjunto A com conjunto B 

Conjunto A                                                      Conjunto B 

 1.Uma pedra pode flutuar na água?                1.Uma folha pode flutuar na água? 

2.Existem peixes no mar?                                2. Existem elefantes no mar? 

3.Um quilo pesa mais que dois quilos?            3. Dois quilos pesam mais que um quilo? 

4.Pode- se usar um martelo para bater             4. Pode-se usar um martelo para cortar 

no prego?                                                         uma madeira? 

Presente              Ausente                       

CAM-ICU Positivo: Característica 1+2+3 ou 4.  

Fonte: Ely et al.,2001
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      Em concordância com a descrição da síndrome pelo DSM-IV, o CAM-ICU rastreia o 

delirium mediante observação das seguintes características de alteração do estado mental no 

paciente: 1.  Início agudo ou curso flutuante; 2. Inatenção; 3.  Nível de consciência alterado e 

4. Pensamento desorganizado. Nesse método, o fenômeno é identificado quando as 

características 1 e 2 estão presentes, associadas à característica 3 ou à 4 (Figura 3). 

 

Figura 3 – Avaliação do delirium pelo CAM-ICU 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ELY et al. , 2001
 

 

Para identificar a primeira característica do delirium, observa-se a alteração do status 

mental nas últimas 24 horas, seja através de agitação, da sonolência ou do discurso incoerente, 

que não seja atribuído à demência prévia. A segunda característica do paciente - a inatenção - 

é identificada através da aplicação do teste do exame de atenção. Autores descrevem que é de 

suma importância reconhecer o estado inicial do paciente para identificar alterações que 

possam avaliar as característica 1 (alteração do nível de consciência ) e 2 (desatenção) para 

aplicar o método de avaliação de delirium empregado nesta investigação
61

. 

A terceira característica do delirium é o nível de consciência alterado durante o exame, 

ou seja, caso o paciente altere o escore da RASS, para uma pontuação maior ou menor do 

início do exame, obter-se-á a terceira característica do delirium; se o escore for diferente de 

zero, está com delirium; se for igual a zero, segue-se para a quarta e última etapa, em que se 

verificará a ocorrência de pensamento desorganizado, por meio de uma avaliação de respostas 

coerentes à seguinte série de perguntas estabelecidas pelo método: "Uma pedra flutua na 

água?”; "Existem peixes no mar?”; "Um quilo pesa mais que dois quilos?”; "Pode-se usar um 

Característica 4:Pensamento desorganizado 

Característica 2: Inatenção 

Característica 3: Nível de Consciência Alterado 

Características 1 + 2+ 3 ou 4= Delirium 

        ou 

Característica 1: Início Agudo/Flutuante 
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martelo para bater no prego?". Será considerado pensamento desorganizado se duas ou mais 

respostas estiverem erradas. 

 

3.5. COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada de setembro de 2012 a março de 2013. Os idosos 

foram acompanhados diariamente pela pesquisadora até a identificação do primeiro episódio 

de delirium ou até o final de sua internação naquele espaço, caso não tivesse apresentado 

alterações do status cognitivo. Para essa identificação, eles foram avaliados por meio da 

ferramenta CAM-ICU, depois de aceitar participar do estudo mediante anuência pessoal ou de 

seu representante legal, ratificada pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO 2). 

Cada avaliação foi feita em quatro etapas.  Na primeira, avaliou-se alteração no estado 

mental (agitação ou sedação) do idoso a cada 24 horas; na segunda, foi verificado estado de 

inatenção do idoso, por meio da aplicação do componente auditivo do teste de atenção 

(Attention Screening Examination-ASE); na terceira etapa, foi utilizada novamente a RASS, 

para avaliar rapidamente o nível de consciência; na quarta e última etapa, verificou-se a 

ocorrência de pensamento desorganizado. Foi considerado portador de delirium aquele 

paciente com teste positivo na primeira e na segunda etapas, somadas com a terceira ou a 

quarta etapa.  

 

 3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

  

Considerando a metodologia de análise dos dados, ressalta-se que, inicialmente, os 

dados coletados foram armazenados em uma planilha eletrônica estruturada no Microsoft 

Excel 2010 for Windows e feita dupla digitação no sentido de promover a eliminação de erros 

e garantir a confiabilidade na compilação dos dados. Em seguida, as informações foram 

exportadas para o programa Statistical Package for the Social Sciences - SPSS, para efetivar a 

análise quantitativa de todas as varáveis, por meio de estatística descritiva e exploratória, por 

ser adequada para o alcance dos objetivos do estudo e por possibilitar a precisão e a 

generalização dos seus resultados. 

 Para se verificar associações entre os fatores sociodemográficos, epidemiológicos e 

clínicos com a ocorrência de delirium entre os idosos foram utilizados os testes de associação 
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de qui-quadrado, o teste exato de Fisher e o cálculo das Razões de Chances. Foi considerado 

um nível de significância de 5%. 

 

3.7 POSICIONAMENTO ÉTICO 

 

 As observações éticas adotadas no processo de pesquisa por parte da pesquisadora 

obedeceu a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
68

, que dispõe sobre as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley, 

conforme anexo, com o CAAE nº 05935312.2.00005183 (APÊNDICE I). 
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4 RESULTADOS 

 

O estudo foi realizado no período de seis meses e contemplou uma amostra de 55 

idosos com idades entre 60 e 93 anos. Características sociodemográficas, epidemiológicas e 

clínicas foram medidas. Com o intuito de facilitar a interpretação, os resultados foram 

apresentados em duas seções.  

A primeira seção desse tópico é dedicada à análise e à interpretação dos resultados 

descritivos da amostra, incluindo a apresentação dos perfis sociodemográfico, 

epidemiológico, clínico e os mapas-diagnósticos das incidências de delirium referentes às 

variáveis que se relacionaram mais significativamente com a sua ocorrência entre os idosos. 

Na segunda seção, são apresentados os padrões de associação desses fatores com a incidência 

de delirium.  

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Figura 4 – Incidência de delirium em idosos, João Pessoa- PB, 2013 (n=55) 

 

 

 

  

47,27% 
52,73% 

Incidência de delirium 

Com delirium

Sem delirium
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Figura 5 – Distribuição do delirium em idosos, conforme tipo de atividade apresentada, João 

Pessoa- PB, 2013. (n= 26) 

 

 

Este estudo demonstrou uma incidência de delirium em idosos internados na UTI de 

47,27%, sendo que 46,15% deles se apresentavam com a forma hipoativa da doença. 

 

Tabela 1 – Distribuição das variáveis sociodemográficas dos idosos, segundo a presença de 

delirium. João Pessoa-PB, 2013. 

Variáveis sociodemográficas 

Com 

delirium 

(n=26) 

Sem 

delirium 

(n=29) 

Total (n=55) 
Significância 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Sexo 
       

Feminino 15 57,69 16 55,17 31 56,36 
p

(1)
=0,0185 

Masculino 11 42,31 13 44,83 24 43,64 

Idade (média ± DP) 76,04 ± 6,87 71,10 ± 6,48 73,44 ± 7,06 p
(3)

=0,0086 

Faixa etária 
       

60 – 69 3 11,54 12 41,38 15 27,27 

p
(2)

=1,0000 70 – 80 18 69,23 16 55,17 34 61,82 

>80 5 19,23 1 3,45 6 10,91 

Anos de estudo 
       

Analfabeto 12 46,15 16 55,17 28 50,91 

p
(2)

=0,7463 

1 a 4 4 15,38 3 10,34 7 12,73 

5 a 9 9 34,62 10 34,48 19 34,55 

10 a 12 1 3,85 0 0,00 1 1,82 

       (1)
 Calculado com base no teste de qui-quadrado. 

     (2)
 Calculado com base no teste generalizado de Fisher. 

    (3)
 Calculado com base no teste t para amostras independentes.  
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Figura 6- Mapa-diagnóstico da incidência de delirium em idosos, segundo fatores   

sociodemográficos, João Pessoa-PB, 2013. (n = 55) 

 

 

 

Na interpretação dos resultados apresentados na Tabela 1 e na Figura 6, observou-se 

que a idade média dos pacientes que tiveram delirium é de 76,04 ± 6,87, enquanto a dos que 

não desenvolveram a síndrome é de 71,10 ± 6,48. Além disso, o delirium é mais incidente 

(57,69%) nas mulheres e, independentemente do sexo, a taxa de incidência de delirium é mais 

frequente na faixa etária entre 70 e 80 anos, e os pacientes sem instrução (analfabetos) são os 

mais susceptíveis. 

Conforme expressa a figura 6, as mulheres com idades entre 70 e 80 anos (73,34%) e 

sem grau de instrução (45,46%) estão mais susceptíveis à ocorrência de delirium. 
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Tabela 2– Distribuição das variáveis epidemiológicas dos idosos, segundo a presença de 

delirium, João Pessoa- PB, 2013. 

 

Variáveis epidemiológicas 

Com delirium 

(n=26) 

Sem delirium 

(n=29) 
Total (n=55) 

Significância 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Tempo na UTI (média ± DP) 22,04 ± 22,39 4,52 ± 4,48 12,80 ± 17,90 p
(3)

=0,0006 

Tempo de permanência na UTI 
      

Mais de 15 dias 11 42,31 1 3,45 12 21,82 
p

(2)
=0,0007 

Até 15 dias 15 57,69 28 96,55 43 78,18 

Motivo da internação 
       

Insuficiência respiratória aguda 13 50,00 6 20,69 19 34,55 

--- 

Sepse - - 3 10,34 3 5,45 

Choque séptico 1 3,85 - - 1 1,82 

Rebaixamento do nível de 

consciência 
1 3,85 - - 1 1,82 

Insuficiência cardíaca 6 23,08 8 27,59 14 25,45 

Pós-operatório 5 19,23 10 34,48 15 27,27 

Hemorragia digestiva alta - - 1 3,45 1 1,82 

Leptospirose - - 1 3,45 1 1,82 

Desfecho 
       

Alta melhorada 10 38,46 27 93,10 37 67,27 

p
(2)

=0,0000 Óbito 15 57,69 2 6,90 17 30,91 

Transferência 1 3,85 - - 1 1,82 

Procedência 
       

Enfermaria Clínica 9 34,62 11 37,93 20 36,36 

p
(2)

=0,4174 

Enfermaria Cirúrgica 2 7,69 3 10,34 5 9,09 

Centro Cirúrgico 5 19,23 10 34,48 15 27,27 

Unidade de Pronto Atendimento/ 

Emergência 
9 34,62 4 13,79 13 23,64 

Hemodinâmica 1 3,85 1 3,45 2 3,64 
(1)

 Calculado com base no teste de qui-quadrado. 
     (2)

 Calculado com base no teste generalizado de Fisher. 
    (3)

 Calculado com base no teste t para amostras independentes. 
    

 

 

Constata-se que 42,31% dos idosos com delirium permaneceram mais de 15 dias na 

UTI com um tempo médio de 22,04 ± 22,39, tempo de internação superior (4,52 ± 4,48) ao 

dos pacientes que não apresentaram a síndrome. Adicionalmente aos casos examinados, 

73,08% dos idosos com delirium deram entrada na UTI com quadro de insuficiência 

respiratória aguda- IRpA (50%) ou de insuficiência cardíaca- IC (23,08%), provenientes, em 

grande parte, da enfermaria clínica, de unidades de atendimento de emergência e de centro 

cirúrgico. Além dos motivos citados, geralmente os idosos internados em UTI evidenciam 
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enfermidades graves, sendo natural que o óbito (57,69%) seja o principal motivo de saída da 

unidade de terapia intensiva. Por outro lado, entre os pacientes que não apresentaram 

delirium, 93,10% receberam alta da UTI por motivos de melhora do seu quadro clínico. 

 

Figura 7 – Mapa-diagnóstico da incidência de delirium, segundo alguns fatores 

epidemiológicos, João Pessoa-PB, 2013. (n=55) 

 

 

 

 

Dos idosos que passaram mais de 15 dias na UTI, verificou-se que a insuficiência 

respiratória aguda foi o motivo de internação com maior incidência (63,64%). Em relação às 

comorbidades, ficou claro que os idosos que apresentaram, ao mesmo tempo, hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), cardiopatia e diabetes mellitus (DM) foram os pacientes mais 

susceptíveis a desenvolver delirium. 
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Tabela 3 –Distribuição das variáveis clínicas (fatores relacionados ao paciente), segundo a 

presença de delirium em idosos, João Pessoa- PB, 2013. 

 

Perfil 

Com delirium 

(n=26) 

Sem delirium 

(n=29) 
Total (n=55) 

Significância 

Freq. % Freq. % Freq. % 

 

Déficit cognitivo prévio       
Sim 5 19,23 0 0,00 5 9,09 

p
(2)

=0,0189 
Não 21 80,77 29 100,00 50 90,91 

Doença neurológica anterior 
     

Não 20 76,92 29 100,00 49 89,09 

p
(2)

=0,0079 AVC 4 15,38 0 0,00 4 7,27 

Alzheimer 2 7,69 0 0,00 2 3,64 

     Presença de dor 
       

Sim 11 42,31 3 10,34 14 25,45 

  p
(2)

=0,0003 Não 9 34,62 25 86,21 34 61,82 

Não mensurada 6 23,08 1 3,45 7 12,73 

        (1)
 Calculado com base no teste de qui-quadrado. 

     (2)
 Calculado com base no teste generalizado de Fisher. 

    
     

 

Conforme evidenciou a Tabela 3, a ocorrência de delirium tem relação com o déficit 

cognitivo prévio. Aproximadamente 20% dos idosos identificados com delirium tinham 

déficit cognitivo prévio; 23,07% já apresentaram AVC ou doença de Alzheimer 

anteriormente. Destaca-se que 42,31% dos idosos com delirium sentiam dor. Um dado 

importante constatado foi que o tabagismo, o alcoolismo e as medicações de uso crônico não 

se mostraram como fatores de risco para a incidência de delirium neste estudo. 
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Tabela 4 – Distribuição das variáveis clínicas entre os idosos (fatores relacionados à doença 

aguda), segundo a presença de delirium, João Pessoa-PB, 2013. 

Variável 

Com delirium 

(n=26) 

Sem delirium 

(n=29) 
Total (n=55) 

Significância 
Freq. % Freq. % Freq. % 

       
Sepse 

       
Sim 11 42,31 3 10,34 14 25,45 

p
(2)

=0,0118 
Não 15 57,69 26 89,66 41 74,55 

SapO2 
       

≥ 95% 25 96,15 29 100,00 54 98,18 
p

(2)
=0,4727 

< 95% 1 3,85 - - 1 1,82 

Glicemia 
       

< 80 2 7,69 - - 2 3,64 

p
(2)

=0,1022 80- 180 15 57,69 23 79,31 38 69,09 

> 180 9 34,62 6 20,69 15 27,27 

PaO2/FiO2 
       

≤ 300 11 42,31 7 35,00 18 39,13 
p

(1)
=0,7626 

> 300 15 57,69 13 65,00 28 60,87 

Ureia 
       

17,9 -54, 9 10 40,00 11 55,00 21 46,67 
p

(1)
=0,3767 

≥ 55 15 60,00 9 45,00 24 53,33 

Creatinina 
       

0,3- 1,3 12 52,17 12 60,00 24 55,81 

p
(1)

=0,7599 ≥ 1,4 11 47,83 8 40,00 19 44,19 

       (1)
 Calculado com base no teste de qui-quadrado. 

     (2)
 Calculado com base no teste generalizado de Fisher. 

    
 

 

Conforme expresso na Tabela 4, 42,31% dos idosos com delirium evidenciaram sepse; 

34,62% tinham glicemia maior que 180; 60% apresentavam níveis séricos de ureia igual ou 

superior a 55, e 47,83% apresentavam creatinina igual ou superior a 1,4. Não houve 

significância da ocorrência de delirium com parâmetros de hipóxia.  
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Tabela 5 – Distribuição dos procedimentos realizados nos idosos (fatores relacionados ao 

tratamento), segundo a presença de delirium, João Pessoa-PB, 2013. 

Procedimentos 

Com delirium 

(n=26) 
Sem delirium 

(n=29) 
Total (n=55) 

Significância 
Freq. % Freq. % Freq. % 

SVD 
       

Sim 23 88,46 16 55,17 39 70,91 
p

(2)
=0,0083 

Não 3 11,54 13 44,83 16 29,09 

Cateter venoso central 
      

Sim 25 96,15 16 55,17 41 74,55 
p

(2)
=0,0005 

Não 1 3,85 13 44,83 14 25,45 

TOT/TQT 
       

Sim 12 46,15 2 6,90 14 25,45 
p

(2)
=0,0014 

Não 14 53,85 27 93,10 41 74,55 

Ventilação invasiva 
       

Sim 11 42,31 2 6,90 13 23,64 
p

(2)
=0,0033 

Não 15 57,69 27 93,10 42 76,36 

Ventilação não 

invasiva        
Sim 7 26,92 2 6,90 9 16,36 

p
(2)

=0,0687 
Não 19 73,08 27 93,10 46 83,64 

Outro procedimento invasivo 
     

Não 21 80,77 26 89,66 47 85,45 

p
(2)

=0,6975 Drenagem de tórax 4 15,38 2 6,90 6 10,91 

Desbridamento 1 3,85 1 3,45 2 3,64 

Contenção física 
       

Sim 19 73,08 1 3,45 20 36,36 
p

(2)
=0,0000 

Não 7 26,92 28 96,55 35 63,64 

Tipo de dieta 
       

Dieta zero 7 26,92 9 31,03 16 29,09 

p
(2)

=0,0004 

Dieta por SNE 12 46,15 2 6,90 14 25,45 

Recusa alimentar 1 3,85 0 0,00 1 1,82 

NPT 3 11,54 2 6,90 5 9,09 

Via oral 3 11,54 16 55,17 19 34,55 
(1)

 Calculado com base no teste de qui-quadrado 
 (2)

 Calculado com base no teste generalizado de Fisher. 

 

 

Em relação aos procedimentos instituídos no grupo acometido com delirium, 

verificou-se que 88,46% dos idosos utilizavam sonda vesical de demora; 96.15% cateter 

venoso central; 46,15% estavam entubados ou traqueostomizados, entre esses, 42,31% 
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dependentes de ventilação invasiva. Destaca-se que 73,08% estavam contidos no leito. Em 

relação ao tipo de dieta administrada, 46, 15% dos idosos acometidos com delirium se 

alimentavam por sonda nasoenteral. 

 

Figura 8 – Mapa-diagnóstico da incidência de delirium em idosos, segundo alguns 

procedimentos invasivos, João Pessoa-PB, 2013. (n=55) 

 

 

 

Este estudo constata que o delirium teve maior incidência nos idosos que foram 

contidos no leito (73,08%). Desses, os que utilizaram ventilação invasiva tiveram uma 

incidência maior (52,63%) de desenvolver delirium.  Já dos pacientes que não tiveram 

contenção física (26,92%), a incidência de delirium em idosos que utilizam ventilação 

invasiva foi inferior a 15%. 
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Tabela 6 – Distribuição das variáveis relacionadas ao tratamento dos idosos, segundo a 

presença de delirium, João Pessoa-PB, 2013. 

Variável 

Com delirium 

(n=26) 
Sem delirium 

(n=29) 
Total (n=55) 

Significância 
Freq. % Freq. % Freq. % 

Uso de fentanil 
       

Sim 10 38,46 1 3,45 11 20,00 
p

(2)
=0,0016 

Não 16 61,54 28 96,55 44 80,00 

Sedação 
       

Não utilizou 19 73,08 28 96,55 47 85,45 

p
(2)

=0,0288 Midazolan 3 11,54 1 3,45 4 7,27 

Dexmedetomidina 4 15,38 0 0,00 4 7,27 

Droga vasoativa 
       

Sim 12 46,15 5 17,24 17 30,91 
p

(1)
=0,0392 

Não 14 53,85 24 82,76 38 69,09 

Uso de haloperidol 
       

Sim 6 23,08 0 0,00 6 10,91 
p

(2)
=0,0079 

Não 20 76,92 29 100,00 49 89,09 

Uso de outro benzodiazepínico 
     

Não 23 88,46 28 96,55 51 92,73 

p
(2)

=0,4635 
Clonazepan 1 3,85 1 3,45 2 3,64 

Lorazepan 2 7,69 0 0,00 2 3,64 

       (1)
 Calculado com base no teste de qui-quadrado. 

     (2)
 Calculado com base no teste generalizado de Fisher. 

    
 

 

Quanto ao uso de medicamentos relacionados à ocorrência do delirium expressos na 

Tabela 6, evidenciou-se que 38,46% dos idosos estavam utilizando fentanil em analgesia 

contínua; 26,92% utilizaram midazolan e dexmedetomidina como sedativo; 46,15% 

utilizaram droga vasoativa, e apenas 23,08% fizeram uso de haloperidol.  

Conforme verificado, os testes de associações aplicados aos dados apresentados, no 

sentido de verificar a relação entre as variáveis analisadas e a incidência de delirium, não 

possibilitaram informar a “força” que tais variáveis incidem na ocorrência do fenômeno, 

apesar de esses testes fornecerem uma boa ideia sobre a influência dessas variáveis na 

incidência investigada. Considerando isso, para mensurar mais precisamente esse grau de 

influência, lançou-se mão do cálculo das razões de chance (oddsratio), que será apresentado 

na seção seguinte, rotulada pela letra R. 
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4.2 AVALIAÇÃO DOS PADRÕES DE ASSOCIAÇÃO ENTRE OS FATORES E A 

INCIDÊNCIA DE DELIRIUM 

 

 

Tabela 7 – Avaliação dos padrões de associação entre as variáveis significativas e a 

incidência de delirium, João Pessoa-PB, 2013 (n=55). 

Fatores associados Categorias 
OR 

(ajustado) 
OR (IC 95%) Valor-p 

Idade 
 

1,12 (1,023 ; 1,233) 0,0146 

Faixa etária 

60 - 69 (R)  -- -- -- 

70 – 80 4,50 (1,073 ; 18,865) 0,0397 

> 80 20,00 (1,655 ; 241,723) 0,0185 

Tempo na UTI 
 

1,20 (1,046 ; 1,371) 0,0090 

Tempo de permanência na 

UTI 

Até 15 dias (R)  -- -- -- 

Mais de 15 dias 20,53 (2,413 ; 174,7) 0,0057 

Uso de fentanil 
Não (R)  -- -- -- 

Sim 17,50 (2,048 ; 149,551) 0,0089 

Presença de dor 
Não (R)  -- -- -- 

Sim 10,19 (2,303 ; 45,043) 0,0022 

Contenção física 
Não (R)  -- -- -- 

Sim 76,00 (8,636 ; 668,811) 0,0001 

SVD 
Não (R)  -- -- -- 

Sim 6,23 (1,524 ; 25,469) 0,0109 

Cateter venoso central 
Não (R)  -- -- -- 

Sim 20,31 (2,417 ; 170,679) 0,0056 

Ventilação Invasiva 
Não (R)  -- -- -- 

Sim 9,90 (1,933 ; 50,706) 0,0059 

TOT/TQT 
Não (R)  -- -- -- 

Sim 11,57 (2,267 ; 59,07) 0,0032 

Sepse 
Não (R)  -- -- -- 

Sim 6,36 (1,527 ; 26,453) 0,0110 

Droga vasoativa 
Não (R)  -- -- -- 

Sim 4,11 (1,198 ; 14,133) 0,0247 
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Conforme se observa, a Tabela 8 apresenta todas as variáveis com associação 

significativa com a ocorrência de delirium nos idosos estudados. Os resultados expressos 

mostram que tanto a idade no formato contínuo (não categórico) quanto a faixa etária no 

formato categorizado foram variáveis estatisticamente associadas com a incidência de 

delirium. Ressalta-se que cada aumento de um ano na idade do idoso gera um acréscimo de 

12% (OR=1,12) na incidência de delirium. Quando a variável idade foi agrupada em faixas 

etárias, conclui-se que os idosos com idade entre 70 e 80 anos têm 4,5 mais chances de 

desenvolver delirium do que os idosos com faixa etária entre 60 e 69 anos (categoria de 

referência); já os com mais de 80 anos tiveram vinte vezes mais chances de desenvolver 

delirium em relação à faixa etária padrão. 

Além disso, observou-se que a permanência por mais de 15 dias na UTI, em relação à 

categoria de referência (até 15 dias), aumentou em vinte vezes a chance de incidência de 

delirium; o uso de fentanil aumentou quase 17,5 vezes a chance de o idoso desenvolver 

delirium; a presença de dor e a contenção física aumentaram, respectivamente, em dez e 76 

vezes a chance de incidência de delirium na pessoa idosa. 

De forma semelhante, a utilização de sonda vesical de demora, de ventilação invasiva 

e de tubo orotraqueal/traqueostomia por parte dos idosos provocou um aumento, 

respectivamente, de seis, dez e 12 vezes a chance de ocorrência de delirium. Por fim, os 

pacientes que evidenciaram sepse, que utilizavam droga vasoativa ou cateter venoso central 

tiveram, respectivamente, seis, quatro e 20 vezes mais chances de ser acometidos pelo 

delirium. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O delirium em idosos gravemente enfermos é um fenômeno comumente presente em 

ambientes de cuidados críticos. Neste estudo, constatou-se que, dos 55 idosos acompanhados, 

47,27% apresentaram, pelo menos, um episódio de delirium durante seu período de 

internação, dados que comprovam a necessidade de os profissionais que atendem aos idosos 

nesses espaços rastrearem esse evento para que sejam realizadas intervenções que revertam o 

quadro. 

Essa incidência acompanha os resultados descritos em outros estudos. Estima-se que o 

delirium pode acometer entre 31% 
46

 até 79%
69

 dos idosos internados em UTIs, entretanto, 

quando esses pacientes usam ventilação mecânica, essa prevalência pode alcançar 80%, mas 

apenas 32 a 66% deles são diagnosticados e tratados corretamente
23

. Quando ferramentas 

diagnósticas e de triagem são aplicadas de forma prospectiva, são identificadas altas 

incidências, como, por exemplo, o estudo que identificou delirium em 70% dos idosos 

acompanhados
70

. 

Quanto à forma como o delirium se apresenta nos idosos deste estudo, observou-se 

que a maior parte deles estava acometida pela forma hipoativa, que só pôde ser identificada 

com o instrumento adotado nesta investigação. Vários autores destacam que, entre as formas 

de apresentação do fenômeno, a hipoativa é a mais comum nos idosos
65,71,72

. Esse quadro é 

um forte preditor da duração da ventilação mecânica invasiva e do tempo de permanência na 

UTI
37

. De acordo com pesquisadores, uma avaliação clínica usual sem um instrumento 

validado pode não detectar o delirium, pois quase todos os pacientes se apresentam calmos e 

sonolentos, e isso evidencia a forma hipoativa da doença
40

. 

Considerando-se os fatores determinantes de delirium expressos na população 

investigada, elegeu-se discutir, no primeiro momento, os fatores predisponentes e, em 

seguida, os precipitantes da ocorrência do fenômeno em questão.   

 

5.1 FATORES PREDISPONENTES DO DELIRIUM EM IDOSOS CRITICAMENTE 

ENFERMOS 

 

Este estudo evidencia que a idade avançada é um forte preditor da ocorrência de 

delirium. O grupo de idoso mais acometido com o fenômeno estava na faixa etária de 70 a 80 

anos. Colaborando com esse achado, um estudo realizado em 2012, nas enfermarias de clínica 

médica do Hospital Universitário Lauro Wanderley, mesma instituição do atual estudo, 
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identificou que a idade avançada se destacou como fator de risco persistente para o 

desenvolvimento do delirium durante o período de internação dos pacientes naqueles 

espaços
73

. Considerando esse resultado, no atual estudo, a idade média dos idosos 

acompanhados na UTI que foram acometidos pelo delirium foi maior do que a dos que não 

apresentaram o fenômeno. A idade avançada foi um fator de risco com forte associação ao 

desenvolvimento da síndrome. Pode-se afirmar que sua incidência tem um aumento 

significativo com o acréscimo de anos vividos, e os idosos com mais de 80 anos podem ter 20 

vezes mais chances de desenvolver o delirium em relação à faixa etária padrão. Esse achado 

confirma os dados de vários estudos que descrevem a idade avançada como um fator 

independente da ocorrência do fenômeno
49,50,51,64,74

. 

Porém, em relação ao sexo, este estudo demonstrou que as mulheres foram mais 

acometidas pelo evento do que os homens, acompanhando estudo de outros autores que 

identificaram maior prevalência de delirium em idosas, quando internadas na UTI 
69

. Já outro 

autor
28

 afirma que o sexo masculino constitui um fator de risco independente para a 

ocorrência de delirium. Os dados obtidos neste estudo podem ser justificados porque o 

número absoluto de idosos atendidos no período da pesquisa foi composto por mulheres em 

56,36% da amostra. Quanto à escolaridade, a despeito de a maioria dos idosos acometidos 

com a síndrome ter sido constituída por pessoas sem escolaridade, não houve associação 

significativa com a ocorrência de delirium, visto que o mesmo padrão de referência foi 

observado no grupo de idosos que não apresentaram esse distúrbio.  

Em relação ao tempo de permanência, 11 idosos com delirium (42,31%) passaram 

mais de 15 dias internados na UTI, fato associado ao aumento de 20 vezes de chance de 

ocorrer o fenômeno. Esse resultado acompanha as afirmativas de outras pesquisas. Estudo 

realizado em 2011 verificou que os pacientes sem delirium tiveram um tempo médio de 

permanência na UTI de 13,6 dias, enquanto os que tiveram delirium ficaram nesse espaço, em 

média, 20,6 dias
50

. Em outro estudo multicêntrico, realizado em 2010, o delirium foi 

associado a mais tempo de permanência em unidades críticas e foi um preditor independente 

de mortalidade na UTI
47

. 

A incidência de delirium varia de acordo com o perfil dos pacientes. Um estudo 

realizado em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos que foram encaminhados à 

UTI identificou que os idosos apresentaram maior incidência de delirium, o que levou a um 

tempo maior de hospitalização e a maiores taxas de mortalidade
75

. Nesse estudo, a maioria 

dos idosos acometidos por delirium foi proveniente de enfermarias clínicas e unidades de 

emergência, sendo portadores de insuficiência respiratória aguda (50%) e de insuficiência 
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cardíaca (23,08%), ou do Centro Cirúrgico, no Pós-operatório imediato (19,23%).  A maior 

parte deles tinha apenas uma comorbidade. A hipertensão arterial (n=13) foi a mais 

prevalente, seguida pelo diabetes mellitus (n=11) e pela cardiopatia (n=9), condição clínica 

que, somada com a instabilidade imposta pela doença aguda, reflete em aumento da taxa de 

morbimortalidade, especialmente quando acometidos de disfunção orgânica cerebral. 

Considerando sua letalidade, autores afirmam que os idosos que desenvolvem delirium 

durante a internação têm uma possibilidade de morrer entre 22 e 76% durante esse período, e 

25% deles morrem meses depois da alta hospitalar
76

. Acompanhando essa afirmativa, estudo 

realizado em 2009 concluiu que 50% dos idosos que foram acometidos por delirium quando 

estiveram internados na UTI morreram em até um ano depois de permanecer naqueles 

espaços
77

. Neste estudo, mais da metade (57,69%) dos idosos acometidos com o evento foi a 

óbito. De modo inverso, 93,10% dos que foram acompanhados que não apresentaram 

disfunção cerebral aguda receberam alta da UTI. 

Corroborando essa afirmativa, uma revisão de literatura publicada em 2013 destaca 

que a maioria dos estudos converge quanto ao fato de que os idosos que tiveram pelo menos 

um episódio de delirium têm mais risco de morrer e de desenvolver um déficit cognitivo 

permanente
78

. Cabe destacar que vários estudos afirmam que o delirium, muitas vezes, 

persiste, mesmo depois de os idosos receberem alta da unidade de cuidados críticos, 

especialmente quando já têm um déficit cognitivo prévio. Estudo prospectivo que envolveu o 

acompanhamento de idosos com delirium e que tiveram alta da UTI verificou que 58% deles 

tiveram delirium persistente
49

. Neste estudo, aproximadamente 20% dos idosos que 

evidenciaram delirium apresentavam algum déficit cognitivo anterior, como quadros 

demenciais ou doença neurológica prévia.  

Colaborando com essa análise, outro estudo identificou que os idosos com déficit 

cognitivo prévio tiveram 40% mais chances de ter delirium, mesmo depois de se controlarem 

o estado funcional basal e a gravidade da doença
70

. Outros autores ressaltam que, além da 

idade avançada e do déficit cognitivo prévio, especialmente decorrente de quadros 

demenciais
72

, as doenças crônicas, somadas aos fatores precipitantes impostos pelo tratamento 

da doença aguda exercem forte influência na ocorrência de delirium
54,74

. 
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5.2 FATORES PRECIPITANTES AO DELIRIUM EM IDOSOS CRITICAMENTE 

ENFERMOS 

 

Como principais fatores precipitantes ao surgimento do delirium em ambientes 

críticos, diversos autores
27,29,77

 apontam o estresse, induzido pelo desconhecimento do 

ambiente, mudança constante do pessoal de enfermagem, procedimentos invasivos mal 

explicados, baixa oxigenação cerebral, baixo aporte de glicose ao cérebro, aumento da 

demanda metabólica por quadros febris, presença de quadros álgicos, entre outros. Frente a 

essa realidade, faz-se necessária a monitorização desses eventos, tão comuns no cuidado de 

enfermagem para o paciente crítico, como observar a saturação de oxigênio, os valores da 

gasometria arterial, as medidas de glicemia horária e a administração de medicações conforme 

os protocolos institucionais para o controle da dor, da temperatura e da hipoglicemia, que 

visam, sobretudo, proporcionar medidas de conforto necessárias à adaptação do idoso nesse 

ambiente. 

O manejo do idoso gravemente enfermo requer intervenções que visam estabilizar a 

doença aguda, que, muitas vezes, cursa com desequilíbrio metabólico e com quadro de 

hipoperfusão tecidual, decorrente de eventos que levam ao baixo débito cardíaco, como a 

insuficiência cardíaca e a sepse. Levando em consideração que o principal mecanismo 

fisiopatológico da ocorrência do delirium é a diminuição da acetilcolina, o sistema colinérgico 

parece ser particularmente vulnerável a insultos ao sistema nervoso central, tais como a 

hipóxia e a hipoglicemia, que diminuem significativamente a síntese desse 

neurotransmissor
44

, pois a atividade neural depende da reserva de substratos como o oxigênio 

e a glicose para o metabolismo aeróbico
22

. 

Neste estudo, no entanto, a maioria dos idosos (57,69%) estava com os níveis 

glicêmicos dentro do padrão aceitável para o manejo de pacientes críticos (80-180mg/dl). 

Corroborou para isso o fato de, na Instituição em que foi realizada a pesquisa, existir um 

protocolo que tem como meta a estabilização da glicemia sérica dos pacientes, o qual é 

operacionalizado pela equipe de Enfermagem e envolve a infusão contínua de insulina. A 

despeito disso, 34,62% dos idosos com delirium apresentaram glicemia acima do valor 

esperado, e apenas dois idosos com hipoglicemia. Não houve associação de hipóxia à 

ocorrência de delirium. 

Cabe destacar que a ocorrência de sepse (42,31%) nos idosos com delirium envolvidos 

nesta investigação teve forte associação com a incidência do fenômeno. Ressalta-se que o 

quadro de sepse não foi o motivo principal da admissão do paciente, ele pode ter sido 
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subdiagnosticado no primeiro momento, ou ter sido decorrente da exposição dos patógenos 

específicos das unidades críticas, seja pela permanência nesse espaço seja pelos 

procedimentos invasivos necessários ao tratamento da doença atual. 

As intervenções necessárias ao tratamento da doença aguda requer, muitas vezes, a 

implementação de drogas vasoativas, sedativas e analgésicas, e a utilização de dispositivos 

invasivos, como tubos orotraqueais, cateter venoso central e sondas vesicais para a 

monitorização de função respiratória e hemodinâmica. No entanto, essas intervenções estão 

diretamente associadas ao delirium, conforme análise que segue. 

A maioria dos idosos (96,15%) tinham cateter venoso central implantado para 

controlar a infusão de fluidos e a administração de drogas vasoativas (46,15%), fatores de 

risco associado à ocorrência do delirium
47

. Convém ressaltar que a presença do acesso venoso 

central aumentou em 20 vezes a chance de ocorrer o delirium.  

Em relação ao tratamento utilizado para estabilizar a doença aguda dos idosos com 

delirium, verificou-se que 42,31% deles estavam dependentes de ventilação mecânica 

invasiva. A ventilação mecânica aumentou em dez vezes mais a chance de se desenvolver a 

síndrome nos idosos. Vale ressaltar que a ocorrência do delirium está associada a um maior 

tempo de ventilação mecânica
49,79

, especialmente se esses pacientes fizerem uso de sedação 

contínua com benzodiazepínicos. 

Considerando essa condição, os enfermeiros devem estar atentos aos fármacos 

indutores de delirium nos idosos. Entre eles, os benzodiazepínicos fazem parte do grupo de 

alto risco para o desenvolvimento do fenômeno
28

, pois sua meia vida prolongada eleva sua 

concentração sérica, que alcança um nível precipitador de delirium
23,45

. A utilização de 

benzodiazepínicos e opioides, entre eles, o midazolan, sedativo utilizado em unidades críticas, 

principalmente nos pacientes que necessitam de ventilação mecânica, vem sendo associado à 

ocorrência de delirium em vários estudos
47,69,80

. No entanto, no grupo de idosos envolvidos 

nesta pesquisa, o delirium não foi associado ao midazolan, sedativo utilizado no protocolo 

institucional do hospital do estudo. Tal fato pode estar associado à prática de despertar o idoso 

diariamente, que é a interrupção da sedação, com o objetivo de tentar retirar o mais 

precocemente da ventilação mecânica.  

A despeito disso, vale destacar os principais estudos que associaram a utilização de 

sedativos continuamente à ocorrência de delirium. O estudo MENDS
79

 comparou a utilização 

de dexmedetomidina com lorazepan. Em seguida, outro estudo, o SEDCOM
81

, comparou o 

uso contínuo de midazolan com a dexmedetomidina. Ambos chegaram à conclusão de que a 

utilização desta última associa-se a uma menor ocorrência de delirium. Estudos atuais 
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apontam que é necessário utilizar um protocolo de sedação e de analgesia, que, quase sempre, 

são guiados pelos enfermeiros, visando avaliar e tratar a presença de dor e deixar os pacientes, 

especialmente os idosos, acordados e interagindo com a equipe de cuidados intensivos, para 

que possam ser retirados o mais rápido possível da ventilação mecânica
82,83

.   

Ponderando ainda sobre o uso de medicamentos e sua relação com o delirium, no 

âmbito deste estudo, constatou-se que 38,46% dos idosos com delirium usaram fentanil, 

opioide no protocolo de analgesia contínua da instituição cenário da pesquisa, o que aumentou 

em 18 vezes a chance de se desenvolver a síndrome em questão, dados maiores que os 

evidenciados em outro estudo
50

, o qual identificou que os pacientes que receberam essa 

medicação eram mais propensos ao desenvolvimento do fenômeno, só que tinham cinco vezes 

mais chances de seu surgimento. Entretanto, de modo inverso, a interrupção da analgesia 

contínua, ou a gestão inadequada da dor, tem uma forte associação com o surgimento do 

delirium em ambientes de cuidados intensivos
77

. 

Convém destacar que o envelhecimento produz um aumento de morbidades 

potencialmente relacionadas a quadros álgicos, como as enfermidades degenerativas, as 

inflamações articulares, as fraturas vertebrais decorrentes de osteoporose senil, as neoplasias e 

as dores neuropáticas, mas, muitas vezes, esse quadro não é identificado, e os idosos são 

tratados de forma inadequada
84

. Quando se encontram gravemente enfermos, novas situações 

a que estão expostos pioram consideravelmente o quadro álgico pela presença de imobilidade 

e procedimentos invasivos diários necessários à estabilização e ao controle da doença aguda. 

Somada a esse fato, a dificuldade de comunicação e expressão, especialmente na presença de 

dispositivos traqueais, torna os pacientes gravemente enfermos mais vulneráveis à dor
85

. 

Nesse sentido, uma adequada gestão da dor tem sido descrita como uma meta de 

prevenção do delirium em unidades de terapia intensiva
80

. Entretanto as barreiras encontradas 

no manejo da dor nos idosos, como a presença de alteração cognitiva, tornam falha a sua 

identificação, e, juntamente com a percepção do aumento do risco de reações adversas a 

medicamentos e a relutância na prescrição de opioides por parte de equipes médicas resulta 

em um sofrimento desnecessário, que leva a quadros dramáticos nesses pacientes
84,86

. A 

relação entre dor, tratamento e delirium produz uma interação complexa e incerta. Da mesma 

forma que a dor é um fator precipitante da ocorrência do delirium, a utilização de opioide - 

fármaco considerado “padrão-ouro” para o controle da dor - pode precipitar o aparecimento 

da síndrome e tornar conflitante a administração de opioide e sua relação com o delirium
39,52

. 

Chamam a atenção estudos que investigaram a analgesia em unidades críticas. No 

estudo realizado em 2007, concluiu-se que a analgesia foi instituída em menos de 25% dos 
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procedimentos realizados na UTI
87

; outro estudo realizado em 2009 identificou que menos de 

20 a 40 % dos procedimentos dolorosos são realizados com analgesia
19

. Outros autores 

evidenciaram que os pacientes com dor e que desenvolveram delirium receberam pouca dose 

de analgésico. Isso é um alerta para que os enfermeiros se concentrem no tratamento 

adequado da dor nos idosos
88

. Considerando essa questão, este estudo observou que 42,31% 

dos idosos que tiveram delirium possuíam algum quadro álgico, enquanto que 86,21% dos 

idosos que não tiveram delirium não evidenciaram dor associada, revelando uma forte 

associação de dor com a ocorrência do fenômeno. Então, pode-se afirmar que os idosos que 

tiveram dor apresentaram onze vezes mais chances de desenvolver o delirium.   

Convém esclarecer que, neste estudo, a avaliação da dor pode ter sido subestimada, 

pois, para identificá-la, foi feita somente uma investigação direta no paciente sobre a presença 

ou a ausência de dor, porque não existia, no período da coleta dos dados, uma recomendação 

de escalas de avaliação de dor no delirium. Atualmente, foram publicadas, em 2013, as novas 

diretrizes de sedação, analgesia e delirium pela Society of Critical Medicine, que recomenda à 

equipe multiprofissional que trabalha em terapia intensiva que utilize, para identificar a dor 

nos pacientes gravemente enfermos, a Escala Comportamental de dor (BPS) e a ferramenta de 

observação da dor em cuidados críticos
80

.   

Muitos critérios de qualidade da assistência têm sido associados com a não ocorrência 

do delirium, por refletirem que uma boa prática clínica inclui as mudanças de fatores de risco 

que precipitam o fenômeno. Entre essas mudanças, evitar contenções físicas vem sendo citada 

por ter forte associação com o fenômeno em questão.  No entanto, a equipe de enfermagem é 

mais propensa a usar restrições físicas e seguir com restrições químicas ao se depararem com 

comportamentos inseguros do paciente
39,64

, para evitar que outros danos, que também reflete 

em índices de qualidades da assistência ocorram, a exemplo de extubação e retirada de cateter 

acidental. 

Salienta-se que é comum verificar a presença de contenções físicas em pacientes 

agitados, com algum grau de desorientação ou até mesmo nos que estão entubados, porém 

despertos, acreditando ser essa prática uma regra de segurança. No entanto, a contenção física 

aumenta significativamente a incidência do delirium. Nesse estudo verificou-se que 73,08% 

dos idosos que tiveram delirium estavam contidos, mesmo sabendo-se que a maioria deles 

(46,01%) apresentava-se hipoativos. Diante desse dado, pode-se afirmar que o uso de 

contenções físicas nos idosos aumentou em 76 vezes a chance de ocorrer o delirium. Cabe 

destacar estudo realizado em 2009, que evidenciou que o uso de restrição física foi associado 

a um risco muito elevado ao surgimento do fenômeno com OR de 33,84
54

. Na Dinamarca, a 
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contenção só pode ser usada com a permissão de um psiquiatra
50

, uma vez que a utilização 

preventiva de suaves algemas com o intuito de proteger a posição de cateteres, sondas e 

drenos pode ocasionar delirium, devendo ser uma prática abolida em unidades de cuidados 

críticos
54

. 

Ante o exposto, verifica-se que o quantitativo de profissionais de Enfermagem deve 

ser suficiente para garantir vigilância e atuação contínuas ao lado do paciente. Embora autores 

afirmem que uma equipe de Enfermagem capacitada é suficiente para impedir o delirium
50

, 

outros revelam que a implementação do monitoramento do delirium por parte dos enfermeiros 

pode ser impedida pela alta carga de trabalho
89

. Estudos realizados em 2009 e em 2012 

demonstraram que a implementação do protocolo de sedação e analgesia aumentou a carga de 

trabalho de enfermagem
82,90

. Outros autores evidenciam que algumas das principais razões 

que dificultam a implementação desse mesmo protocolo são a falta de suporte de enfermagem 

e a preocupação com o risco de remover os dispositivos invasivos
91

.  

Convém ressaltar que as práticas de contenção física existem, sobretudo, pela falta de 

um número ideal de profissionais de Enfermagem à beira do leito. Uma publicação atual 

ressalta que a equipe de Enfermagem tem papel fundamental na implementação das diretrizes 

de prevenção de delirium e alerta que é imperativo reestruturar o quantitativo de profissionais 

de Enfermagem necessários para qualificar o manejo do paciente grave
83

. A despeito de todas 

as evidências sugerirem mais atenção à tecnologia leve, o dimensionamento da equipe de 

Enfermagem em UTIs brasileiras foi modificado e, atualmente, é regido pela RDC nº 26, de 

11 de maio de 2012
92

, que preconiza a existência de um enfermeiro para cada dez leitos e de 

um técnico de Enfermagem para cada dois leitos, aumentando o quantitativo de pacientes 

críticos sob os cuidados diretos do enfermeiro assistencial.   

Por fim, destaca-se o isolamento familiar como um dos fatores de risco de natureza 

modificável, que a literatura descreve como contribuinte para a ocorrência do delirium. Neste 

estudo, não foi aplicada nenhuma correlação do isolamento do paciente com a gênese do 

delirium, visto que todos os idosos que permanecem na UTI recebem a visita de familiares 

apenas em horários estabelecidos pela instituição do estudo. Alguns autores ressaltam que a 

presença de um familiar como acompanhante do idoso na UTI, assim como políticas de visita 

aberta diminuem o estresse do paciente e da família
93

.  Outro estudo observacional realizado 

em 2011 concluiu que os pacientes que tiveram a participação da família com a ajuda de 

enfermeiros desenvolveram menos delirium do que os que não passaram por essa experiência, 

pois proporcionou a esse grupo segurança e orientação, que diminuíram a tensão percebida 

pelos estressores auditivos e visuais, como alarmes de monitores e do cenário da UTI
94

.  
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CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo demonstraram que foi possível responder aos 

questionamentos da pesquisa e que é preciso rastrear o delirium em idosos, quando são 

admitidos em unidades de cuidados críticos. A detecção da disfunção orgânica mental aguda 

representa um alerta para a identificação dos fatores precipitantes em busca de uma 

estabilização orgânica global, devido à natureza não modificável dos fatores predisponentes. 

A incidência do delirium em idosos criticamente enfermos acompanhados na UTI do 

HULW foi de 47,27 %. Entre os fatores predisponentes ao surgimento do fenômeno, a idade 

avançada se destacou como um fator de risco, e entre os fatores precipitantes, os dispositivos 

invasivos, a presença de dor e de contenção física expressaram mais relação com a ocorrência 

do delirium. 

Diante do exposto, é necessário muito mais do que tratar os fatores determinantes de 

sua ocorrência. É preciso prevenir. A equipe multiprofissional, especialmente a de 

Enfermagem, precisa reconhecer precocemente quais são os idosos que podem desenvolver o 

delirium quando admitidos na UTI. Essa população já representa o grupo que deverá ter 

abordagem preventiva, seja com intervenções médicas, por meio da restrição aos 

benzodiazepínicos, como intervenções de toda a equipe multiprofissional, na tentativa diária 

de evitar que os fatores que precipitam o delirium ocorram.  

Nessa perspectiva, a implantação da avaliação do delirium deve ser incorporada à 

intervenção de atuação multidisciplinar, para facilitar a prática de sua adesão. Para prevenir 

esse mal, devem-se perseguir as seguintes metas: avaliar diariamente a necessidade de utilizar 

os dispositivos invasivos, como o cateter venoso central e o cateter urinário; mobilizar 

precocemente o idoso, em busca do desmame ventilatório com implementação de protocolos 

de sedação e analgesia, que permitem que ele fique acordado, mas sem dor; respeitar as horas 

de sono, diminuindo o barulho e as luzes durante a noite, visando manter o ciclo sono-vigília, 

e especialmente, fazer com que a família participe mais para evitar o isolamento imposto por 

esses espaços. 

Convém destacar que, em reuniões científicas da área de terapia intensiva, vem sendo 

discutida a necessidade de flexibilizar a presença de familiares com a intenção de prevenir o 

delirium. Como aliado, o componente de visita aberta surge como elemento propulsor da 

política de humanização no Brasil. Do mesmo modo, é imperativa a mudança de práticas de 

contenção física. É importante ressaltar que a retirada da sedação contínua, com a implementação 

do despertar diário ou do uso de um protocolo de sedação e de analgesia, a fim de evitar o uso 
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de dispositivos de contenção, visa, prioritariamente, promover uma boa prática quanto ao 

cuidado com o idoso gravemente enfermo, associada à diminuição do tempo de ventilação 

mecânica e da ocorrência do delirium. Entretanto é necessário um quantitativo de pessoal de 

Enfermagem satisfatório para atender às intervenções necessárias.  

Nesse sentido, ao investigar a ocorrência de delirium nos idosos gravemente enfermos 

admitidos na UTI do HULW, foi possível obter dados empíricos necessários para que, em um 

futuro próximo, haja um planejamento e uma implantação de protocolo de cuidados 

multiprofissionais que visem minimizar os efeitos dessa síndrome e promova uma assistência 

humanizada, que elimine os fatores de risco que podem ser modificados, numa perspectiva 

preventiva e curativa. 

As limitações deste estudo se justificam pelo fato de os idosos terem sido avaliados em 

apenas um momento diário. E como essa síndrome é de natureza flutuante, os sintomas 

podem ter surgido em outro período, o que nos leva a pensar que a incidência de delirium em 

idosos pode ser ainda mais elevada do que os dados obtidos nesta pesquisa.  
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APÊNDICE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) participante, 

O (a) Sr (a) está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada: “Delirium em 

idosos criticamente enfermos: um estudo utilizando a ferramenta CAM-ICU”, que está 

sendo realizada por pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba e tem como objetivo 

investigar delirium em idosos durante sua permanência na Unidade de Terapia Intensiva do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley. Para desenvolvê-la, será realizado um exame diário 

nesses idosos, com o intuito de verificar a presença de delirium, utilizando um roteiro que 

identifica esse distúrbio, o qual é composto por quatro etapas que duram, em média, cinco 

minutos para ser realizados. Incluem perguntas dirigidas aos idosos para avaliar a alteração do 

seu nível de consciência, de atenção e presença de desorganização de pensamento. As 

informações obtidas através dessa avaliação contribuirão para melhorar a qualidade da 

assistência prestada aos idosos, quando gravemente doentes. 

Considerando a importância do estudo para a assistência ao idoso em Unidade de 

Terapia Intensiva, solicitamos sua participação, assim como sua permissão para divulgar os 

resultados em eventos da área de saúde e em revistas científicas. Esclarecemos que será 

assegurado que o (a) Sr (a) não será identificado e será mantido o sigilo das informações 

confidenciais obtidas. Sua participação é voluntária e será formalizada por meio de sua 

assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –TCLE- do qual o (a) Sr (a) 

receberá uma cópia. Esclarecemos, ainda, que o (a) Sr (a) não é obrigado (a) a fornecer 

informações e pode requerer sua desistência a qualquer momento do estudo. Além disso, nos 

colocamos à disposição para qualquer esclarecimento referente à pesquisa, em qualquer etapa 

do estudo.    

 

Diante do exposto, solicitamos a sua autorização. 

 

Eu,___________________________________________________________________ 

tendo recebido as informações acima, considerando a importância do objetivo do estudo 

proposto, dou o meu consentimento para participar da pesquisa e publicar resultados para fins 

científicos. 

                            João Pessoa,_____/_________/__________ 

                      _________________________________________ 

             Assinatura do (a) participante da pesquisa 

                   ____________________________________________ 

                 Assinatura da pesquisadora responsável 

 

 

Pesquisadora responsável: Márcia Abath Aires de Barros 

Orientadora da pesquisa: Profª Drª Maria das Graças Mello Fernandes 

 

Contato: UTI do Hospital Universitário Lauro Wanderley- UFPB Fone: (83) 3216-7825. 

Comitê de Ética do Hospital Universitário Lauro Wanderley. Fone: (83) 3216-7302. 
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APÊNDICE - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
Programa de Pós-graduação em Enfermagem- Nível Mestrado  

Instrumento de coleta de dados  

Título da Pesquisa: Delirium em idosos criticamente enfermos - um estudo utilizando a ferramenta CAM-ICU 

1. Dados demográficos Iniciais:___________ 1.1 Idade: ______ 1.2: Sexo:______ 1.3 Escolaridade: _______________     Reg:_____________________ 

2. Dados epidemiológicos: 2.1 Admissão na UTI:______2.2 Alta da UTI:_______Tempo de permanência na UTI (dias):     _____________________  

Tipo: 2.2.1 Melhorada_ 2.2.2 Óbito___ 2.2.3 Transferência____ 2.4 Motivo da internação:__________________________________________________            

2.5 Procedência:____________________________________ 3.Dados clínicos: 3.1 Comorbidades:____________________3.2 Tabagismo:________   

3.3 Alcoolismo: ___________3.5 Doença neurológica anterior:____________________________________ 

ITEM 

                     DATA 

                             

4.Pontuação RASS 
+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4  

 

                             

5.CAM-ICU 

(POS/NEG)   

                             

6.Uso de haloperidol                              

7. Sedação 

7.1 Não utilizada  

     7.2 Midazolan 

7.3 Propofol 

7.4 Precedex 

 

                             

8. Uso de fentanil                              

9. Outro 

benzodiazepínico  

 

                             

10. Droga vasoativa 
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ITEM 

                                

DATA 

                             

11. Evidência de dor                              

12. Contenção física                              

13. Sonda vesical                              

14. Ventilação 

invasiva 

                             

15. VNI                               

16TOT/TQT                              

17. Cateter venoso 

central      

                             

 18. Outro procedimento 

invasivo  

 

                             

19.Sepse                              

20.SapO2                              

21Glicemia                              

22.Relação PaO2/FiO2                              

23.Valor sérico uréia                              

24. Valor sérico 

creatinina 

                             

25. Despertar diário                              

26. Tipo de dieta 
26.1 Dieta zero 

26.2 Dieta por SNE 

26.3 Recusa alimentar 

26.4 NPT 

26.5 Via oral 
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