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RESUMO 

Introdução: Delirium é uma síndrome clínica caracterizada por uma desordem aguda da 
atenção e cognição, que tende a flutuar no decorrer das 24 horas, comum em pacientes idosos 
hospitalizados (14-56%) e em pós-operatório de cirurgias (11,4-36,2%), subdiagnosticada no 
âmbito médico e que apresenta diversos fatores de risco, tais como: idade avançada, 

comorbidades físicas, história de delirium prévia, medicamentos, entre outros. 

Objetivos: Descrever a incidência de delirium, assim como os fatores de risco para seu 
desenvolvimento em pacientes durante o pós-operatório de cirurgias eletivas vasculares 

realizadas no Hospital Universitário Polydoro Emani de São Thiago. 
Método: Em um estudo do tipo Coorte, avaliar fatores de risco pré, peri e pós-operatório para 
delirium com o auxílio de dados dos prontuários dos pacientes e através de duas entrevistas 

com cada paciente, uma entre o primeiro e quinto dia de intemação e outra entre o primeiro e 

o terceiro dia de pós-operatório, no período de 01/10/03 à 19/12/03 e 12/01/04 à 01/04/04 . 

Para a detecção de episódio de delirium foi utilizado o Conƒitsion Assessment Method (CAM) 
e para avaliar comorbidades fisicas foi utilizado o Índice de comorbidades de Charlson. 

Resultados: A amostra foi composta por 28 pacientes, 64,3 % de homens, 100 % brancos, a 

maioria com escolaridade de nível primário incompleta (5 7,6%), com uma idade média 1 DP 
= 59,9 zh 11,7 anos. 
Conclusões: A incidência de delirium encontrada foi de 14,3 % (n=4). Dos fatores de risco 
pesquisados (idade avançada, comorbidades físicas, diagnóstico de demência confirmado, 
história de delirium prévia, alterações laboratoriais, medicamentos, tempo de duração das 
cirurgias, necessidade de transfusão sanguínea, utilização de métodos invasivos), apenas idade 
avançada teve associação estatisticamente comprovada com episódio de delirium no pós- 
operatório. 

Palavras-chave: Incidência de delirium, fatores de risco, Confitsion Assessment Method.
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SUMMARY 

Introduction: Delirium is a clinical syndrome characterized by an acute disruption of 

attention and cognition, witch tends to fluctuate over the course of the day, common in the 
elderly hospitalized patients (14-56%) and in the postoperative patients (11,4-36,2%), under 

diagnosed by the clinicians caring for the patient, and has many risk factors, such as: 

advanced age, chronic illness, prior history of delirium, medications and others. 

Objectives: To describe the incidence of delirium and the risk factors involved in its 

development in patients during the postoperative of elective vascular surgeries in Polydoro 

Emani de São Thiago Universitary Hospital. 
Method: In a cohort study, evaluate the pre, peri and postoperative risk factors for delirium 
with the help of medical recorders and by two interviews, one between the first and fiflh day 
of hospitalization and other between the first and third day of the postoperative period, within 

the period of October 01, 2003 to December 19, 2003 and January 19, 2004 to April 01, 
2004. Confusion Assessment Method (CAM) was used to diagnose delirium and Charlson 
Comorbity Index was used to evaluate physical comorbities. 
Results: The sample was composed by 28 patients, 64,3 % of men, 100 % white, the majority 
with an incompleted primary educational level (57,6 %), with a mean age 1 Standard 
Deviation = 59,9 zh 11,7 years. 
Conclusionsz The incidence of delirium was 14,3 % (n=4). From the researched risk factors 
(advanced age, chronic illness, confirmed dementia diagnosis, prior history of delirium, 
abnormal laboratories results, medications, duration of surgeries, blood transfusion necessity, 
use of invasive therapeutic methods), only advanced age had a statistic significance associated 
with delirium in the postoperative period. 

Key-words: Incidence of delirium, risk factors, Confusion Assessment Method.
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1. INTRODUÇÃO 

Delírium é uma síndrome caracterizada por um comprometimento agudo da 

consciência (representada por prejuízo na capacidade de focalizar, manter ou deslocar a 

atenção) acompanhada por uma alteração na cognição (que pode incluir comprometimento da 
memória, desorientação, perturbação da linguagem ou da percepção) que não pode ser 

melhor explicada por uma demência pré-existente ou em evolução. Além disso, o delirium é 

conseqüência de uma condição médica geral, intoxicação ou abstinência de substância, ou 
uma combinação desses fatores e apresenta uma duração curta, de horas a dias, e caráter 
flutuante no transcorrer do dia.1 

As principais causas de delirium são: doenças do sistema nervoso central (por exemplo 
epilepsia), doenças sistêmicas (por exemplo: insuficiência cardíaca, sepses, pneumonia) e 

intoxicação ou abstinência de agentes farmacológicos ou tóxicos.2 Quanto à fisiopatologia os 

correlatos neuroanatômicos do delirium parecem envolver quase todo o encéfalo, 

especialmente as áreas pré-frontais, a subcórtex, os gânglios basais e o tálamo e as inúmeras 

conexões entre estas estruturas e a córtex cerebral de um modo geral. Provavelmente todos os 
neurotransmissores cerebrais estão envolvidos de algum modo, em algum momento e grau, no 
desenvolvimento do delirium, especialmente, a acetilcolina.3” 4 

Trata-se de um transtomo muito comum, principalmente em idosos, com taxas de 
incidência que variam 10-24 % em pacientes hospitalizados3” 5° 6, 14-56 % nos pacientes 
idosos hospitalizados7* 8 e taxas de mortalidade de 10-65 %.9`2l Contudo, estas taxas não 

representam, muitas vezes, a verdadeira incidência de delirium, pois esta é uma síndrome 
geralmente subdiagnosticada. Estudos recentes apontam que 32 a 67 % dos pacientes 
delirosos não são identificados como tal pelos médicos e outros profissionais da área da 
saúde.7 8' 22' 23 Existem várias razões para esta subidentificação, como: desatenção dos médicos 
com relação à possibilidade de que o delirium num paciente idoso pode ser a única 
manifestação de uma doença como sepses e infarto agudo do miocárdio, a etiologia múltipla 
do delirium que contrapõe a tendência pelo achado de apenas uma causa para as doenças, à 

falta de reconhecimento dos tipos de delirium: hiperativo (facilmente reconhecido pelos 

médicos), hipoativo, misto ou normal de acordo com o nível de consciência do paciente, a 

confixsão diagnóstica que ocorre entre delirium, demência e delirium superposto a demência e
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por último, o caráter flutuante durante o dia que pode confundir o diagnóstico desta 

síndrome.” 

O delirium já é uma síndrome descrita há mais de 2500 anos” e somente em 1980 
com a publicação da 3” edição do American Psychiatríc Associations Diagnostic and 

Statistical Manual (DSM-II1)2° foi estabelecido um critério diagnóstico padrão. A partir de 
então diversas escalas diagnósticas para delirium foram criadas para tentar suprimir esta 

confiisão diagnóstica, entre as quais estão: a Delirium Rating Scale 27 
, The Memorial 

Delirium Assesment Instrumentzs e a Conƒúsional State Evaluation”, todas envolvidas com o 

objetivo de medir a severidade de pacientes com delirium já instalado. Existem ainda, outras 
escalas que tem como objetivo o diagnóstico de delirium propriamente dito como por 
exemplo: Clinical Assessment Conƒizsion, Delirium Sympton Interview4°3° e a Confusion 

Assessment Method (CAM)3l. Destas, uma das mais usadas para detectar a presença de 
delirium e que pode ser aplicada por não especialistas da área neuropsiquiátrica é o CAM 
(Confitsion Assessment Method), que além de ser fácil e rapidamente aplicável, possui alta 

sensibilidade (94-100%) e espeeifieidaóe (90-95%)”, apreserrraaóe uma versâe brasileira 
adequadamente validada” e que, por isso deve ganhar a preferência nos trabalhos em nosso 
meio. 

Diversos trabalhos têm sido publicados com o objetivo de demonstrar as taxas de 
delirium e fatores associados em amostras variadas de pacientes. Em pacientes submetidos a 

intervenções cirúrgicas, o delirium é uma manifestaçao extremamente comum. No grupo 
estudado por Edlund et al” no pré e no pós-operatório de fraturas de colo de fêmur 29,7% 
tiveram delirium antes da cirurgia e l8,8% no pós-cirúrgico ; em pacientes operados por 
isquemia de membros inferiores o índice foi de 42% no pós-operatório34; Schneider et al” 
verificaram taxa de 36,2% de delirium no pós-operatório de pacientes submetidos a cirurgias 
eletivas do tipo vascular, enquanto que Litaker et al” detectaram uma taxa de 11,4% de 
delirium no pós-operatório em pacientes submetidos a cirurgias eletivas dos mais variados 
tipos. 

Diversos também são os fatores de risco para o desenvolvimento de delirium: déficit 
cognitivo pré-existente, idade avançada, doenças sistêmicas graves (as mais comuns: 
pneumonias, septicemias), polifarmacia gerando intoxicação (sendo as de maior risco: 

anticolinérgicos, opiáceos, barbitúricos e sedativos narcóticos), episódios prévios de 
delirium, isolamento social, imobilização, isolamento sensorial, sondagem vesical, medidas
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de restrição ao leito, privação do sono, abstinência alcoólica ou de drogas ilícitas, distúrbios 

metabólicos (como por exemplo: uremia, hipóxia, hipercapnia) e cirurgias”. Estes fatores 

podem tanto aumentar o risco de delirium no pré quanto no pós-operatório segundo Dyer et 
al”. 

A importância do diagnóstico correto e precoce desta síndrome consiste nas implicações 
da instalação da mesma, entre as quais cuidados extras da enfermagem, aumento do tempo de 

permanência em unidades de terapia intensiva (UT Is), maior número de complicações pós- 
operatórias, acréscimo no tempo de hospitalização e aumento do custo de intemação; as quais 

elevam conseqüentemente a morbidade e a mortalidade dos pacientes.39' 4° 

Conforme foi mencionado acima e vindo a suprir a escassez de publicações em âmbito 
nacional de trabalhos sobre o exposto, intenciona-se por meio deste trabalho, coletar dados 

que venham a auxiliar na compreensão desta síndrome, além de planejar futuras condutas 
acerca deste transtorno comumente subdiagnosticado.



2. OBJETIVOS 

Em pacientes no pré e pós-operatório de cirurgias eletivas vasculares realizadas no 
Hospital Universitário: 

1. Fazer o diagnóstico de delírium no pós-operatório das cirurgias supracitadas. 

2. Idcntificar os principais fatores de risco para 0 desenvolvimento de delírium no pós- 

operatório.



3. MÉTODO 

3.1 Casuística 

A casuística foi composta por 28 pacientes intemados para a realização de cirurgias 
eletivas do tipo vascular na enfermaria de Clínica Cirúrgica número dois, localizada no quarto 

andar do Hospital Universitário Polydoro Emani de São Thiago (HUPEST), Florianópolis. 
O tamanho da amostra foi calculado de acordo com Cohen4l, para poder estatístico de 

0,80 e nível de significância de 0,05. 

Foram recrutados todos os pacientes intemados para a realização das cirurgias acima 

referidas, com diagnóstico confinnado antes da intemação, no periodo de 01/10/03 à 19/12/03 
e 12/01/04 à 01/04/04, que se enquadraram nos critérios de inclusão, a saber: pacientes 

intemados e seus respectivos parentes do 1° grau (caso os pacientes estejam em delirium no 
momento da entrevista) no Hospital Universitário para a realização de cirurgias eletivas 
vasculares que aceitem participar após consentimento livre e informado. (APÊNDICE I) 

Os critérios de exclusão foram: pacientes que não concordaram em participar do estudo, 
não fluência da língua portuguesa, mudos e/ou surdos, idade menor que dezoito anos, 
impossibilidade de comunicação por doença física ou invasividade terapêutica por exemplo: 
dispnéia intensa e intubação traqueal, respectivamente, pacientes que apresentaram delirium 
no pré-operatório ou que tiveram período de intemação no pré-operatório ou pós-operatório 
menor que 24 horas completas. 

3.2 Procedimentos 

O estudo teve um delineamento analítico, observacional e prospectivo do tipo Coorte. 
O trabalho teve a aprovação do Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). (APÊNDICE II) 
Os pesquisadores, habilitados e previamente treinados para a realização das entrevistas, 

fizeram contato com os médicos responsáveis pelo serviço de cirurgia vascular do HUPEST, 
para a descrição da pesquisa e verificar a melhor forma de abordar os pacientes. 

Os pacientes foram convidados a participar do estudo, após a informação dos objetivos 
e do caráter voluntário da pesquisa, deixando-os livres para recusarem a participar ou
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abandonarem a entrevista em qualquer momento, bastando comunicar ao pesquisador tal 
decisão. 

A fim de proteger a identidade dos participantes, os dados foram arquivados de forma 
confidencial com o pesquisador principal e foram somente escritas as iniciais dos 

entrevistados nos protocolos preenchidos. 

Foram coletados dados sócio-demográficos e fatores de risco pré, peri e pós-operatórios 

para episódio de deliríum no pós-operatório, através de entrevista individual, com o auxílio da 
coleta de dados objetivos dos prontuários dos pacientes, de acordo com o protocolo de 
pesquisa descrito em detalhes no apêndice deste trabalho. (APÊNCICE III) 

Os dados foram colhidos através de duas entrevistas com cada paciente, uma entre o 

primeiro e quinto dia de intemação e outra entre o primeiro e o terceiro dia de pós-operatório, 

em horário fixo, entre as 11:00 e 14:00 horas, de segunda a sexta feira, no períodojá referido. 
Dos prováveis fatores de risco colhidos no protocolo de pesquisa, foram avaliados os 

seguintes: gerais (idade avançada), pré-operatórios (doenças sistêmicas de base associadas, 

diagnóstico de demência confinnado, história de deliríum anterior, alterações nos exames 
laboratoriais e medicações em uso), peri operatórios (duração da cirurgia e necessidade de 

transfusão sanguínea) e pós-operatórios (utilização de métodos invasivos, alterações nos 

exames laboratoriais e medicações em uso). 
Com relação à idade avançada utilizou-se como valor de corte a idade de sessenta e 

cinco anos devido a inúmeros estudos pesquisados.33°4245 

Para a análise das doenças de base associadas, importantes na etiologia do deliríum , 

utilizou-se 0 índice de comorbidade de Charlson.46 Esse índice prevê escores crescentes para 
as diversas comorbidades segundo a gravidade e o número de doenças associadas, servindo 
para estudos de avaliação prognóstica, uma vez que faz uma estimativa da mortalidade de 
acordo com o escore alcançado. 

Quanto às alterações laboratoriais, foram consideradas: Hemoglobina menor que 14 g/dl 
no sexo masculino ou menor que 12 g/dl no sexo feminino” e/ou Hematócrito menor que 40 
% no sexo masculino ou menor que 37 % no sexo feminino” como anemia, número de 
leucócitos maior que 11000 céls/mm3 como leucocitose", potássio menor que 3.6 meq/l ou 
maior que 5.6 meq/l como distúrbio no metabolismo do potássio48`52, sódio menor que 140 
meq/l ou maior que 148 meq/l como distúrbio no metabolismo do sódio48`52 e glicose menor 
que 70 mg/dl ou maior que 110mg/dl como distúrbio no metabolismo glicêmico.”
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As medicações utilizadas pelos pacientes foram agrupadas em ordem decrescente 
quanto à freqüência de utilização, segundo as suas capacidades conhecidas em causarem 

, _ 
' . . . . . . . . 54-S9 

delirium e/ou de acordo com seus potenciais anticolinérgicos e de risco para delirium, 
,, . , . . . 53 . 

usando como referencia aqueles medicamentos listados por Rundell e Wise associados 

àqueles classificados como classe II e III de Summers ,59 dos quais classe II são os 

medicamentos sabidamente causadores de delirium, porém sem propriedades anticolinérgicas 

sobre o sistema nervoso central e classe III são os medicamentos causadores de delirium e que 

possuem atividades anticolinérgicas sobre o sistema nervoso central. 

Foi também aplicada a versão previamente validada para a língua portuguesa do 
Confusion Assessment Method (CAM) 32 para detecção de episódio de delirium, através de 

entrevistas realizadas por pessoas habilitadas. Esse é um instrumento comumente utilizado na 
identificação de delirium, previamente validado na literatura e que pode ser aplicado em 
menos de 5 minutos consistindo em 9 critérios operacionais originados do Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Dísorders (DSM-III-R). Dentre estes 9 critérios são utilizados 4 

critérios cardinais para o diagnóstico de delirium: estado confusional agudo com flutuação em 
seu curso, falta de atenção, desorganização de pensamento e alteração do nível de 

consciência. Para o diagnóstico de delirium são necessários os dois primeiros critérios mais o 

terceiro ou quarto critérios.” O CAM é um método de alta sensibilidade (94 a100%) e de alta 
especificidade (90 a 95%), para o diagnóstico de delirium e de fácil utilização.3 1 (APÊNDICE 
III) 

Todos os resultados foram tratados como dados contínuos ou qualitativos, organizados 
em um banco de dados e submetidos à análise estatística através do software EPI-info 6.04b, 
fomecido pelo Centro de Controle de Doenças- CDC (Atlanta-EUA) e pela Organização 
Mundial de Saúde- OMS- (Genebra-Suiça). Como métodos de comparação entre o grupo de 
pacientes que evoluíram ou não com delirium no pós-operatório foram utilizados o teste t de 
Student para a variável contínua duração de cirurgia e o Qui-quadrado, com nível de 
confiança de 95%, para as outras variáveis analisadas. Um valor de p< 0,05 foi considerado 
estatisticamente significativo.



4. RESULTADOS 

A amostra foi composta por 28 pacientes que preencheram os critérios necessários para 
este estudo. Nenhum paciente recusou-se a participar do estudo. Os principais motivos de 
exclusão do estudo foram o tempo de intemação menor do que 24 horas completas, tanto no 

pré como no pós-operatório, enquanto que apenas um paciente foi excluído da amostra por 
apresentar delirium no pré-operatório. 

4.1 Características Sócio-demográficas 

As características sócio-demográficas encontram~se nas Tabela 1 e 2. Quanto ao sexo, 

64,3 % (n=18) dos pacientes eram do sexo masculino e 35,7 % (n=10) do sexo feminino. 
Todos os pacientes eram da raça branca. Com relação ao nível de escolaridade 17,9 % eram 
analfabetos (n=5), 57,1 % (n=16) tinham o primeiro grau incompleto, 7,1% (n=2) tinham o 

primeiro grau completo, 14,3 % (n=4) tinham 0 segundo grau e 3,6 % (n=l) tinham nível 
superior de escolaridade (Tabela 1). 

A idade média dos pacientes i Desvio Padrão (DP) foi de 59,9 dz 11,7 anos, com a 

idade mínima de 29 anos e a máxima de 78 anos (Tabela 2).
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TABELA 1 - Características sócio-demográficas da amostra (N=28) 
Características Sócio-demográficas ll % 
Sexo 

Masculino 1 3 64,3 

Feminino 10 35,7 

Raça 

Branca 28 100 

Nivel de Escolaridade 

Analfabeto 5 1 7,9 

1° Grau Incompleto 16 57,1 

1° Grau Completo 2 7,1 

2° Grau 4 14,3 

Superior 1 3,6 

Fonte: protocolo de pesquisa aplicado no período de 01/10/2003 a 19/ 12/03 e 12/01/04 a 01/04/04 em pacientes 
intemados na enfermaria número 2 do HUPEST (Hospital Universitário Polydoro Emani de São Thiago) para a 
realização de cirurgias eletivas do tipo vascular. 

TABELA 2 - Dados relativos à idade dos pacientes (N=28) 
Idade dos Pacientes Valores em anos 
Idade Mínima 29 

Idade Máxima 78 

Idade Média 59,9 

Desvio Padrão 11,7 

Fonte: protocolo de pesquisa aplicado no período de 01/10/2003 a 19/12/03 e 12/01/04 a 01/04/04 em pacientes 
intemados na enfennaria número 2 do HUPEST (Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago) para a 
realização de cirurgias eletivas do tipo vascular.
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4.2 Fatores de risco para deliríum 

4.2.1 Idade avançada 

Dos 28 pacientes da amostra, 35,7 % (n=l0) tinham sessenta e cinco ou mais anos de 
idade, fator de risco que teve associação estatisticamente comprovada (p=0,0l5) com o 

desenvolvimento de delirium no pós-operatório. (FIGURA 1) 

Figura 1: Representação gráfica do fator de risco para deliríum: Idade avançada (p= 0,015). 
Fonte: protocolo de pesquisa aplicado no periodo de 01/10/2003 a 19/12/03 e 12/01/04 a 01/04/04 em pacientes 
intemados na enfermaria número 2 do HUPEST (Hospital Universitario Polydoro de Ernani São Thiago) para a 
realização de cirurgias eletivas do tipo vascular.



1 l 

4.2.2 Comorbidades 

A freqüência das comorbidades clínicas preexistentes encontradas nos pacientes 

encontra-se na Tabela 3. O índice de Charlson para comorbidades físicas teve tuna média de 1 

com um desvio padrão (DP) de zh 0,9, não tendo significância estatística. 

TABELA 3 - Freqüência das comorbidades clínicas preexistentes encontradas 
nos pacientes (n=28) 

Comorbidade n % 
Hipertensão Arterial Sistêmica 20 71 14 
Diabetes Mellitus 6 21,4 
Insuficiência Cardíaca Congestiva 4 14,2 
hisuficiência coronariana 3 10,7 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 2 711 

Dislipidemia 2 7,1 

Doença cerebrovascular aguda 2 7,1 

Arritmia 
H 

1 3,5 

Infarto Agudo do Miocárdio prévio 
1 3,5 

DGIIIÔHCÍ8 
1 3 15 

Fonte: protocolo de pesquisa aplicado no período de 01/10/2003 a 19/12/03 e 12/0l/04 a 01/04/04 em pacientes 
intemados na enfermaria número 2 do HUPEST (Hospital Universitário Polydoro Emani de São Thiago) para a 
realização de cirurgias eletivas do tipo vascular.
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4.2.3 Diagnóstico de Demência confirmado e História de delirium anterior 

A incidência de diagnóstico de demência encontrada foi de 3,6% (n=l), não observando 
pois, significância estatística, enquanto que a incidência de história de delirium anterior 

também foi de 3,6 % (n=1), não sendo estatisticamente significativa esta associação. 

(FIGURA 2) 

Diagnóstico de Demência confirmado e História de 
delirium anterior 

3 5°/ - 

3,0% 
2,5% 
2,0% - 

1,5% - 

1,0% - 

0,5% - 

0,0% -. 
. . 

Diagnóstico confirmado de História prévia de delirium 
demência 

4,0% _ 

, o 

Figura 2: Representação gráfica dos fatores de risco para delirium: Diagnóstico de demência confirmado 
(p>0,05) e história de delirium anterior (p>0,05). 
Fonte: protocolo de pesquisa aplicado no período de 01/10/2003 a 19/12/03 e 12/01/04 a 01/04/04 em pacientes 
intemados na enfermaria número 2 do HUPEST (Hospital Universitário Polydoro Emani de São Thiago) para a 
realização de cirurgias eletivas do tipo vascular.
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4.2.4 Alterações laboratoriais 

A freqüência de anemia encontrada no pré-operatório foi de 44,4 % (n=l2) enquanto 
que no pós-operatório foi de 90 % (n= 18). Alteração no metabolismo do sódio no pré- 

operatório foi encontrada em 20,8 % dos pacientes (n= 5) e no pós-operatório a freqüência 
encontrada foi de 55,6 % (n= 10). Alteração no metabolismo do potássio foi encontrada em 
4,2 % dos pacientes no pré-operatório (n=1) e em 27,8 % dos pacientes no pós-operatório 
(n=5).Alteração no metabolismo da glicose foi observada em 58,3 % dos pacientes no pré- 
operatório (n=7) e em 50 % dos pacientes no pós-operatório (n=3). Por fim, a incidência de 
leucocitose no pré-operatório foi de 22,2 % (n=6) e no pós-operatório foi de 45 % (n=9). 
Nenhuma das incidências de alterações laboratoriais encontradas teve significância estatística 
(FIGURA 3). 

Alterações laboratoriais 

100% - 

so% - 

ôo% - 

40% - 

20% - 

0% - A za zzz 
Anemia Alteraçziiodo met. Alteração do met. Alteraçiio do met. Leucocitosc 

sodio potassio glicose 

¡pré.0¡,¢m¿,,¡0 44,40% 
| 

20,30% 
| 

4,20% 
| 

5s,3o% 
| 

22,20% 
¡pós.°pmzó,¡0 

| 

90% 
| 

55,60% 
| 

21,80% 
l 

50% 
| 

45% 

Figura 3: Representação gráfica dos fatores de risco para delirium - Alterações laboratoriais: anemia no pré e 
no pós-operatório (p>0,05), alteração no metabolismo do sódio no pré e no pós-operatório (p>0,05), alteração 
no metabolismo do potássio no pré e no pós-operatório (p>0,05), alteração no metabolismo da glicose no pré e 
no pós-operatório (p>0,05), leucocitose no pré-operatório (p>0,05) e leucocitose no pós-operatório (p=0,056l). 
Fonte: protocolo de pesquisa aplicado no período de 01/10/2003 a 19/12/03 e 12/01/04 a 01/O4/04 em pacientes 
intemados na enfermaria número 2 do HUPEST (Hospital Universitário Polydoro Emani de São Thiago) para a 
realização de cirurgias eletivas do tipo vascular.



4.2.5 Medicações 

A freqüência do uso de medicações utilizadas pelos pacientes no pré-operatório e pos- 
operatório encontra-se nas TABELAS 4 e 5, respectivamente. 

TABELA 4 - Freqüência do uso de medicações associadas a delirzum 
utilizados pelos pacientes no pré-operatório de cirurgias eletivas do tipo vascular 
realizadas no HUPEST (n=28) 
Medicação % 
Ranitidina 

Captopril 

Ácido acetil-salicílico 

Opióides 

Fenoterol 

Cefolosporinas 

Metoprolol 

Atenolol 

Nifedipina 

Digoxina 

Metildopa 

Benzodiazepínicos 

64,2 

37,5 

37,5 

28 

10,7 

7,1 

7,1 

7,1 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 
*Lista de medicamentos associados a delirium segundo Rundell e Wise” mais aqueles classes II e Ill, segundo 
Summers”. 
Fonte: protocolo de pesquisa aplicado no período de 01/10/2003 a 19/12/03 e 12/01/04 a 01/04/04 em pacientes 
intemados na enfemiaria número 2 do HUPEST (Hospital Universitário Polydoro Emani de São Thiago) para a 
realização de cirurgias eletivas do tipo vascular.
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TABELA 5 - Freqüência do uso de medicações associadas a deliríum* 
utilizados pelos pacientes no pós-operatório de cirurgias eletivas do tipo 
vascular realizadas no HUPEST (n=28). 
Medicação H % 
Ranitidina 20 71 14 
Opióides 17 60,7 
Cefolosporinas 1 1 39,3 

37,5 
Ácido acetil-salicilico 9 32,1 

Captopril 19 

Benzodiazepínicos 5 17,8 

Fenoterol 4 14,3 

Atenolol 3 10,7 

Metoprolol 2 7, 1 

Digoxina 1 3,5 

Metildopa 1 3,5 

Neurolépticos 1 315 

3,5 

1 3 ,5 

Antidepressivos 1 

Diclofenaco 

*Lista de medicamentos associados a deliríum segundo Rundell e Wise” mais aqueles classes ll e III, segundo 
Summersss. 
Fonte: protocolo de pesquisa aplicado no período de 01/10/2003 a 19/12/03 e 12/01/04 a 01/04/04 em pacientes 
mtemados na enfermaria número 2 do HUPEST (Hospital Universitário Polydoro Emani de São Thiago) para a 
realização de cirurgias eletivas do tipo vascular.
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4.2.6 Tempo de duração das cirurgias 

O tempo médio de cirurgia dos pacientes que evoluíram com delirium no pós-operatório 
foi de 178,75 minutos enquanto que o tempo médio de cirurgia dos pacientes que 
permaneceram sem delirium no pós-operatório foi de 169,37 minutos. Estes valores não 
tiveram significância estatística (FIGURA 4). 

TEMPo MÉDIO DAS c|RuRG|As 

1: 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

11 

11 

1 ¬. .
. 

COM DELIRIUM SEM DELIRIUM 

Figura 4: Representação gráfica do fator de risco para delirium: tempo médio das cirurgias (p>0,05) 
Fonte: protocolo de pesquisa aplicado no período de 01/10/2003 a 19/12/03 e 12/01/04 a 01/04/04 em pacientes 
intemados na enfermaria número 2 do HUPEST (Hospital Universitário Polydoro Emani de São Thiago) para a 
realização de cirurgias eletivas do tipo vascular.
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4.2.7 Necessidade de transfusão sanguínea e uso de métodos invasivos 

O fator de risco necessidade de transfusão sanguínea teve uma incidência de 14,3 % 
(n=4), enquanto que a utilização de métodos invasivos foi observada em 57,1% (n=16) dos 
pacientes GIGURA 5). Nenhum destes valores teve significância estatística. 

Necessidade de transfusão sanguínea e uso de 
métodos invasivos 

so% -~ 4 

70% ~ 

60% » 

50% I Necessidade de 
transfusão sanguínea 40% , 

30% _ I Uso de metodos 
invasivos 20% - 

10% - 

0% -I 
I I 

Necessidade de Uso de métodos 
transfusão sanguínea invasivos 

Figura 5: Representação gráfica dos fatores de risco para delirium: Necessidade de transfusão sanguínea 
(p>0,05) e uso de métodos invasivos (p>0,05). 
Fonte: protocolo de pesquisa aplicado no período de 01/10/2003 a 19/12/03 e 12/01/04 a 01/04/04 em pacientes 
intemados na enfermaria número 2 do HUPEST (Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago) para a 
realização de cirurgias eletivas do tipo vascular.
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4.3 Incidência de delirium no pós-operatório 

A incidência de delirium encontrada no pós-operatório foi de 14,3 % (n=4). (FIGURA 
6) 

Figura 6 ~ Incidência de delirium encontrada no pós-operatório de cirurgias vasculares. 
Fonte: protocolo de pesquisa aplicado no periodo de 01/10/2003 a 19/12/03 e 12/01/04 a 01/04/O4 em pacientes 
intemados na enfennaria número 2 do HUPEST (Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago) para a 
realização de cirurgias eletivas do tipo vascular.



5. D1scUssÃo 

A freqüência de delirium varia de 14-56 % nos pacientes idosos hospitalizados7' 8 

enquanto que no presente estudo, a incidência encontrada foi de 40 % nessa faixa etária. 
Litaker et al” detectaram uma taxa de 11,4% de delirium no pós-operatório em pacientes 
submetidos a cirurgias eletivas dos mais variados tipos, enquanto que Schneider et al” 

verificaram taxa de 36,2 % de delirium no pós-operatório de cirurgias eletivas do tipo 
vascular. A incidência de delirium no pós-operatório encontrada neste estudo foi de 14,3 %, 
valor que se aproxima do encontrado por Litaker et al36 , porém se afasta do observado por 

Schneider et al”. 

Delirium pode ser o primeiro sinal de doença aguda em muitos pacientes, precedendo 
muitas vezes o reconhecimento de indicadores comuns de doença, tais como febre. Em 
alguns casos delirium pode ser a única indicação de que algo está errado. Isto faz com que o 

seu diagnóstico seja imperativo. Infelizmente muitos estudos demonstraram que nem sempre 
isto ocorre. Em um estudo prospectivo com 111 pacientes submetidos a cirurgias para 

correção de fraturas de colo de fêmur observou-se pelos pesquisadores que 61,3 % dos 
pacientes evoluíram com delirium no pós-operatório. Entretanto a presença de delirium foi 
documentada nos prontuários médicos pelas enfermeiras em 37,8 % dos casos e pelos 
médicos em 8,1 % dos casos. Fato semelhante foi observado neste estudo, pois apenas um 
(3,6%) dos quatro (14,3%) pacientes que evoluíram com delirium no pós-operatório foi 
corretamente diagnosticado e tratado. Assim observamos a falha no diagnóstico de delirium 
no HUPEST e conseqüentemente ausência de tratamento e conseqüências já sabidas para o 
paciente. Diante do exposto está claro que a falha do diagnóstico de delirium é uma 
importante barreira para que se proponha o manejo adequado desta síndrome. Contudo, 
diagnosticar delirium é apenas o fim do início. O mais importante desta condição médica não 
é o seu diagnóstico, mas procurar por e corrigir os fatores que potencialmente estão 
contribuindo e/ou causando tal síndrome.6° 

Quanto aos fatores de risco para delirium, analisados neste estudo, apenas um destes 
teve significância estatística: idade avançada. Esse é um dos fatores de risco dos mais 
consensuais na literatura associado a delirium. Porém não existe uniformidade quanto ao 
valor de corte para o qual ocorreria uma estratificação do risco, mesmo porque a maioria dos
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estudos existente é realizada somente com pacientes idosos, com valores de corte variando 
entre 60 e 70 anos de idade, pois se sabe que o delírium é mais comum nesta faixa etária. No 
presente estudo, que incluiu pacientes acima de dezoito anos de idade, considerou-se idade 

avançada a idade maior ou igual a 65 anos33° 4245 como fator de risco para delírium. A idade 
média i desvio-padrão (DP) foi de 59,9 i 11,7 anos. Foi observada uma freqüência de 
pacientes com idade avançada de 35,7 %, sendo esse valor estatisticamente significativo 

(p=0,0l5). 

A presença de comorbidades fisicas nos pacientes e a gravidade destas constituem fator 
de risco para delírium.35* 36° 61' 62 Neste estudo a maioria dos pacientes teve pelo menos uma 
doença de base associada ao motivo que originou a intemação hospitalar (89 %), destas as 

mais encontradas foram: Hipertensão Arterial Sistêmica (7 1,4 %) e Diabetes Mellitus (2l,4 
%). Utilizou-se como índice de avaliação prognóstica e de estimativa da mortalidade, para 
doenças fisicas associadas, o índice de Charlson46 que obteve como escore uma média de 1 1 
0,9 (DP) pontos, não encontrando associação estatisticamente significativa entre a evolução 

para delírium no pós-operatório e essa variável. 

Demência pode ser definida como alteração progressiva da memória e pelo menos de 
uma outra fimção cognitiva (linguagem, praxia, atenção, percepção visual, função executiva, 
função social ou alteração de comportamento), documentado por teste de rastreio e 

complementado por avaliação mais extensa.” O teste de rastreio mais utilizado, para tal fim é 

o Mini-Exame do Estado Mental.62 A presença de déficit cognitivo prévio em pacientes 
hospitalizados constitui importante fator de risco para episódio de delírium”. Além disso 
estima-se que dois terços dos casos de delírium ocorram superpostos a pacientes com 
demência, constituindo demência o principal diagnóstico diferencial de delírium, causando 
muitas vezes confusão diagnóstica e rotulando-se pacientes com delírium como dementes e 

vice-versa”. Neste estudo utilizou-se o parâmetro: diagnóstico confirmado de demência como 
fator de risco, encontrando-se apenas 3,6% de incidência, não observando conseqüentemente 
associação estatística significativa. Esse resultado difere do encontrado na literatura 

pesquisada.” 3°” 42° 63 Acreditamos que esta baixa incidência do fator de risco- diagnóstico de 
demência, ocorreu devido: à maioria dos estudos pesquisados utilizou em suas metodologias 
um teste de rastreio para demência, fato não realizado neste estudo; à inclusão de uma 
população mais jovem neste estudo, onde a incidência de demência é sabidamente mais baixa 
ou até mesmo porque existam subdiagnósticos de demência em nosso meio.
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História de delirium prévia constitui outro fator de risco para delirium. Litaker et al” em 
estudo prospectivo realizado com 500 pacientes submetidos a cirurgias dos mais variados 
tipos observaram que 8.6 % dos pacientes que apresentaram delirium no pós-operatório 
tinham história de delirium anterior. Em nosso estudo encontramos uma freqüência de 3,6% , 

não sendo observado significância estatística na associação entre presença de delirium no 

pós-operatório e história prévia desta síndrome. 

A anemia, definida como a redução do número de eritrócitos circulantes, é 

manifestação comum de distúrbios primários da medula óssea, de anormalidades primárias 
dos eritrócitos, de distúrbios imunológicos, de deficiências nutricionais e de um amplo 
espectro de doenças sistêmicas que secundariamente resultam em anemia. Qualquer condição 
passível de comprometer a produção ou de aumentar a taxa de destruição ou de perda dos 

eritrócitos pode resultar em anemia , se a medula óssea não conseguir compensar a perda de 
eritrócitos. Pode-se detectar pelo menos algum grau de anemia em 20 a 40 % dos pacientes 
hospitalizados.” Diversas doenças podem cursar com ou causar anemia, enquanto outras 
podem ser precipitadas em conseqüência de um estado anêmico. Dentre estas últimas, 

encontra-se o delíríum. Schneider et al” realizaram estudo prospectivo com 47 pacientes 
submetidos a cirurgias vasculares e observaram que os pacientes que evoluíram no pós- 

operatório com delirium apresentavam um valor reduzido da taxa de hemoglobina no pós- 
operatório, possuindo ainda, correlação entre a gravidade do estado deliroso e o nível de 
hemoglobina sanguínea. Já Marcantonio et al” realizaram um estudo prospectivo com 1341 
pacientes submetidos a cirurgias eletivas não cardíacas e observaram que existia associação 
entre incidência de delirium no pós-operatório e valores de hematócrito menores que 30 %. 
No presente estudo observou-se uma taxa de anemia de 44 % no pré-operatório e de 90 % no 
pós-operatório, não ocorrendo significância estatística entre essa variável e 0 desfecho para 
delirium. Isso pode ter ocorrido devido à baixa amostragem ou até mesmo devido aos valores 
de hematócrito e de hemoglobina utilizados como referência (valores obtidos do Laboratório 
de Análises Clínicas do Hospital Universitário) pois, conforme já comentado, Marcantonio et 
al” encontraram associação entre delirium e valor de hematócrito utilizando o valor de 30 %, 
enquanto que em nosso estudo utilizamos o valor de 40 % e 37 % para o sexo masculino e 

feminino, respectivamente. 

A manutenção da constância do meio intemo, através do fino controle do volume, da 
osmolaridade, da concentração eletrolítica e dos íons entre outras funções renais é essencial
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para a vida. A quebra deste equilíbrio é extremamente prejudicial ao organismo humano. 
Diversas são as causas que podem desregular essa homeostase originando distúrbios 

hidroelétroliticos e metabólicos. Vários destes distúrbios são considerados fatores de risco 

para delirium, entre eles: desidratação, uremia, hipo ou hipertiroidismo, hipóxia, retenção de 

dióxido de carbono, hipotermia, hipo ou hipematremia, hipo ou hipercalemia e hipo ou 
hiperglicemiaól Foram analisados neste estudo os distúrbios do metabolismo do sódio, 

potássio e glicose. Marcantonio et al” em 1994 criaram uma escala de preditores clínicos para 
o desenvolvimento de delirium no pós-operatório utilizando vários parâmetros, entre eles 

alterações nos níveis séricos de sódio, potássio e glicose. No presente estudo, a incidência de 
alterações no pré e pós-operatório, no metabolismo do sódio, potássio e glicose foram, 

respectivamente: 20,8 % e 10 %; 4,2 % e 27,8 %; 58,7 % e 50 %, não havendo 
significância estatística na associação dessas variáveis com o desfecho para delíríum. Essa 
ausência de associação pode ter ocorrido devido à baixa amostragem , ou ainda, aos valores 

plasmáticos utilizados como referência neste estudo, pois Marcantonio et al” utilizaram 
valores de cortes mais rígidos considerando alteração no metabolismo da glicose os valores 

menores que 60 mg/ dl ou maiores que 300 mg/ dl no plasma, enquanto que em nosso estudo 
utilizamos os valores plasmáticos menores que 70 mg/dl ou maiores que 110 mg/dl. 

A leucocitose, aumento do número de leucócitos no sangue periférico, é um achado 
comum em pacientes agudamente doentes e a leucocitose neutrofílica constitui o tipo mais 
comum de leucocitose na prática clínica. A neutrofilia geralmente reflete a resposta 

inflamatória a infecções agudas ou subagudas e é um achado que indica, inicialmente, a 

necessidade de investigação diagnóstica de sua etiologia. Diversas são as causas de 

leucocitose, tais como: infecções bacterianas, virais, fúngicas e parasitárias; doenças 

reumáticas e auto-imunes; abuso de substâncias químicas; distúrbios hematológicos e necrose 

tecidual, entre outros.64 Além disso, leucocitose está associada a delírium45* 6°, sendo 

importante fator de risco. No presente estudo, a freqüência de leucocitose encontrada no pré- 
operatório foi de 22,2 %, enquanto que 45 % dos pacientes possuíam leucocitose no pós- 
operatório. Nenhum destes valores anteriores possuiu associação estatística com o desfecho 
pesquisado, porém leucocitose no pós-operatório obteve uma tendência para a significância 
estatística, p= 0,0561. Esta significância, possivelmente, seria alcançada com o aumento da 
amostra estudada.
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Um dos fatores de risco mais estudados associado ao desenvolvimento de delíríum é o 

uso de medicamentos e os diversos estudos pesquisados se concentram em desvendar os 
mecanismos farmacocinéticos e farmacodinâmicos das drogas, efeitos sobre o sistema 

nervoso central e as interações farmacológicas existentes que podem precipitar delíríum, 
principalmente em pacientes idosos.24° 36* 38' 55” 56' 66 Os medicamentos são considerados a causa 
reversível mais comum de delíríum contribuindo com 22 a 39 % dos casos, segundo recentes 
estudos.” Um delíríum que ocorre durante intoxicação com substância é diagnosticado como 
Delírium por Intoxicação por Substância; um delíríum que ocorre durante abstinência de 
substância é diagnosticado como Delírium por Abstinência de Substância, e um delíríum 
associado com efeitos colaterais de medicamentos ou exposição a toxinas é diagnosticado 
como Delírium induzido por Substância] 

Quanto à fisiopatologia envolvida nesta interação entre drogas e sistema nervoso 

central, provavehnente todos os neurotransmissores estão envolvidos em algum momento e 

em algum grau, conforme já comentado. Isto é referendo do conhecimento clínico que drogas 
que influenciam nos neurotransmissores são indutoras de delíríum. São exemplos os 

anticolinérgicos, os dopaminérgicos, os gabaérgicos, os glutaminérgicos, todos exibindo 

efeitos colaterais de confusão mental. Tem sido destacada a presença de metabolismo 
oxidativo reduzido, especialmente nas áreas pré-frontais, com uma diminuída atividade 
colinérgica. Por isso entende-se que pacientes idosos, que possuem relativa baixa atividade 
colinérgica, são os mais predispostos e que agentes anticolinérgicos possam provocar 
delirium.3 Além disso a atividade sérica colinérgica tem sido associada ao desenvolvimento 
de delíríum não só em pacientes usando medicamentos, mas nos pacientes que estão em pós- 
operatório e pacientes que receberam eletroconvulsoterapia. Pode-se ainda dizer que os 

pacientes idosos são mais susceptíveis a intoxicação pela acetilcolina porque existem relatos 
de redução no número de receptores cerebrais para acetilcolina, diminuição da capacidade de 
metabolizar substâncias pelas enzimas hepáticas e também devido ao uso geralmente 

concomitante de vários medicamentos com atividade anticolinérgica num mesmo paciente.56 
Realizamos nesta casuística apenas uma descrição das drogas com atividade conhecida para 
causar delíríum e/ou drogas com atividade anticolinérgica comprovada (Tabelas 4 e 5). 

Optou-se apenas pela descrição dos medicamentos mais utilizados nos pacientes, não 
relacionando determinado (s) medicamento (s) com 0 desenvolvimento de delíríum no pós- 
operatório, pois a maioria dos estudos pesquisadosss* 56' 57 mensurou as atividades
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anticolinérgicas dos medicamentos diretamente no plasma, fazendo assim correlação entre os 

níveis séricos obtidos e a presença de delirium nos pacientes, metodologia não realizada nesse 

estudo. Além disso, não observamos tempo de exposição às drogas, dosagens, interações 
medicamentosas, entre outros aspectos fundamentais para que se possa fazer uma associação 
entre medicamentos e evolução para delirium no pós-operatório. Neste estudo, os 

medicamentos mais utilizados no pré-operatório foram (medicamentos estes listados por 

Rundell e Wise” associados àqueles classificados como classe II e III por Summers59): 

Ranitidina (64,2 %), Captopril e Ácido acetil-salicilico (37,5 % cada). No pós-operatório os 
medicamentos mais utilizados foram: Ranitidina (7l,4 %), Opióides (60,7 %) e 

Cefalosporinas (39,3 %), 

O tempo prolongado de uma cirurgia pode constituir um fator de risco para delirium.35 
O tempo médio de cirurgia encontrado nos pacientes que permaneceram sem delirium no pós- 
operatório foi de 169,37 minutos enquanto que nos pacientes delirosos no pós-operatório foi 

de 178,75 minutos, não encontrando significância estatística nestes valores. 

Necessidade de transfusão sanguínea antes, durante e até mesmo após o procedimento 
cirúrgico também é considerado fator de risco para o desenvolvimento de delirium.35”54 No 
presente estudo foi encontrada uma incidência de 14,3% para esta variável, não observando 
porém, significância estatística nessa associação. 

A utilização de métodos invasivos para terapêutica no pós-operatório, tais como o uso 
de sondagem vesical, é fator de risco observado em vários estudos.24' 43' 67 Martin et al” 
realizaram estudo prospectivo com 156 pacientes e observaram que 28,6 % dos pacientes que 
apresentavam delirium fizeram uso de cateterização durante o período de intemação 

hospitalar enquanto que apenas 8,6 % dos pacientes sem delirium fizeram uso do mesmo 
procedimento. No presente estudo a incidência da utilização de métodos invasivos foi de 57,1 
%, não ocorrendo correlação com o desenvolvimento de delirium no pós-operatório, nem 
significância estatística. 

Podemos apontar neste estudo algumas dificuldades encontradas e erros cometidos, 
alguns já citados nos parágrafos precedentes, mas que não o desvalorizam de forma alguma. 
Primeiramente gostaríamos de comentar que muitas associações entre fatores de risco e 

presença de delirium no pós-operatório não foram, provavelmente, consideradas 

estatisticamente significativas devido à baixa amostragem deste estudo (28 pacientes) e que o 
presente estudo ainda continua em andamento para que possamos modificar esse parâmetro.
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As próprias características desta doença, como por exemplo, caráter flutuante no 

decorrer do dial, possivelmente contribuíram para uma menor incidência de delíríum 

encontrada nesse estudo, associado ao fato que a grande maioria dos estudos pesquisados33' 35' 

6” 434' 54 utilizaram em suas metodologias uma abordagem mais intensificada na vigilância dos 
pacientes para diagnosticar delíríum, os entrevistando várias vezes durante alguns dias 

consecutivos no pós-operatório, enquanto que em nosso estudo realizamos apenas duas 
entrevistas. Além disso, estes estudos contavam com uma equipe treinada e disponivel 
exclusivamente para realizar as entrevistas, enquanto que em nosso estudo isto não ocorreu. 

Por fim, nosso estudo analisou somente alguns fatores de risco para delíríum, deixando 

de lado outros diversos, porém não menos importantes, tais como: fatores psicosociais, 

privação do sono, estresse, falta de interatividade com o meio, déficit visual, déficit auditivo, 
hipoxemia, iatrogenia e muitos outros. Além disso, não podemos esquecer que todos esses 
fatores de risco atuam de forma conjunta num mesmo paciente, podendo precipitar delíríum, e 

não de maneira isolada como analisamos em nosso estudo. 
Acreditamos que a principal função deste estudo tenha sido mostrar o quanto é 

importante que se reconheçam os fatores de risco para delíríum, pois só assim profissionais da 

área de saúde poderão prevenir a ocorrência desta síndrome, criando estratégias de atuação, 

tais como- detectar antes mesmo da intemação hospitalar os pacientes com maiores riscos 
para terem delíríum (pacientes muito idosos, com declínio cognitivo, sensorial e funcional, 
com comorbidades crônicas múltiplas eu usando vários medicamentos); evitar a utilização de 
drogas com potenciais anticolinérgicos conhecidos; evitar interações.. medicamentosas; 

promover aos pacientes uma adequada nutrição e interação com o meio; entre outras- e agir 
rapidamente, a partir do momento em que a doença se instala, evitando a ocorrência de 

conseqüências desastrosas sobre a saúde dos pacientes.



6. CONCLUSÕES 

A incidência de delirium encontrada no pós-operatório de pacientes submetidos a 

cirurgias eletivas do tipo vascular realizadas no Hospital Universitário Polydoro 

Emani de São Thiago de Florianópolis no período de 01/10/03 à 19/ 12/03 e 

12/01/04 à 01/04/04 foi de 14,3 %. 

Este estudo reforça dados da literatura que relatam a presença de diversos fatores de 

risco para delirium e que podem aumentar o risco desta síndrome tanto no pré como 
no pós-operatório dos mais variados tipos de cirurgia. Dos fatores de risco pesquisados 
(idade avançada, comorbidades físicas, diagnóstico de demência confirmado, história 

de delirium prévia, alterações laboratoriais, medicamentos, tempo de duração das 
cirurgias, necessidade de transfusão sanguínea, utilização de métodos invasivos), 
apenas idade avançada teve associação estatisticamente comprovada com episódio de 
delirium no pós-operatório.



NORMAS ADOTADAS 

Este trabalho adota as normas da Resolução n° 001/2001 do Colegiado do Curso de 

Graduação de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina aprovada na reunião de 05 

de julho de 2001.
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APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
á. 

. fr 

UFSC 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Hospital Universitário 
Campus Universitário - Trindade - Florianópolis - SC 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Meu nome é Charlyston Schmitt e estou desenvolvendo a pesquisa 
Incidência no pós-operatório e fatores de risco para delirium em cirurgias eletivas 
do tipo vascular no Hospital Universitário de Florianópolis, com os objetivos de 
fazer o diagnóstico de delirium no pós-operatório das cirurgias eletivas já citadas 
anteriormente e investigar e reconhecer os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de delirium. Este estudo é necessário porque esta é uma síndrome 
freqüentemente subdiagnosticada e que eleva a morbidade e mortalidade pós- 
operatória dos pacientes que se apresentam delirosos, e não serão realizados 
quaisquer procedimentos. Isto não traz riscos e/ou desconfortos, mas esperamos 
que traga um tratamento adequado para os pacientes que se encontram com 
delirium no momento da entrevista e que os fatores de risco para delirium sejam 
corretamente identificados. Se você tiver alguma dúvida em relação ao estudo ou 
não quiser mais fazer parte do mesmo, pode entrar em contato pelo telefone 
(048)3341303. Se você estiver de acordo em participar, posso garantir que as 

informações fornecidas serão confidenciais (ou material coletado) e só serão 
utilizados neste trabalho. 
Assinaturas: 
Pesquisador principal ______________________________________ __ 
Pesquisador responsável ___________________________________ __Eu, 
__________________________ __ , fui esclarecido sobre a pesquisa Incidência no 
pós-operatório e fatores de risco para delirium em cirurgias eletivas do tipo 
vascular no Hospital Universitário de Florianópolis e concordo que meus dados 
sejam utilizados na realização da mesma. 

local :Hospital Universitário/ data: _______________ __ 

Assinatura: _______________________________ __ RG: __________________



APÊNDICE 11 

APAROVAÇÃO ,DO PROJETO DE PESQUISA PELO COMITE DE ETICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS 

(FOTOCÓPIA EM ANEXO)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARNA 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 
M TELEFONE (048) 234-1755 - FAX (048) 234-4069 

Projeto n° 202/03 (entrada no CEPSH em 06/10/2003) 

Título do Projeto: “Detecção de Delirium no pós-operatório de cirurgias eletivas do tipo 
I 

gastrointestinal e vascular no Hospital Universitário em Florianópolis.” 
.‹ 

Pesquisador Responsável: Paulo Norberto Discher de Sá - CCS/UFSC ' 

Instituição onde será realizado o estudo: Hospital Universitário Polydoro Emani de São Thiago 

Sumário do Projeto 
Trata-se de um estudo do tipo analítico prospectivo, que tem como objetivo diagnosticar o Delirium 
pós-operatório em pacientes submetida a cirurgias gastrointestinal e os riscos assodados. A amostra 
será composta por um número variável de pacientes, que forem submetidos a esse üpo de cirurgia, 
por um período de 3 meses. Os pesquisadores se propõem a coletar dados sócio-demográfioos e 
aplicar um protocolo específico para a avaliação do referido delírio - trata-se do Confi/sion 
Assessment method (CAM), anexo ao processo. 

Comentários frente à Resolução CNS 196/96 e complementares 
Trata-se de um projeto de pesquisa no nível de graduação, que deverá ser realizado pelos alunos 
Charlyston Sdwmitt e Rodrigo Celso da Silva do Curso de Medicina, sob a orientação e 
responsabilidade do Prof. Paulo N. de Sá. Aoompanhados, também, da Médica Residente Kátia Lin 
(HU-USC). Trata-se de um tema de pesquisa importante, tem uma fundamentação científica, os 
pesquisadores apresentam um instrumento para a coleta de dados e o respectivo TCLE. No entanto. o 

V- Parecer 
( X )Aprovado 
( ) Aprovado “ad referendum” 
( )Aprovado e encaminhado ao CONEP 
( ) Com pendências 
( ) Reprovado A 

Obá. 
Prof”. Vera Lúcia Bosco 
Coordenadora do CEPSH»/UFSC
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APÊNDICE III 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

(FOTQCÓPIA EM ANEXO)



IOTOCOLO DE DELIRIUM PÓS-OPERATÓRIO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FLORIANÓPOLIS
I 

Entrevistador: Datas: I I : I _ / / 

legistroIN° do prontuário: Pré: Pós: 
lome (iniciais): 
Ilédico Responsável: 
Jata de Nasc. (ddImmIaaaa):__ / __ / ____ Idade atual: ___ anos 
Sexo: ( )Masc. ( )Fem. ( )Desconhecido 
taça: ( )Branco ()Pardo ()Negro ()Amarelo ()Desconhecido 
Nível educacional (último compIeto):( )AnaIfabeto ( )1° Grau Incompleto ( )1° Grau Completo ( )2° Grau 
Iível Superior ( )Pós-graduação ( )Desconhecido 
'rofissão (predominante): ( )Desconhecido 
'rocedênciaz ( )Desconhec. 
Fatores de Risco pré-operatórios para delirium: 

J - 

\/ 

\'\\'\'\'\'\ 

\\\\'\ 

Diagnóstico de Demencia Confirmado: ( )Sim ()Não ()incerto. 
Doença sistêmica de base:( )lnsuficiência coronariana ( )T\/P ( )lCC( )AOP ( )DPOC ( )DM 
( )HAS ( )NeopIasia ( )AVC ( )Cirrose ( )Outros ( )Nenhuma. 
Doenças psiquiátricas prévias: ( )Sim . qual? ( )Não ( )incerto. 
História de delirium anterior:()Sim ()Não ()incerto. 
Etilismo: ( )Sim ( )Não ( )incerto. 
Tabagismo : ( )Sim ( )Não ( )incerto. 
Drogadição ()Sim _ qual? ()Não ()incerto. 
Alterações laboratoriais: Ur Cr Na K Mg Ca 

Hb Ht VCM HCM 
Leucócitos Neutrófilos Linfócitos 
Bastões Plaquetas 
Albumina TSH Glicemia 
Gasometria: pH: SatO› pCO› 
TGO TGP 

Insônia: ( )Sim ( )Não ( )incerto 
Hipersônia: ( )Sim ( )Não ( )incerto 
Anacusia Bilateral : ( )Sim ()Não ( )incerto. 
Amaurose Bilateral :()Sim ()Não ()incerto. 
Drogas em uso (nome científico): 

Fatores de risco peri-operatórios para delirium: 
\/ Indicação e tipo de cirurgia: ( )vascular. Qual? 

( )gastrintestina|. Qual? 

\\\\

J 

Duraçao da cirurgia: : 

Tipo de anestesia: ( )geraI ( )regionaI 
Drogas anestésicas usadas: 
Complicações durante a cirurgia (dignas de nota): ( )Sim. Qual? 

( ) Não. ( ) Desconhecido. 
Necessidade de transfusão sanguínea: ( )Plaquetas ( )PIasma ( ) Concentrado de Hemácias. Quantas 
unidades? ( )não 

Fatores de risco pós-operatórios para delirium: 
J , _ .. 

»/ 

'\\\\ 

Hipoxia:( )sim ( )nao " 

( )Sepsis:( ) Infecção urinária( )PN( ) Febre>38°C 
Métodosinvasivos( )sim.QuaI? ( )não 
Desidratação:( )sim ( )não 
Restrição de movimentos:( )sim.Porquê? ( )não 
Alterações laboratoriais: Ur Cr Na K Mg Ca 

Hb Ht VCM HCM 
Leucócitos Neutrófilos Linfócitos 
Bastões Plaquetas 
Albumina TSH Glicemia 
Gasometria: pH: SatO, pCOz 
TGO TGP



~/ Drogas em uso : 

Critérios diagnósticos: (CAM) 
~/ 12.1.Há evidência de uma mudança aguda do estado mental de base do paciente? 

Pré-operatório : ( )Sim ( )Nâo ( )incerto. 
PO. :( )Sim ( )Nâo ()incerto. 

\/ 12.2.Falta de atenção:O paciente teve dificuldade em focalizar sua atenção, por ex. distraiu-se ou 
teve dificuldade em acompanhar o que estava sendo dito ou perguntado? 
Pré-operatório ( ) Ausente em todo o momento da entrevista 

c 

( ) presente em algum momento da entrevista, porem de forma leve 
( ) presente em algum momento da entrevista de forma marcante. 
( ) incerto.. 

P0. ( ) Ausente em todo o momento da entrevista 
( ) presente em algum momento da entrevista, porem de forma leve 
( ) presente em algum momento da entrevista de forma marcante. 
( ) incerto. 

~/ Se presente ou anormal e este comportamento variou durante a entrevista, isto é, tendeu a 
surgir ou desaparecer ou aumentar e diminuir de gravidade? 
Pré-operatório: ( )Sim ( )Nâo ( )incerto( )não aplicável. 
PO. : ( )Sim ( )Nâo ( )incerto ( )não aplicável. 

~/ Se presente ou anormal, descrever o comportamento: 
Pré-operatório: 

PO. : 

~/ 12.3.Desorqanização de pensamento:0 pensamento do paciente é desorganizado ou incoerente, 
com a conversação dispersiva ou irrelevante: 
Pré-operatório: ( )Sim ( )Nâo ( )incerto. 
PO. : ( )Sim ()Nâo ( )incerto f 12.4.Alteracão do nível de consciência:Em geral como se classificaria o nivel de consciência do 
paciente? 
Pré-operatório.( ) alerta (normal) ( ) vigilante (hiperalerta, hipersensivel a estímulos ambientais) ( ) 

letárgico (sonolento, facilmente acordável) ( ) estupor (dificuldade para despertar) ( ) coma. ( ) incerto 
P0.( ) alerta (normal) ( ) vigilante (hiperalerta, hipersensivel a estímulos ambientais) ( ) letárgico 
(sonolento, facilmente acordável) ( )estupor (dificuldade para despertar) ( ) coma. ( ) incerto 

12.5.Desorientação:0 paciente ficou desorientado durante a entrevista, por ex. , pensando que estava em outro lugar que não o hospital, que estava no leito errado ou tendo noção errada da hora do dia? 
Pré-operatório: ( )Sim ( )Nâo ()incerto. 
PO. : ( )Sim ( )Nâo ( )incerto 

~/ 12.6.Alteração de memória:O pacienta apresentou problemas de memória durante a entrevista, tais 
como a incapacidade de se lembrar de eventos do hospital, ou dificuldade para se lembrar de instruções? 
Pré-operatório: ( )Sim ( )Nâo ( )incerto. 
P0: ( )Sim ( )Nâo ( )incerto f 12.7.Distúrbio de perce|zção:O paciente apresentou sinais de distúrbio de percepção, como por ex. 
alucinações, ilusões ou interpretações errôneas (pensando que algum objeto fixo se movimentava)? 
Pré-operatório: ( )Sim ( )Nâo ( )incerto. 
PO. : ( )Sim ()Nâo ( )incerto 1 12.8.1.Agitação motora:Durante a entrevista o pacienta apresentou aumento anormal da atividade 
motora, tais como agitação, beliscar de cobertas ou mudança súbita ou freqüente de posição? 
Pré-operatório: ( )Sim ( )Nâo ( )incerto. 
PO. : ( )Sim ( )Nâo ( )incerto / 12.8.2.Diminuição da atividade motora:Durante a entrevista, o paciente apresentou diminuição 
anormal da atividade motora, como letargia, olhar fixo no vazio, permanência na mesma posição por 
longo tempo ou lentidão exagerada de movimento? 
Pré-operatório: ( )Sim ( )Nâo ( )incerto. 
P0. : ( )Sim ( )Nâo ()incerto 

~/ 12.9.Alteração no ciclo sono-viqília:O paciente apresentou sinais de alteração do ciclo sono-vigília, 
como sonolência diuma excessiva e insônia noturna? 
Pré-operatório: ( )Sim ( )Nâo ( )incerto. 
PO. : ( )Sim ( )Nâo ( )incerto 

14. Conclusões: 
Pré: 
Pós:
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