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RESUMO 

 

 

Silva TJA. Delirium em idosos hospitalizados: análise de características 
clínicas e prognóstico [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo, 2015. 
 
INTRODUÇÃO: Delirium é um problema médico frequente em idosos e está 
potencialmente associado a desfechos desfavoráveis, como prolongamento 
da hospitalização, declínio funcional e cognitivo, e maior mortalidade. 
Contudo, considerando que, geralmente, ocorre em situações de grande 
complexidade clínica, o efeito ajustado de delirium e seus subtipos motores 
sobre o prognóstico de pacientes acometidos ainda não foi suficientemente 
explorado. OBJETIVOS: Investigar em idosos agudamente enfermos 
hospitalizados: (1) a associação independente entre ocorrência de delirium e 
tempo para óbito intra-hospitalar, e em 12 meses de seguimento; (2) a 
associação independente entre subtipos motores de delirium e tempo para 
óbito intra-hospitalar, e em 12 meses de seguimento. MÉTODOS: Estudo de 
coorte prospectivo realizado em uma enfermaria de geriatria de um hospital 
universitário terciário, em São Paulo, Brasil. Foram incluídas internações de 
pacientes agudamente enfermos, com idade igual ou superior a 60 anos, 
hospitalizados entre junho de 2009 e maio de 2014. Delirium foi detectado 
pelo Confusion Assessment Method e classificado de acordo com o subtipo 
motor em hipoativo, hiperativo, ou misto. Os desfechos primários foram tempo 
para óbito intra-hospitalar, e tempo para óbito em 12 meses (para a amostra 
que recebeu alta). Os pacientes foram avaliados na admissão seguindo 
modelo de avaliação geriátrica ampla que incluiu variáveis sociodemográficas, 
clínicas, funcionais, cognitivas, e laboratoriais. Informações adicionais sobre 
a hospitalização foram registradas na alta ou no óbito. As análises 
multivariadas foram realizadas por meio de modelos de riscos proporcionais 
de Cox. Foi examinada a presença de modificação do efeito de delirium sobre 
os desfechos por análises de interação com outros fatores clínicos. 
RESULTADOS: Incluímos 1.034 hospitalizações, com uma média de idade 
de 80 anos. Na amostra geral, 61% eram mulheres, e 35% tinham demência. 
A mortalidade intra-hospitalar foi de 22%, com uma mortalidade cumulativa de 
44% em 12 meses. Delirium ocorreu em 52% das internações, e o subtipo 
motor predominante foi o hipoativo (53%). Nas hospitalizações com delirium, 
32% dos idosos faleceram no hospital, com uma taxa de óbitos cumulativa de 
59% em 12 meses. Verificamos que delirium teve associação independente 
com tempo até óbito intra-hospitalar (HR=1,63 IC95%=1,11-2,40), porém não 
encontramos associação estatisticamente significante com sobrevida em 12 
meses após ajuste para as covariáveis selecionadas. Constatamos, ainda, 
que os subtipos hipoativo e misto se associaram independentemente com o 
desfecho intra-hospitalar (HR=1,87 IC95%=1,24-2,83; HR=1,65 IC95%=1,02-
2,67), mas não houve associação estatisticamente significante com o 



desfecho em 12 meses. O efeito de delirium sobre o tempo até óbito intra-
hospitalar não foi modificado de modo significativo por sua interação com 
idade, câncer, desnutrição, ou valores de albumina sérica. CONCLUSÕES: 
Um terço dos idosos agudamente enfermos internados que tiveram delirium 
faleceu ainda no hospital. Delirium se associou a menor tempo de sobrevida 
intra-hospitalar, mesmo após ajuste para características clínicas coexistentes. 
Além disso, profissionais da saúde devem ter especial atenção com os 
subtipos hipoativo e misto de delirium, que também se associaram 
independentemente com maior mortalidade intra-hospitalar em idosos. 
 
Descritores: Idoso; Delirium; Prognóstico; Sobrevida; Avaliação geriátrica; 
Hospitalização. 
 



ABSTRACT 

 

 

Silva TJA. Delirium in hospitalized older adults: analysis of clinical 
characteristics and prognosis [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2015. 
 
BACKGROUND: Delirium in older adults is common and potentially 
associated with unfavorable outcomes, such as longer hospital stay, functional 
and cognitive decline, and higher mortality. However, given that it usually 
occurs in a context of great clinical complexity, the adjusted effect of delirium 
and its motor subtypes on the prognosis of affected patients has not been 
sufficiently explored. OBJECTIVES: To investigate in acutely ill hospitalized 
older adults: (1) the independent association between delirium and time to 
death in the hospital, and in a 12-month follow-up; (2) the independent 
association between delirium motor subtype and time to death in the hospital, 
and in a 12-month follow-up. METHODS: Prospective cohort study completed 
in a geriatric ward of a tertiary university hospital, in Sao Paulo, Brazil. We 
included admissions of acutely ill patients aged 60 years and over, who were 
hospitalized from June 2009 to May 2014. Delirium was detected using the 
Confusion Assessment Method and classified according to its motor subtype 
in hypoactive, hyperactive, or mixed. Primary outcomes were time to death in 
the hospital, and time to death in 12 months (for the discharged sample). 
Patients were evaluated at admission according to a comprehensive geriatric 
assessment model that included socio-demographic, clinical, functional, 
cognitive, and laboratory variables. Further clinical data were documented 
upon death or discharge. Multivariate analyses were performed using Cox 
proportional hazards models. We investigated the potential modification of the 
effect of delirium on outcomes including an interaction term between delirium 
and other clinical variables. RESULTS: We included 1,034 hospitalizations, 
with a mean age of 80 years. Overall, 61% were women, and 35% had 
dementia. The proportion of in-hospital deaths was of 22%, with a cumulative 
mortality of 44% in 12 months. Delirium ensued in 52% of the admissions, and 
the predominant motor subtype was hypoactive (53%). In-hospital death 
occurred in 32% of the cases with delirium, while cumulative 12-month 
mortality reached 59% in this group. We verified that delirium was 
independently associated with time to in-hospital death (HR=1.63 
95%CI=1.11-2.40), but did not find statistically significant association with 12-
month survival after adjusting for selected covariates. We additionally found 
that hypoactive and mixed motor subtypes were independently associated with 
in-hospital death (HR=1.87 95%CI=1.24-2.83; HR=1.65 95%CI=1.02-2.67), 
but there were no significant associations with 12-month mortality. The effect 
of delirium on time to in-hospital death was not significantly modified by its 
interaction with age, cancer, malnutrition, or serum albumin levels. 
CONCLUSIONS: One third of acutely ill hospitalized older adults who suffered 



delirium died in the hospital. Delirium was associated with decreased survival 
in the hospital, even after adjusting for coexistent clinical characteristics. In 
addition, health care providers should be attentive for the hypoactive and 
mixed subtypes of delirium, as they were also independently associated with 
poorer in-hospital outcomes in older adults. 
 
Descriptors: Aged; Delirium; Prognosis; Survivorship; Geriatric assessment; 
Hospitalization. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Delirium, ou estado confusional agudo, pode ser interpretado como a 

tradução clínica de um quadro de insuficiência cerebral aguda1. Manifesta-se 

quando agentes nocivos de diferentes etiologias excedem a capacidade 

compensatória do indivíduo, levando a uma ruptura da homeostase cerebral. 

A consequência é a instalação dessa síndrome, que, em sua definição mais 

recente2, caracteriza-se por: alteração cognitiva não atribuível a demência 

pré-existente, estabelecida ou em evolução; déficit de atenção e 

comprometimento da consciência; início recente, como tendência a flutuação 

dos sintomas no decorrer do dia; e evidências de que os distúrbios são 

causados diretamente por um ou mais fatores etiológicos, incluindo 

intercorrências médicas gerais, uso de medicações, ou intoxicação exógena. 

Delirium consagrou-se como entidade clínica própria apenas na terceira 

edição do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), já no 

início da década de 1980. Todavia, manifestações próprias ao quadro são 

descritas há quase 2500 anos. Hipócrates havia reconhecido, quatro séculos 

antes de Cristo, que o desenvolvimento de confusão mental ou agitação 

psicomotora na presença de febre estava associado a um pior prognóstico3. 

Por sua vez, o termo delirium, derivado do Latim delirare (“perder a razão”, 

“estar louco”), foi cunhado como termo médico no primeiro século depois de 

Cristo por Aulus Cornelius Celsus, para descrever transtornos mentais agudos 

associados a doenças febris3.  

Embora o conceito atual de delirium proposto pelo DSM (5th Edition) 

tenha se consolidado no transcorrer dos séculos, sua definição não é de fácil 

aplicação na prática clínica, dificultando a sistematização do diagnóstico em 

vários ambientes1. Essa barreira foi parcialmente superada nas últimas 

décadas com a consagração do Confusion Assessment Method (CAM) e suas 

adaptações como instrumentos de escolha para o diagnóstico de delirium4-6. 

O CAM consiste em um algoritmo de quatro itens que pode ser aplicado por 
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qualquer profissional da saúde treinado, e tem sido utilizado tanto para 

pesquisa como para assistência7-10. A despeito da disponibilidade dessa 

ferramenta, delirium persiste como uma condição, muitas vezes, não 

diagnosticada e não tratada10,11. O diagnóstico pode ser particularmente difícil 

e tardio em pacientes com demência e naqueles que se encontram letárgicos 

ou sonolentos, comprometendo a tomada das condutas apropriadas12. 

Com o envelhecimento populacional, delirium vem adquirindo 

importância crescente como síndrome geriátrica. Até 50% dos idosos 

hospitalizados são afetados por delirium durante a internação, e se estima que 

mais de US$ 160 bilhões são gastos anualmente nos Estados Unidos com o 

distúrbio13,14. Ainda mais preocupante é o fato de delirium, com frequência, 

representar o ponto inicial de uma cascata de eventos que leva a 

complicações clínicas e prognóstico desfavorável. Associa-se a declínio 

cognitivo e funcional, prolongamento de hospitalizações, maior risco de 

institucionalização, e maior morbimortalidade15-18, sendo bem estabelecido 

que a implementação de medidas de prevenção e o reconhecimento precoce 

do delirium são fundamentais para a redução desses desfechos19,20. A alta 

frequência e evidente impacto do delirium na assistência à saúde do idoso 

tornam a investigação dessa síndrome componente central da pesquisa na 

área do envelhecimento. 

 

 

1.1 Epidemiologia 

 

Segundo dados americanos, a prevalência de delirium na comunidade é 

baixa (1 a 2%), porém sua instalação costuma determinar a ida dos pacientes 

às unidades de pronto atendimento. Até 17% dos idosos que chegam aos 

departamentos de emergência tem quadro clínico compatível com delirium10. 

A frequência de delirium muda de acordo com o ambiente estudado e 

método de avaliação, com as maiores incidências ocorrendo em unidades de 

terapia intensiva, de cuidados pós-operatórios, e de cuidados paliativos21,22. 

Contudo, é um distúrbio que acomete, especialmente, indivíduos idosos, com 
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uma incidência acumulada descrita entre 29 e 64% em enfermarias gerais e 

geriátricas23,24.  

A disponibilidade de dados específicos à população brasileira é limitada 

e com grande discrepância de resultados. A maior parte dos estudos 

brasileiros se dedicou a populações internadas em unidades de terapia 

intensiva, com taxas de incidência de delirium que variaram de 9 até      93%25-

29. Em outro ambiente, Santos et al.  (2005) verificaram a incidência de 

delirium em 34% de 220 pacientes submetidos a cirurgia de revascularização 

do miocárdio30. Outros trabalhos demonstraram que a incidência de delirium 

em idosos com fratura de quadril pode variar entre 13 e 60%31,32. Variações 

na seleção, no tamanho e nas características amostrais, além de diferenças 

nas ferramentas e nos critérios para diagnóstico de delirium são algumas das 

explicações para as incongruências encontradas. 

Dados sobre a frequência do problema em unidades de internação 

gerais ou geriátricas brasileiras são ainda mais esparsos. Avelino-Silva et al.  

(2009) encontraram delirium em 33% de 856 idosos internados em uma 

enfermaria de geriatria de 2004 a 200733. Em um trabalho subsequente que 

avaliou as internações entre 2009 e 2011, constataram que dois a cada três 

casos de delirium eram diagnosticados já na admissão34. Entretanto, a 

interpretação desses resultados, para os cuidados de idosos agudamente 

enfermos, foi limitada pelo fato de não terem sido excluídos da análise 

pacientes hospitalizados eletivamente. 

Além de comum, a ocorrência de delirium parece estar associada a um 

maior risco de complicações e prognóstico desfavorável. Idosos acometidos 

falecem ainda durante a internação em 25 a 33% dos casos, e delirium já foi 

descrito como o principal preditor de mortalidade intra-hospitalar em uma 

enfermaria geriátrica33,35. Apesar da existência de dados conflitantes, a maior 

mortalidade persistiria mesmo após a alta hospitalar, e pacientes com delirium 

apresentariam um risco de óbito até 50% maior do que aqueles sem o quadro, 

nos primeiros doze meses de seguimento16,35,36. Delirium também está 

associado a um aumento dos custos, internações mais prolongadas, 

institucionalização, e complicações clínicas mais frequentes, como úlceras de 
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pressão, quedas e infecções pulmonares37-39. Existem, também, evidências 

de que, a longo prazo, ocorra perda de funcionalidade e das funções 

cognitivas após um episódio de delirium39-42. Por outro lado, se delirium é 

diretamente responsável por esses desfechos ou se é apenas marcador de 

um conjunto de fatores desfavoráveis, ainda é uma questão a ser mais bem 

respondida. 

 

 

1.2  Fisiopatologia e etiologia 

 

Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos no desenvolvimento de 

delirium em idosos ainda não foram completamente elucidados. De modo 

geral, entende-se que, com o envelhecimento, ocorra uma diminuição da 

reserva fisiológica e, com ela, o comprometimento da capacidade de 

manutenção da homeostase frente a agentes nocivos (Figura 1)1. No caso de 

delirium, a ação de múltiplos fatores de agressão em um contexto de reserva 

cognitiva diminuída (menor número de neurônios, produção reduzida de 

neurotransmissores, alterações circulatórias) deve acontecer, produzindo as 

manifestações clínicas que o caracterizam43. 
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Figura 1 – O risco de delirium aumenta com a idade, com a diminuição da 
reserva fisiológica observada na senescência e senilidade. Idosos têm maior 
dificuldade que adultos jovens para restabelecer o equilíbrio homeostático na 
presença de fatores de estresse. Adaptado de AGS/NIA Delirium Conference 
Writing Group (2015)1, com a autorização de Marcantonio ER. 
 

No entanto, o comprometimento de mecanismos compensatórios explica 

apenas em parte a maior susceptibilidade de idosos ao desenvolvimento de 

delirium. Conhecendo a natureza multifatorial da síndrome, é pouco provável 

que exista um único conjunto de componentes contribuindo para sua 

instalação. O mais plausível é que diferentes conjunções de fatores possam 

atuar simultaneamente e compor estruturas causais variáveis, levando à 

desorganização de redes neurais complexas e consequente insuficiência 

cerebral aguda10,44. 

O intricado equilíbrio entre fatores psicológicos, neurológicos e 

imunológicos parece ter particular relevância para esse processo. Estudos 

indicam que a ativação imune e inflamação crônicas, características da 

imunossenescência, possuem um papel central na fisiopatologia do delirium1. 

Além disso, neuroinflamação seria responsável pela ruptura da integridade da 

barreira hematoencefálica, tornando o sistema nervoso central (SNC) 
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vulnerável à ação de fatores inflamatórios agudos e a outros agressores 

sistêmicos44,45. Tal atividade inflamatória no SNC também pode contribuir para 

a desregulação de neurotransmissores, como a acetilcolina, cuja deficiência 

tem associação com o desenvolvimento de delirium46. O sistema da atenção 

no cérebro envolve múltiplas vias de neurotransmissores, em especial, da 

acetilcolina e dopamina, esta última também relacionada à ocorrência de 

delirium quando em excesso47. A ativação exagerada da micróglia é outra 

consequência da neuroinflamação e pode acentuar lesões neuronais por meio 

de respostas neurotóxicas48. Por fim, apesar de não haver nenhuma 

topografia anatômica específica responsável pela atenção, lesões em áreas 

corticais e subcorticais parecem estar associadas com o desenvolvimento de 

delirium44. 

A complicada interposição de teorias que sustentam a fisiopatologia do 

delirium é reflexo do que se observa no âmbito clínico. Seu desenvolvimento 

depende de uma intricada relação entre fatores que conferem vulnerabilidade 

ao paciente e a exposição a agentes nocivos (Figura 2), conhecidos, 

respectivamente, como fatores predisponentes (Quadro 1) e fatores 

precipitantes (Quadro 2). Existem mais de 60 variáveis descritas em 

associação com a ocorrência de delirium, e idosos que apresentam três ou 

mais dessas características têm um risco até 60% maior de o desenvolver49. 

Destacam-se, entre os fatores de risco para delirium: idade acima de 70 anos; 

demência ou déficit cognitivo pré-existente; dependência funcional; déficit 

visual; e alterações laboratoriais10. 
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Figura 2 – Modelo ilustrando como a probabilidade de ocorrência de delirium 
depende da interação entre fatores que conferem maior ou menor 
vulnerabilidade e insultos que podem ser mais ou menos agressivos. 
Adaptado de Inouye et al. (1996)49, com autorização de Inouye SK. 
 

 

1.2.1 Sobreposição com demência 

 

A coexistência entre delirium e demência é frequente, sendo que idosos 

dementados têm um risco relativo até oito vezes maior de sofrer delirium 

quando comparados a idosos sem diagnóstico de demência50. Comparada 

com demência isolada, esta sobreposição está associada a custos mais 

elevados, declínio funcional mais acentuado e maior mortalidade51,52. Ao 

estudar 139 pacientes com demência e mais de 65 anos, internados em um 

hospital da comunidade, Fick et al. (2013) constataram uma incidência de 

delirium de 32%, também verificando um aumento no tempo de permanência 

hospitalar nesses casos51. 
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Quadro 1 – Principais fatores predisponentes de delirium 

Características demográficas 
Idade 
Sexo masculino 

Cognição 

Déficit cognitivo pré-existente 
Depressão maior 
Episódios anteriores de delirium 

Funcionalidade 

Dependência funcional 
Imobilidade 
História de quedas 
Sedentarismo 

Percepção sensorial 
Déficit visual 
Hipoacusia 

Comorbidades 

Acidente vascular encefálico prévio 
Disfunção renal crônica 
Hepatopatia crônica 
Doenças metabólicas 
Doenças neurológicas 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
Desnutrição 
Hipoalbuminemia 
Doença avançada ou grave 
Fratura ou trauma 
Múltiplas doenças coexistentes 

Drogas 

Polifarmácia 
Uso crônico e/ou em associação de 
psicotrópicos 
Etilismo 

 

Como discutido anteriormente, delirium é um indicativo de reserva 

cognitiva diminuída. Sua ocorrência pode inclusive sinalizar para equipe 

assistencial responsável a existência, até então desconhecida, de 

comprometimento cognitivo10. Entretanto, um volume crescente de evidências 

sugere um o papel adicional de delirium como possível desencadeante de 

demência ou como catalisador de declínio cognitivo. Witlox et al. (2010) 

encontraram, em uma metanálise, uma associação independente entre 

delirium em idosos internados e incidência de demência no seguimento pós-

alta53. Outros estudos também verificaram que idosos com delirium, muitas 

vezes, não recuperam sua função cognitiva basal no seguimento a longo 

prazo42,54. 
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Quadro 2 – Principais fatores precipitantes de delirium 

Condições clínicas agudas 

Infecções 
Distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios ácido-
base, desidratação 
Uremia 
Hipoglicemia, hiperglicemia 
Hipoxemia, hipercapnia 
Febre, hipotermia 
Hipoperfusão, choque 
Dor 
Retenção urinária 
Anemia aguda 
Doença coronariana aguda 
Encefalopatia hipertensiva 
Hipotireoidismo, hipertireoidismo 
descompensados 
Insuficência adrenal 
Constipação, obstrução intestinal 

Doenças neurológicas agudas 

Acidente vascular encefálico agudo 
Meningites, encefalites 
Neoplasias de SNC 
Convulsão 
Trauma crânio-encefálico 
Sangramento intracraniano 

Cirurgias 

Cirurgias cardíacas 
Cirurgias ortopédicas 
Circulação extracorpórea prolongada 
Cirurgias não cardíacas 

Drogas 

Psicotrópicos, benzodiazepínicos e outros 
sedativos 
Ação anticolinérgica 
Ação anti-histamínica 
Opioides 
Abstinência a álcool, drogas, medicações 
Quinolonas 

Ambiente 

Hospitalização 
Admissão em unidade de terapia intensiva 
Contenção física 
Sondas e cateteres 
Privação de sono 
Estresse emocional 
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Modelos animais reproduzindo alterações típicas de delirium 

demonstraram que elas são seguidas por declínio cognitivo característico de 

síndromes demenciais55. Contudo, esses modelos ainda precisam ser 

estudados em seres humanos, com adequado controle para potenciais fatores 

de confusão10. Apesar da alta prevalência das duas condições no ambiente 

hospitalar, a coexistência entre elas e seu significado clínico também 

permanece pouco investigado. 

 

 

1.3 Avaliação clínica e diagnóstico 

 

1.3.1 Quadro clínico 

 

Delirium se instala no transcorrer de horas ou poucos dias, podendo 

perdurar por vários dias ou até semanas56. Raramente, estende-se por 

períodos ainda mais prolongados, sobretudo entre idosos com demência pré-

existente. Um aspecto marcante de seu curso clínico é a flutuação dos 

sintomas, com oscilação dos níveis de consciência e cognição, acometendo, 

principalmente, a atenção, memória, orientação têmporo-espacial e 

linguagem. A organização do pensamento se altera e o discurso pode se 

tornar disperso e incoerente. Outros sintomas frequentes são: alterações 

sensoriais, como alucinações ou ilusões visuais; alterações comportamentais, 

como agressividade, euforia, apatia, ansiedade ou medo; inversão do ciclo 

sono-vigília; e distúrbios psicomotores43. 

Em alguns casos, é descrita uma fase prodrômica, que antecede a 

instalação explícita do caso e é caracterizada por inquietação, ansiedade, 

irritação, distração, e distúrbios do sono56. São ainda reconhecidos os casos 

em que se manifesta uma forma incompleta de delirium, ou delirium 

subsindrômico, que também pode se associar a maior morbi-mortalidade57. 

Entendendo que a síndrome contempla uma grande heterogeneidade 

clínica, Jackson et al. (2015) realizaram uma revisão sistemática para explorar 

potenciais fatores relacionados a um pior prognóstico específicos à população 
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idosa com delirium58. Após analisarem 27 estudos, 18 variáveis foram citadas 

como potenciais preditores de desfechos desfavoráveis. As características 

que apareceram com maior frequência e tinham maior relevância clínica foram 

subtipo motor hipoativo, gravidade de sintomas de delirium, doença 

psiquiátrica pré-existente (demência, depressão), e duração de delirium. 

 

 

1.3.1.1 Subtipos motores e gravidade de sintomas 

 

Delirium se manifesta tipicamente de acordo com dois padrões de 

psicomotricidade: hipoativo ou hiperativo59. Delirium hipoativo é caracterizado 

por sonolência, lentificação psicomotora e letargia, sendo a forma mais 

comum em idosos. Já delirium hiperativo se apresenta acompanhado de 

agitação, hipervigilância e alucinações. Casos em que ocorre a alternância 

entre os dois padrões são frequentes e conhecidos como delirium misto60. 

Delirium hiperativo, mais exuberante, costuma ser facilmente 

reconhecido pelos profissionais de saúde e é mais comum em casos de 

abstinência alcoólica e uso de medicações anticolinérgicas. Delirium hipoativo 

é, muitas vezes, interpretado como um transtorno do humor ou fadiga, o que 

pode atrasar seu diagnóstico e a implementação de medidas terapêuticas11. 

Apesar do espectro hipoativo ser citado na literatura como o de pior 

prognóstico, as evidências, até o momento, são conflitantes. Dos sete 

trabalhos identificados por recente revisão sistemática que examinaram os 

efeitos do subtipo motor sobre a evolução clínica de pacientes com delirium, 

apenas três apontaram para uma associação entre o padrão hipoativo e pior 

prognóstico58. Dos outros quatro estudos, um concluiu que delirium hiperativo 

tinha pior prognóstico, e os outros três não encontraram qualquer associação 

entre o subtipo motor e os desfechos examinados. 

Essa inconsistência também se reflete nos instrumentos disponíveis 

para avaliação de gravidade de sintomas de delirium. Escalas frequentemente 

utilizadas como o Delirium Rating Scale e o Memorial Delirium Assessment 

Scale tendem a valorizar os sintomas característicos do padrão hiperativo, 
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apesar da hipoatividade ser citada como potencialmente mais grave61,62. 

Escalas recentes, como o Delirium Index e o Confusion Assessment Method 

for Severity (CAM-S), que atribuem peso maior a características encontradas 

no delirium hipoativo, demonstraram estarem associadas com desfechos 

clínicos importantes (mortalidade, institucionalização), mas ainda não foram 

suficientemente exploradas em estudos adicionais63,64. 

 

 

1.3.2 Diagnóstico 

 

O diagnóstico de delirium é clínico, baseado na anamnese, avaliação 

dos fatores predisponentes e precipitantes, e exame físico detalhado. Seus 

critérios diagnósticos foram padronizados inicialmente pelo DSM (Quadro 3), 

porém o CAM é o instrumento mais consagrado para sua detecção objetiva e 

sistemática (Quadro 4).  

O CAM é um instrumento simples e de fácil aplicação por profissionais 

da saúde treinados, validado para a Língua Portuguesa, com sensibilidade de 

94 a100% e especificidade de 90 a 95%4,65. Em sua versão mais longa, avalia 

nove características típicas de delirium: (1) início agudo e curso flutuante; (2) 

déficit de atenção; (3) desorganização do pensamento; (4) alteração do nível 

de consciência; (5) desorientação; (6) déficit de memória; (7) distúrbios 

sensoriais; (8) alteração de atividade psicomotora; e (9) alteração do ciclo 

sono-vigília. Em sua versão curta e mais comumente utilizada, apenas as 

primeiras quatro características do CAM são avaliadas, sem prejuízo 

considerável para sensibilidade e especificidade diagnósticas quando 

comparadas à versão completa4.  

Diversos outros instrumentos já foram utilizados para a avaliação de 

pacientes com delirium. Além daqueles já citados, o Mini-Exame do Estado 

Mental (MEEM) merece ser lembrado por sua praticidade e popularidade. O 

MEEM é um teste de rastreio criado para detecção de declínio cognitivo, 

principalmente das síndromes demenciais, mas que também se altera em 

pacientes com depressão e com delirium66,67. Tem a vantagem de ser muito 
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conhecido e, ainda que não auxilie no diagnóstico diferencial dos distúrbios 

cognitivos, sua aplicação seriada pode ser útil para identificação precoce e 

monitorização de delirium. Mais de trinta outros testes ou escalas já foram 

descritos para uso na prática clínica ou em pesquisa nessa área, e, conforme 

suas características, podem ser utilizados para avaliação de diferentes 

aspectos do delirium: triagem; diagnóstico; gravidade de sintomas; alterações 

cognitivas; distúrbios psicomotores; fatores de risco; e presença de sofrimento 

psicológico68. 

 

Quadro 3 – Critérios diagnósticos de delirium segundo o Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition 

A Distúrbio da atenção (capacidade de dirigir, focar, sustentar, e redirecionar atenção) 
e consciência. 

B 
Distúrbio desenvolve-se ao longo de um curto período de tempo (em geral, de 
horas a dias), representando mudança em relação ao padrão basal e com 
tendência a flutuar no decorrer dia. 

C Alteração cognitiva associada (déficit de memória, desorientação, linguagem, 
percepção visoespacial). 

D As alterações não são melhor explicadas por distúrbio neurocognitivo pré-existente, 
em evolução, ou estabelecido, e não ocorrem no contexto de coma. 

E 
Existem evidências a partir da história, exame físico ou achados laboratoriais, de 
que o distúrbio é causado por consequências fisiológicas diretas de uma condição 
médica geral, abstinência ou intoxicação à droga, ou efeito colateral de medicação. 
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Quadro 4 – Critérios empregados na versão curta do Confusion Assessment 
Method para diagnóstico de delirium. Devem estar presentes os itens 1 e 2 
acrescidos do item 3 ou 4. 

 SIM NÃO 
01. Início Agudo: Há evidência e uma mudança aguda do estado mental de 

base do paciente?   

02. Distúrbio de Atenção 
a. O paciente teve dificuldade em focalizar sua atenção, por exemplo, distraiu-se facilmente ou teve 
dificuldade em acompanhar o que estava sendo dito? 

      o Ausente em todo momento da entrevista. 
      o Presente em algum momento da entrevista, porém leve. 
      o Presente em algum momento da entrevista, de forma marcante. 
      o Incerto. 

b. Se presente ou anormal, este comportamento variou durante a entrevista, isto é, 
tendeu a surgir e desaparecer ou aumentar e diminuir de gravidade? 

      o Incerto.        o Não aplicável. 

  

03. Pensamento Desorganizado: O pensamento do paciente era desorganizado 
ou incoerente, com a conversação dispersiva ou irrelevante, fluxo de ideias 
pouco claro ou ilógico, ou mudança imprevisível do assunto? 

  

04. Alteração do Nível de Consciência: Em geral, como você classificaria o nível de consciência 
do paciente? 

      o Alerta (normal)     
      o Vigilante (hiperalerta) 
      o Letárgico (sonolento, facilmente acordável) 
      o Estupor (dificuldade para despertar) 
      o Coma 
      o Incerto 

 

 

1.3.2.1 Diagnóstico diferencial 

 

O diagnóstico diferencial principal de delirium é com as síndromes 

demenciais. Apesar de possuírem características clínicas que as diferem de 

delirium, como a preservação da capacidade de manter atenção, ou um 

declínio cognitivo de curso mais lento (meses a anos), a distinção pode ser 

complicada em algumas situações. Na demência vascular, por exemplo, o 

declínio cognitivo ocorre de modo abrupto. A demência por corpúsculos de 

Lewy, por sua vez, pode apresentar alucinações e oscilações de cognição no 

início do quadro. Além disso, a própria sobreposição de delirium e demência 

pode dificultar o diagnóstico correto. 

Outras doenças neurológicas que acarretam alterações agudas de 

linguagem e cognição podem ser confundidas com delirium, como a doença 

cerebrovascular aguda e o estado de mal não convulsivo. A primeira condição, 

por exemplo, pode se manifestar exclusivamente por alterações da linguagem 



1 Introdução   16 

ou afasia, podendo ser confundida com delirium pela ausência de sinais 

localizatórios evidentes. Já a segunda caracteriza-se por alteração do nível 

de consciência acompanhada de sintomas motores, sensitivos ou cognitivos, 

assemelhando-se a um quadro de delirium hipoativo. 

Transtornos psiquiátricos primários, como depressão maior, transtorno 

bipolar e esquizofrenia, possuem alguns sintomas semelhantes ao delirium, 

mas, em geral, a cognição se preserva. A diferenciação pode se tornar 

particularmente difícil na presença de sintomas psicóticos ou quando existe 

desorganização do pensamento. Em todas essas situações, a anamnese 

cuidadosa e o exame físico detalhado são fundamentais para elucidação 

correta do diagnóstico. 

 

 

1.3.3 Avaliação geriátrica ampla 

 

O termo avaliação geriátrica ampla (AGA) começou a ser utilizado no 

Reino Unido, no final da década de 1930 e, posteriormente, difundiu-se, de 

forma que seu conceito, parâmetros e indicações motivam até hoje inúmeras 

pesquisas científicas69. Os conceitos básicos e parâmetros utilizados na AGA 

evoluíram ao longo desses anos, incorporando elementos do exame clínico 

habitual combinado a itens das avaliações de outros profissionais da saúde, 

como assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, e neuropsicólogos70. 

A estrutura e os componentes da AGA podem variar bastante dependendo da 

equipe e do ambiente em que ela é realizada, seja em ambulatórios, 

instituições de longa permanência, departamentos de emergência, seja em 

enfermarias. Em comum, destaca-se a proposta de uma avaliação global do 

indivíduo, com um instrumento multidimensional e interdisciplinar que 

reconhece que a saúde depende de fatores que vão além das questões 

médicas. 

Portanto, a AGA difere da anamnese e exame físico tradicionais por 

valorizar componentes sociais, neuropsicológicos, funcionais, nutricionais, e 

ambientais da saúde do idoso, sendo instrumental para identificar a presença 
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de síndromes geriátricas. Síndromes geriátricas fogem do conceito habitual 

de síndromes clínicas, que representam um conjunto de sinais e sintomas. Na 

verdade, entende-se, geralmente, que uma síndrome geriátrica representa um 

único fenômeno clínico, por regra, consequência de múltiplos fatores que se 

acumulam, comprometendo as reservas fisiológicas e funcionais do 

organismo71. A AGA foi concebida nesse contexto de maior complexidade 

clínica como um instrumento multidisciplinar que faz uso de escalas e testes 

para quantificar de forma objetiva as capacidades e problemas médicos, 

psicossociais e funcionais do paciente idoso69, 70. Identifica, assim, os 

aspectos que conferem maior vulnerabilidade à saúde do indivíduo, e 

estabelece prioridades para o plano terapêutico e seguimento clínico a longo 

prazo, com ênfase na preservação da funcionalidade e qualidade de vida do 

indivíduo69,70,72. 

Numerosos trabalhos vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de 

avaliar o efeito da AGA na adoção de intervenções que resultem em 

benefícios para o paciente idoso73-75. Um estudo que revisou 20 ensaios 

clínicos randomizados (totalizando uma amostra de 10.427 idosos) concluiu 

que seu uso pode reduzir taxas de mortalidade intra-hospitalar, de 

institucionalização, e de declínio cognitivo e funcional76. No ambiente 

hospitalar, a AGA pode ter especial utilidade, uma vez que, nesse contexto, 

os benefícios para o manejo da funcionalidade e cognição são mais evidentes. 

Isso porque, entre os fatores descritos como de risco para mortalidade 

associada a hospitalização, estão déficit funcional prévio, déficit funcional 

moderado a grave na admissão, e delirium33,77,78. Além disso, esses 

resultados fortalecem a hipótese de que a AGA tenha aplicação primordial 

entre idosos frágeis70,72. Levando em consideração a vulnerabilidade da 

saúde de idosos agudamente enfermos hospitalizados, em especial, daqueles 

acometidos por delirium, é razoável supor que esse tipo de avaliação ganhe 

destaque em ambientes como de uma enfermaria geriátrica. Tal hipótese foi 

confirmada por Avelino-Silva et al. (2014), que descreveram a validade de um 

modelo de AGA para identificação de fatores associados à ocorrência de 

delirium e de óbito em idosos internados34. 
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1.4 Intervenções e cuidados 

 

O plano de cuidados para pacientes com delirium se fundamenta em 

quatro princípios básicos (Figura 3): evitar fatores precipitantes ou nocivos 

que desencadeiam e agravam o estado confusional; identificar e tratar 

doenças agudas e descompensações de doenças crônicas; promover 

medidas de suporte e reabilitação para evitar declínio físico e cognitivo; 

controlar sintomas psicomotores que coloquem em risco o paciente, seu 

tratamento ou a equipe assistencial. 

A estratégia mais efetiva para diminuir o impacto de delirium na saúde 

do idoso é a prevenção primária19,79. Inouye et al.  (1999) estudaram, em 852 

idosos hospitalizados, a implementação de protocolos de intervenção para 

controle de seis fatores de risco para delirium: déficit cognitivo; privação de 

sono; imobilidade; déficit visual; hipoacusia; e desidratação. Até 40% dos 

casos de delirium foram evitados por meio de medidas simples, tais como 

disponibilizar o cronograma de atividades do dia, estimular jogos de palavras, 

oferecer bebidas quentes na hora de dormir, tocar músicas relaxantes, ajustar 

horários de medicações respeitando tempo de sono, reduzir ruídos sonoros, 

mobilizar rotineiramente, garantir acesso a óculos e próteses auditivas, 

otimizar iluminação de ambientes, e estimular ingesta hídrica19. Esses 

achados serviram de base para o desenvolvimento do Hospital Elder Life 

Program (HELP), um programa de prevenção de delirium e declínio funcional 

que já foi implementado em mais de 200 hospitais do mundo todo20,80. As 

estratégias voltadas para reorientar pacientes, promover atividades 

terapêuticas, reduzir uso e doses de medicações psicoativas, promover 

mobilização, garantir tempo de sono, e manter hidratação e nutrição, 

mostraram-se efetivas em seus objetivos, economizando, anualmente, até 

US$ 9 mil por paciente internado81. 

O tratamento do delirium deve incluir essas medidas não 

farmacológicas, já que elas também podem reduzir o tempo de duração dos 
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episódios e a intensidade dos sintomas19,82. Além disso, é fundamental a 

investigação e o tratamento dos fatores desencadeantes do episódio10. 

Anamnese e exame físico detalhados, incluindo revisão das medicações em 

uso, história de abuso de álcool e drogas, exame neurológico cuidadoso, e 

busca ativa por sinais de infecção são etapas essenciais desse processo. 

Exames complementares costumam ser necessários para o tratamento 

efetivo. Empiricamente, devem ser realizados exames laboratoriais, incluindo 

hemograma completo, eletrólitos, ureia, creatinina, glicose, enzimas 

hepáticas, marcadores de necrose miocárdica, eletrocardiograma de repouso, 

radiografia de tórax, uroanálise, urocultura e hemocultura. Quando essa 

investigação inicial se mostra insuficiente para elucidação do caso, devem 

também ser considerados caso a caso: dosagem de hormônios tireoidianos; 

vitamina B12 e ácido fólico; exames toxicológicos; nível sérico de medicações 

de uso crônico; análises do líquido cefalorraquidiano; exames radiológicos do 

sistema nervoso central; e eletroencefalograma10. 

O tratamento dos sintomas de delirium deve fazer uso preferencial de 

estratégias não farmacológicas, sendo intervenções medicamentosas 

restritas a pacientes com agitação psicomotora intensa ou com grande 

sofrimento psicológico por sintomas psicóticos. Não há evidências que 

fundamentem o uso de medidas farmacológicas para o tratamento primário 

de delirium, existindo indícios até de aumento de duração e mortalidade com 

o uso de antipsicóticos e anticolinesterásicos para esse fim83. 
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Figura 3 - Algoritmo para o manejo clínico de delirium, iniciando-se com 
prevenção e identificação precoce dos casos, e seguindo com identificação e 
tratamento de causas, controle de sintomas, e suporte clínico e prevenção de 
complicações. 

 

Dados da literatura sugerem que pacientes com delirium podem 

apresentar evolução clínica variável18, assim, a avaliação do prognóstico de 

idosos afetados é essencial para compreender seu curso clínico e determinar 

seu potencial de recuperação. Tal entendimento pode ser de grande utilidade 

para tomada de decisões como alocação de recursos, acompanhamento por 

profissionais especializados, e inclusão em programas de reabilitação 

cognitiva64. Entretanto, existem poucos instrumentos que auxiliem no 

reconhecimento dos casos mais graves, e eles, em grande parte, se limitam 
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a caracterizar a intensidade dos sintomas de delirium10,11,63,64. Sabendo da 

natureza complexa e multifatorial dessa síndrome, sua compreensão 

prognóstica poderia ser substancialmente aprofundada com a análise do 

efeito de sua ocorrência e de seus componentes sobre os desfechos de cada 

paciente, ajustado para a presença de outras características clínicas 

relevantes. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivos primários 

 

• Investigar o efeito da ocorrência de delirium sobre tempo para óbito 

intra-hospitalar e tempo para óbito em 12 meses em idosos 

agudamente enfermos hospitalizados. 

• Investigar o efeito do subtipo motor de delirium sobre tempo para 

óbito intra-hospitalar e tempo para óbito em 12 meses em idosos 

agudamente enfermos hospitalizados. 

 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

• Comparar as características clínicas, laboratoriais e provenientes da 

AGA de idosos agudamente enfermos hospitalizados com delirium, 

com aquelas de pacientes que não sofreram delirium durante a 

internação. 

• Investigar a modificação do efeito de delirium sobre a mortalidade 

intra-hospitalar e em 12 meses em idosos agudamente enfermos 

hospitalizados, pela interação com fatores associados a esses 

desfechos. 

• Investigar o efeito da sobreposição da ocorrência de delirium e do 

diagnóstico de demência pré-existente sobre tempo para óbito intra-

hospitalar e tempo para óbito em 12 meses em idosos agudamente 

enfermos hospitalizados. 

• Analisar prevalência e incidência de delirium em idosos agudamente 

hospitalizados e comparar as características clínicas, laboratoriais e 

provenientes da AGA dos pacientes com delirium prevalente na 



2 Objetivos   24 

admissão com as características daqueles que desenvolveram 

delirium durante a internação. 

• Descrever os fatores precipitantes de delirium mais frequentes em 

idosos agudamente enfermos hospitalizados. 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Métodos 
 



3 Métodos   26 

3  MÉTODOS 

 

 

3.1 Desenho 

 

Estudo de coorte prospectivo. 

 

 

3.2 População 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

• Idade igual ou superior a 60 anos. 

• Presença de enfermidade aguda. Foram definidas como 

enfermidades agudas aquelas de início recente, ou decorrentes de 

complicações recentes de doenças crônicas, exigindo internação 

para resolução clínica. 

• Hospitalização na Enfermaria de Geriatria do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-

FMUSP). 

 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 

• Hospitalização para controle de sintomas de pacientes em fase final 

de vida, em cuidados paliativos exclusivos. 

• Realização incompleta da AGA padronizada para o atendimento dos 

pacientes hospitalizados na Enfermaria de Geriatria do HC-FMUSP. 

Foram consideradas incompletas as avaliações que não continham 

dados referentes às variáveis de interesse desse estudo. 

• Tempo de internação na enfermaria inferior a 48 horas. 
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• Recusa do paciente ou de seu responsável em autorizar uso dos 

dados de internação para pesquisa, mediante assinatura de termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

 

3.3 Recrutamento e ambiente 

 

Foram incluídas hospitalizações consecutivas de idosos agudamente 

enfermos, internados entre junho de 2009 e maio de 2014, na Enfermaria de 

Geriatria do HC-FMUSP. 

O HC-FMUSP é um complexo hospitalar universitário terciário, 

localizado na cidade de São Paulo, Brasil. Possui cerca de 2.200 leitos, 

distribuídos entre institutos especializados, hospitais auxiliares e uma divisão 

de reabilitação, e presta atendimento especialmente a casos de alta 

complexidade84. A Enfermaria de Geriatria se insere nesse contexto, 

admitindo pacientes não cirúrgicos e não ortopédicos com 60 anos de idade 

ou mais. A unidade é composta por 24 leitos e sua equipe assistencial 

multidisciplinar inclui médicos geriatras, enfermeiras, fisioterapeutas, 

nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e fonoaudiólogos. 

Apesar do único critério de elegibilidade para internação nessa 

enfermaria ser a idade, em se tratando de um ambiente especializado com 

número limitado de leitos, internam-se, preferencialmente, pacientes com alta 

complexidade médica. Sabendo ainda que a maioria das hospitalizações é 

realizada a partir da unidade de emergência do hospital, a qual é referenciada 

e também prioriza o atendimento de pacientes com grande gravidade, 

ressalta-se que a Enfermaria de Geriatria do HC-FMUSP recebe, 

predominantemente, pacientes muito idosos, e com grande complexidade e 

vulnerabilidade clínica. 

 

 

3.4 Procedimentos do estudo 
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Os pacientes foram avaliados conforme um modelo padronizado de AGA 

(Anexo A), a qual integra a rotina de atendimento da enfermaria e é iniciada 

nas primeiras 24 horas de hospitalização34. Informações adicionais referentes 

ao período de internação são registradas na sua conclusão. As avaliações 

foram realizadas por médicos residentes em geriatria treinados pelo 

investigador principal (TJAS), sob supervisão de médicos geriatras da equipe 

assistencial da unidade. Quando a capacidade de comunicação dos pacientes 

era limitada por alterações clínicas ou cognitivas, os dados eram 

complementados com familiar ou acompanhante. Os resultados de exames 

laboratoriais foram obtidos a partir do sistema de prontuário eletrônico do HC-

FMUSP. As informações foram registradas e administradas por meio dos 

instrumentos de coleta eletrônica disponibilizados pela plataforma Research 

Electronic Data Capture (REDCap)85,86. 

 

 

3.4.1 Características sociodemográficas 

 

Foram registradas as seguintes características sociodemográficas 

dos idosos hospitalizados: 

• Idade (número de anos completos); 

• Sexo (masculino ou feminino); 

• Raça (determinada pelo examinador: branca, parda, negra ou 

outras); 

• Estado civil (solteiro, casado/união civil estável, viúvo, 

divorciado/separado);  

• Escolaridade (número de anos completos); 

• Ocupação profissional principal (atual ou pregressa); 

• Número de moradores no domicílio; 

• Critério de Classificação Econômica Brasil87. 

Esta é uma medida de classificação socioeconômica que utiliza 

indicadores simples, levando em consideração o estilo de vida e condições 

sociais dos indivíduos. É pontuada em uma escala não linear de acordo com 
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o nível de escolaridade do chefe da família e com o número de televisores 

coloridos, rádios, tocadores de DVD, máquinas de lavar roupa, geladeiras, 

banheiros, automóveis e funcionários domésticos disponíveis no domicílio. A 

medida tem uma variação de zero a 46 pontos (46= maior favorecimento 

socioeconômico), podendo ser categorizada em cinco grupos: classe E (zero 

a sete pontos); classe D (oito a 13 pontos); classe C (14 a 22 pontos); classe 

B (23 a 34 pontos); e classe A (35 a 46 pontos).  Utilizada entre outros pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já foi descrita como um bom 

método de representação socioeconômica da população brasileira88,89. 

• Unidade encaminhadora: 

ü Ambulatórios; 

ü Unidade de emergência; 

ü Unidades de terapia intensiva. 

 

 

3.4.2 Avaliação geriátrica ampla 

 

Foram realizados anamnese e exame físico tradicionais, com anotação 

dos antecedentes pessoais, déficits sensoriais, hábitos e vícios, medicações 

em uso, queixas e diagnósticos da internação. No exame físico, a pressão 

arterial média (PAM) foi calculada a partir das medidas de pressão arterial 

sistólica (PAS) e diastólica (PAD) (PAM= [2 x PAD + PAS] / 3). O nível de 

consciência foi classificado segundo a Escala de Coma de Glasgow 

(Glasgow)90, que compreende três testes: melhor resposta motora (um a seis 

pontos, seis= melhor resposta); melhor resposta verbal (um a cinco pontos, 

cinco= melhor resposta); e melhor resposta de abertura ocular (um a quatro 

pontos, quatro= melhor resposta). Além disso, a presença de síndromes 

geriátricas foi pesquisada por meio de instrumentos específicos, que 

compõem uma AGA. 

3.4.2.1 Delirium 
 

O diagnóstico de delirium seguiu os critérios propostos pelo CAM, em 

sua versão mais utilizada (versão curta). Esta caracteriza quatro aspectos 
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considerados importantes para o diagnóstico de delirium: (1) início agudo com 

curso flutuante; (2) déficit de atenção; (3) desorganização do pensamento; e 

(4) alteração do nível de consciência. Considera-se a avaliação positiva 

quando presentes os critérios (1) e (2), combinados ao critério (3) e/ou (4). 

Essas características foram avaliadas pela equipe médica da 

enfermaria tanto na AGA inicial, quanto nas evoluções clínicas subsequentes. 

Delirium foi definido como prevalente quando reconhecido já na admissão 

hospitalar, e incidente quando diagnosticado no transcorrer da hospitalização. 

Quando identificados casos de delirium, foram também avaliados aspectos 

adicionais que compõem a versão longa do CAM, incluindo orientação, 

memória, percepção sensorial, atividade psicomotora, e ciclo sono-vigília91,92. 

A gravidade dos sintomas de delirium foi medida pelo Delirium Index. 

Este índice avalia sete domínios do CAM versão longa (atenção, pensamento, 

nível de consciência, orientação, memória, percepção, e atividade 

psicomotora), gerando pontuações que variam de zero a 21 pontos (21= maior 

gravidade)63. O Delirium Index foi aplicado apenas no momento do 

diagnóstico de delirium. 

Ao final das internações, os casos de delirium também foram 

classificados pelos médicos responsáveis de acordo com o padrão psicomotor 

predominante, dividindo-se em hiperativo (agitação, alucinações, 

hipervigilância), hipoativo (retardo psicomotor, sonolência, déficit de atenção 

pronunciado), e misto (alternância entre padrões hiperativo e hipoativo). Por 

fim, foram registrados pela equipe assistencial os fatores considerados como 

principais responsáveis pelo desencadeamento dos episódios de delirium. 

Após revisão desses registros, os fatores precipitantes foram agrupados em: 

infecções; distúrbios hidroeletrolíticos; hospitalização; hipóxia; medicações; 

distúrbios orgânico-metabólicos; distúrbios neurológicos; dor; e outros. 

3.4.2.2 Avaliação da cognição e humor 

 

Além do diagnóstico e caracterização sistematizados de delirium na 

enfermaria, foram utilizadas escalas adicionais para estudar a cognição e o 

humor dos participantes do estudo: 
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• MEEM66,93 

O MEEM é utilizado no meio acadêmico e na prática clínica para o 

rastreio de alterações cognitivas94. É de rápida aplicação e é composto por 

onze itens que permitem avaliar orientação, memória, atenção e cálculo, 

linguagem, e habilidades viso-espaciais. Sua pontuação varia de zero a 30 

(30= melhor performance), e, embora os resultados possam ser afetados por 

fatores como escolaridade, humor, déficits sensoriais e motores, tem as 

vantagens de já ter sido estudado em diversas populações com propriedades 

satisfatórias e de representar uma linguagem comum quando se discute 

cognição95. 

 

• Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly 

(IQCODE)96-98 

O IQCODE é um teste de rastreio de alterações cognitivas que se baseia 

em informações fornecidas por um informante de convívio próximo ao 

paciente. É composto por uma entrevista estruturada contendo 16 perguntas 

objetivas sobre atividades cotidianas que exigem habilidades cognitivas, para 

as quais o informante deve comparar o desempenho atual do paciente com 

aquele de 10 anos atrás. Cada atividade deve ser qualificada como: muito 

melhor (um ponto); um pouco melhor (dois pontos); não mudou (três pontos); 

um pouco pior (quatro pontos); muito pior (cinco pontos). O valor final é obtido 

pela razão entre a soma total dos pontos e o número de questões. Valores 

superiores a 3,38 são sugestivos de déficit cognitivo. No presente estudo, o 

IQCODE foi adaptado para comparar o desempenho do paciente nas 

atividades de 10 anos atrás com sua situação basal (definida arbitrariamente 

como a de três meses anteriores à hospitalização), para isentar a avaliação 

de vieses provindos do estado clínico no momento da admissão. 

 

• Clinical Dementia Rating (CDR)99,100 

A entrevista semiestruturada do CDR foi usada para definição da 

gravidade de demência, sendo que Maia et al.  (2006) demonstraram em um 



3 Métodos   32 

estudo brasileiro que o instrumento possui boas propriedades para essa 

avaliação101. Assim como o IQCODE, a entrevista foi conduzida com o 

informante e utilizou como referência o estado do paciente há três meses da 

hospitalização. O CDR avalia o comprometimento de seis domínios (memória, 

orientação, julgamento e resolução de problemas, atividades na comunidade, 

tarefas domésticas e passatempos, e cuidados pessoais), os quais são 

pontuados gerando uma classificação final em cinco grupos: normal (CDR 0); 

demência questionável (CDR 0,5); demência leve (CDR 1); demência 

moderada (CDR 2); demência grave (CDR 3). Idosos classificados como 

normais ou com demência questionável foram agrupados como “sem 

demência”. 

 

• Mini-International Neuropsychiatric Interview, Geriatric Depression 

Scale (GDS), e Escala de Depressão em Demência de        Cornell102-

106 

Foram utilizados diferentes instrumentos em associação à história clínica 

para o diagnóstico de depressão maior na internação, considerando sua 

importância clínica e subdiagnóstico no ambiente hospitalar107. A Mini-

International Neuropsychiatric Interview é baseada nos critérios diagnósticos 

de depressão maior do DSM (4th Edition) e composta por dois critérios 

maiores e sete critérios menores que, em combinação, podem sugerir ou não 

episódio depressivo maior. Para melhorar a sensibilidade e especificidade do 

diagnóstico em idosos, é possível, também, o uso da GDS, que, em sua 

versão de quinze itens, pede para que o paciente responda “sim” ou “não” 

para questões que buscam caracterizar seu humor. As respostas são 

pontuadas com zero ou um, obtendo-se um valor final a partir da somatória 

simples dos pontos, que podem ser interpretados da seguinte forma: normal 

(zero a quatro pontos); depressão leve (cinco a nove pontos); e depressão 

grave (10 a 15 pontos). Contudo, estas escalas podem ser de difícil 

compreensão para pacientes com demência moderada a avançada, 

justificando o uso de outros métodos de avaliação do humor entre esses 

pacientes108. A Escala de Cornell foi validada para pacientes com demência, 
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fazendo uso de informações obtidas com paciente, informante e observação 

clínica do examinador, para pontuar 19 itens em uma escala que varia de zero 

a 38 pontos (38 = pior humor). 

 

 

3.4.2.3 Avaliação da funcionalidade 

 

Entende-se por funcionalidade a capacidade do indivíduo de executar 

atividades que lhe permitam cuidar de si próprio e viver independentemente 

em seu meio109. Sua avaliação é um dos componentes centrais da avaliação 

geriátrica e, nesse estudo, foi caracterizada das seguintes formas: 

 

• Atividades básicas de vida diária (ABVDs)110 

Foram medidas seis ABVDs, as quais refletem tarefas de autocuidado e 

incluíram: tomar banho; vestir-se; fazer a toalete; transferir-se; manter a 

continência; e alimentar-se. Cada atividade foi pontuada em uma escala que 

variou de zero a dois pontos (zero= dependência total ou não consegue 

realizar; um= dificuldade de realizar ou realiza com ajuda; e dois= normal ou 

realiza sem ajuda) e uma pontuação final foi gerada a partir da soma total dos 

itens (zero a 12 pontos; 12 = total independência)111, 112. Foram registradas a 

capacidade funcional verificada no momento da admissão hospitalar, e aquela 

referida como de três meses antes segundo paciente e/ou informante. 
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• Atividades instrumentais de vida diária (AIVDs)113 

As atividades instrumentais indicam as condições de vida autônoma na 

sociedade. Tipicamente, as atividades instrumentais são acometidas mais 

precocemente que as atividades básicas, razão pela qual ambos perfis de 

função foram analisados. Foram caracterizadas oito AIVDs: utilizar telefone; 

transportar-se a locais distantes; fazer compras; preparar refeições; fazer 

trabalhos manuais domésticos; lavar e passar a roupa; tomar medicações 

corretamente; e cuidar das próprias finanças. Elas foram pontuadas seguindo 

o mesmo princípio descrito para ABVDs (zero= dependência total ou não 

consegue realizar; um= dificuldade de realizar ou realiza com ajuda; dois= 

normal ou realiza sem ajuda), obtendo-se pontuações finais que variaram de 

zero a 16 pontos (16 = total autonomia). Foram avaliadas as AIVDs na 

admissão e três meses antes da hospitalização. 

 

 

3.4.2.4 Avaliação nutricional 

 

O estado nutricional foi estudado por meio da aplicação versão curta da 

Mini Avaliação Nutricional (MAN)114-116. Essa escala foi desenvolvida para 

triagem de idosos desnutridos ou em risco de desnutrição e contém seis itens 

referentes à ingesta alimentar e perda ponderal dos pacientes, a sua 

capacidade de deambulação, à presença de estresse físico ou psíquico 

recentes, a alterações neuropsicológicas, e ao seu índice de massa corpórea. 

A medida final pode variar de zero a 14 pontos (14= melhor estado nutricional), 

de acordo com o qual os pacientes podem ser classificados em três 

categorias: desnutrição (zero a sete pontos); risco de desnutrição (oito a 11 

pontos); e estado nutricional normal (12 a 14 pontos). 
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3.4.2.5 Outras síndromes geriátricas 

 

Além das alterações cognitivas, de humor e funcionalidade, foram 

avaliadas as seguintes síndromes geriátricas: 

 

• Polifarmácia, definida como o uso ambulatorial regular de cinco ou 

mais medicações117.  

• Quedas, com detalhamento do número de episódios ocorridos nos 

12 meses anteriores à hospitalização118. 

• Incontinência urinária, identificada e classificada pelo questionário 

Three Incontinence Questions como predominantemente de esforço, 

de urgência, mista, ou de outro tipo119. 

• Alto risco de suporte social inadequado, definido nos casos de 

idosos que residiam sozinhos e também não receberam apoio de 

familiares ou cuidadores durante a internação. 

 

 

3.4.3 Avaliação laboratorial 

 

A coleta de exames laboratoriais com valor prognóstico reconhecido 

faz parte da avaliação de rotina dos idosos internados. A coleta é realizada 

nas 24 horas iniciais da hospitalização e inclui hemograma completo, proteína 

C reativa, creatinina, ureia, sódio, potássio, bicarbonato de sódio, albumina, e 

25-hidroxi vitamina D33,120-122. A taxa de filtração glomerular (TFG) foi 

estimada pela fórmula de depuração plasmática de creatinina  Modification of 

Diet in Renal Disease (MDRD)123: 

 

TFG = 170 x (Creatinina)-0,999 x (Idade)-0,176 x (Ureia)-0,170 x (Albumina)0,318 x 

[0,762 se mulher] x [1,180 se negro] 
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3.4.4 Avaliação de prognóstico 

 

A determinação de estimativas de risco tem como objetivo auxiliar na 

caracterização da gravidade clínica do paciente, sugerindo o prognóstico intra 

e pós-hospitalar, e conferindo dados adicionais para o planejamento 

terapêutico124. Foram utilizados os seguintes instrumentos, validados para 

populações geriátricas: 

 

• Índice de Comorbidades de Charlson (Charlson)125,126 

Este é um índice bastante difundido, que avalia o paciente com base em 

19 condições clínicas, atribuindo uma pontuação ponderada para cada 

doença diagnosticada. Para cada condição é atribuída uma pontuação, um, 

dois, três, ou seis pontos, dependendo do risco de morrer associado a cada 

uma delas. A pontuação final é gerada a partir da somatória dos itens e 

apresenta correlação com prognóstico e estimativa de risco de morte em um 

ano após admissão hospitalar. Pontuações iguais ou superiores a cinco 

estimam uma mortalidade superior a 80% em 12 meses a partir da admissão 

hospitalar125,126. 

 

• Burden of Illness Score for Elderly Pacients (BISEP)121 

O BISEP é um índice prognóstico que se diferencia por avaliar, além de 

diagnósticos de risco, peculiaridades prevalentes e de impacto no idoso como 

hipoalbuminemia, disfunção renal, presença de demência e perda de 

mobilidade. O valor final varia de zero a sete pontos (sete= pior prognóstico) 

e classifica os pacientes em quatro grupos de risco de mortalidade estimada 

em 12 meses a partir da admissão hospitalar: grupo I (zero a um ponto, 

mortalidade em 12 meses= 8%); grupo II (dois pontos, mortalidade em 12 

meses= 24%); grupo III (três pontos, mortalidade em 12 meses= 51%); e 

grupo IV (quatro a sete pontos, mortalidade em 12 meses= 74%). 
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3.4.5 Sumário de alta, transferência ou óbito 

 

Por ocasião do encerramento do período de hospitalização, seja por alta, 

transferência ou óbito, foram registrados, no protocolo de avaliação, os dados 

finais referentes à internação. Entre eles, destacam-se o resumo de alta, 

novos diagnósticos e complicações, procedimentos realizados, ocorrência de 

delirium e suas características (data de diagnóstico, subtipo motor 

predominante, fatores precipitantes principais, necessidade de contenção 

física ou medicamentosa), ocorrência de infecções nosocomiais, e ABVDs 

daquele momento. 

 

 

3.5 Seguimento clínico 

 

O acompanhamento dos participantes do estudo se iniciou a partir da 

sua admissão na Enfermaria de Geriatria do HC-FMUSP. Durante a 

internação, foram seguidas as rotinas assistenciais habituais da unidade para 

todos os pacientes, sendo que o investigador principal não participou das 

discussões clínicas ou da definição de condutas médicas dos casos. 

Doze meses após a alta ou transferência hospitalar, TJAS realizou 

ligações telefônicas para os pacientes, conforme o seguinte roteiro: 

 

• Os contatos telefônicos foram realizados de segundas a sextas-

feiras, nos horários de 8 horas da manhã até 18 horas da tarde, e, 

aos sábados, entre 9 horas da manhã e 13 horas da tarde, seguindo 

moldes de uma entrevista semiestruturada padronizada elaborada 

pelos autores do estudo (Anexo B). 

• Até três tentativas de contato telefônico foram realizadas, em dias 

da semana e horários diferentes, fazendo uso dos números de 

telefone disponibilizados no registro hospitalar dos pacientes. 

• No caso de sucesso no contato, a sobrevida em 12 meses dos 

participantes do estudo era estabelecida quando os próprios 
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respondiam às ligações, ou quando informantes confirmavam que 

os pacientes se encontravam vivos. Quando referido óbito, era 

solicitada sua data de ocorrência. 

• Se, durante a entrevista, pacientes e/ou informantes queixassem-se 

sobre datas de consultas e agendamentos, eram orientados a ligar 

para secretaria do serviço de saúde responsável. Se apresentassem 

queixas médicas, eram orientados a procurarem unidades de pronto 

atendimento ou relatarem queixa em próxima consulta, conforme a 

gravidade da situação. 

 

Nas ocasiões em que não foi possível contato telefônico com paciente 

ou informante, foi realizado levantamento dos registros de atendimento no 

HC-FMUSP (incluindo consultas médicas, consultas com equipe 

multidisciplinar, efetuação de exames complementares) para identificação da 

última data conhecida em que o participante se encontrava vivo. 

 

 

3.6 Desfechos e variáveis de interesse 

 

3.6.1 Desfechos 

 

Os desfechos primários selecionados para o estudo foram: (1) tempo até 

o óbito durante a internação, analisado para toda a amostra; (2) tempo até o 

óbito em 12 meses, analisado para os participantes que receberam alta ou 

transferência hospitalar. 

 

 

3.6.2 Variáveis de interesse 

 

Foram analisadas as seguintes variáveis do protocolo de avaliação: 
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• Dados sociodemográficos: idade; sexo; raça; estado civil; 

escolaridade; classificação econômica; unidade encaminhadora. 

• Anamnese e exame físico: comorbidades (hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes mellitus, acidente vascular encefálico prévio, 

insuficiência cardíaca, doença coronariana, doença pulmonar 

obstrutiva crônica, neoplasia); déficits visual e auditivo; sinais vitais 

(frequência cardíaca; pressão arterial média; nível de consciência); 

diagnósticos de internação (infecção; insuficiência cardíaca 

descompensada; doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada). 

• AGA: 

ü Delirium foi considerado o principal preditor de interesse. Para 

os casos em que houve o diagnóstico de delirium, foram 

avaliados: momento do diagnóstico; subtipo motor; Delirium 

Index; e fatores precipitantes. 

ü Avaliação da cognição e humor: demência e gravidade 

demência pelo CDR; MEEM; IQCODE; depressão. 

ü Avaliação da funcionalidade: ABVDs e AIVDs (ambas para três 

meses antes da admissão e na admissão). 

ü Avaliação nutricional: MAN. 

ü Outras síndromes geriátricas: polifarmácia; quedas; 

incontinência urinária; suporte social. 

• Avaliação laboratorial: hemoglobina; leucócitos totais; proteína C 

reativa taxa de filtração glomerular; ureia; sódio; potássio; 

bicarbonato de sódio; albumina; 25-hidroxi vitamina D. 

• Avaliação de prognóstico: Charlson; BISEP. 

• Sumário de alta, transferência ou óbito: infecção nosocomial; ABVDs 

(na alta/transferência, óbito). 
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3.7 Análise estatística 

 

As análises foram realizadas com o pacote estatístico Stata para Mac, 

versão 13.1 (StataCorp, College Station, TX). Todos os testes estatísticos 

foram bicaudais e foi admitido um erro alfa de até 0,05. 

 

 

3.7.1 Poder amostral 

 

O poder amostral foi calculado utilizando a análise de tempo para 

ocorrência do desfecho, com base na proporção encontrada de indivíduos 

com delirium, na mediana de tempo de acompanhamento, taxa de incidência 

de óbito na população sem delirium e taxa de participantes censurados 

durante o estudo. Com erro alfa bicaudal de 0,05, a amostra obtida de 1.034 

pacientes teria 80% de poder para identificar um hazard ratio (HR) tão 

pequeno quanto 1,28 para o efeito da ocorrência de delirium sobre a 

mortalidade intra-hospitalar. 

 

 

3.7.2 Análises descritivas e bivariadas 

 

As variáveis numéricas foram reportadas como médias e desvios padrão 

(DP), ou medianas e intervalos interquartis (IIQ) dependendo de sua 

distribuição. Esta foi checada pela inspeção visual dos histogramas de cada 

variável, com o cálculo dos coeficientes de assimetria (skewness), e curtose 

(kurtosis) e efetuação do teste de D’Agostinho-Pearson para determinar a 

normalidade da distribuição, rejeitada com valores de p menores que 0,05. 

Algumas dessas variáveis também foram estratificadas em categorias para 

facilitar a interpretação clínica dos valores encontrados. Variáveis categóricas 

foram descritas em contagens absolutas e proporções. 

As comparações entre as distribuições das variáveis numéricas foram 

realizadas com teste t de Student ou teste da soma dos postos de Wilcoxon, 
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conforme apropriado. As distribuições das variáveis categóricas foram 

comparadas utilizando o teste do qui-quadrado, ou teste exato de Fisher, 

quando apropriado. 

 

 

3.7.3 Análises multivariadas 

 

Considerando que a probabilidade de morte de idosos agudamente 

enfermos pode variar ao longo do período de seguimento e que variações no 

tempo de hospitalização podem ter diferentes significados, foi optado pelo uso 

de modelos de regressão que ponderassem o tempo até o desfecho para a 

investigação de fatores independentemente associados a mortalidade intra-

hospitalar e tardia. 

Assim, foram propostos quatro modelos de riscos proporcionais de Cox 

para o esclarecimento das questões desse estudo: 

 

• Análise da associação entre ocorrência de delirium e tempo para 

óbito intra-hospitalar, ajustada para covariáveis de interesse 

(incluindo toda a amostra). 

• Análise da associação entre ocorrência de delirium e tempo para 

óbito em doze meses, ajustada para covariáveis de interesse 

(incluindo a amostra de participantes que receberam alta ou 

transferência ao final da hospitalização). 

• Análise da associação entre subtipos motores de delirium e tempo 

para óbito intra-hospitalar, ajustada para covariáveis de interesse 

(incluindo toda a amostra). 

• Análise da associação entre subtipos motores de delirium e tempo 

para óbito em doze meses, ajustada para covariáveis de interesse 

(incluindo a amostra de participantes que receberam alta ou 

transferência ao final da hospitalização). 
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Nas análises de tempo de sobrevida, o tempo zero foi estabelecido como 

a data de confirmação do diagnóstico de delirium. Nas análises avaliando 

mortalidade intra-hospitalar, o tempo até o evento foi determinado pela data 

de óbito ocorrido durante a hospitalização, definindo-se como censurados os 

casos que receberam alta ou transferência hospitalar no encerramento da 

internação. Nos modelos estudando mortalidade tardia, o tempo até evento 

foi determinado pela data de óbito ocorrido em até 365 dias após o tempo 

zero, definindo-se como censurados os casos em que os pacientes se 

encontravam vivos 365 dias após o tempo zero. Os casos com perda de 

seguimento foram censurados na última data de atendimento registrada no 

sistema do HC-FMUSP. A probabilidade de sobrevida ao longo do seguimento 

foi representada graficamente por meio de curvas de Kaplan-Meier. 

Todos os modelos foram construídos seguindo métodos de entrada 

forçada, com a inclusão simultânea de covariáveis pré-selecionadas com 

base em sua relevância clínica e ajuste para potenciais fatores de confusão. 

 

 

3.7.4 Análises de interação 

 

Sabendo da complexidade clínica encontrada em idosos agudamente 

enfermos hospitalizados, com a frequente sobreposição de múltiplas 

síndromes geriátricas, foram ainda realizadas análises de interação entre 

delirium e os fatores independentemente associados a mortalidade intra-

hospitalar e em 12 meses, a fim de verificar a presença de modificação do 

efeito de delirium de acordo com as variáveis selecionadas. 

 

 

3.7.5 Análises adicionais 

 

Como análise de sensibilidade do efeito da ocorrência de delirium e seus 

subtipos motores sobre os desfechos estudados, os modelos descritos acima 

foram reexaminados incluindo apenas as covariáveis que, mais 
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provavelmente, atuam como fatores de confusão, e excluindo aquelas que 

poderiam atuar como mediadores da associação entre delirium e óbito. Tal 

análise se justifica pelo fato de, na análise incluindo delirium prevalente na 

admissão, algumas das variáveis incluídas no modelo como fatores de 

confusão poderem, na realidade, atuar como mediadores na relação entre 

delirium e óbito. Por exemplo, em pacientes hospitalizados com delirium, 

alterações nutricionais identificadas na admissão poderiam ser consequência 

do estado confusional já instalado, e o efeito do delirium identificado na 

análise ajustada para MAN seria, possivelmente, menor do que seu efeito 

global verdadeiro.  

Considerando a escassez de evidências sobre como a sobreposição de 

delirium e demência afeta o prognóstico de idosos hospitalizados, uma análise 

secundária foi realizada para investigar a associação desta condição com 

tempo para óbito intra-hospitalar e em 12 meses. Para tal, reexaminamos os 

modelos da análise principal substituindo as variáveis de ocorrência de 

delirium e de fases de demência, por uma única variável composta pelas 

seguintes categorias: ausência de delirium e demência; presença apenas de 

demência; presença apenas de delirium; presença de delirium e demência. 

Utilizamos a categoria “ausência de delirium e demência” como referência 

para as comparações desses modelos.  

Tradicionalmente, estudos avaliando o efeito da ocorrência de delirium 

sobre prognóstico analisam conjuntamente casos de delirium prevalente e 

incidente. Contudo, é plausível que os conjuntos de fatores que participam da 

instalação do quadro antes e depois da hospitalização sejam diferentes. Como 

tais diferenças poderiam ter implicações também para evolução clínica, 

comparamos as características gerais dos casos de delirium prevalente e 

incidente, e em modelos de riscos proporcionais de Cox restritos à população 

com delirium analisamos se houve associação entre o momento de instalação 

de delirium e tempo para óbito intra-hospitalar, e em 12 meses de seguimento. 

Apesar dos subtipos motores de delirium serem, usualmente, 

classificados em três categorias (hipoativo, hiperativo, e misto), apenas dois 

padrões de atividade psicomotora de fato se manifestam (hipoativo ou 
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hiperativo). Assim, reexaminamos os modelos analisando o efeito dos 

subtipos motores de delirium sobre os desfechos, empregando o subtipo misto 

como referência para as comparações. Nosso objetivo com essa análise 

secundária foi de verificar se esta categoria realmente tem significado distinto 

dos subtipos hipoativo e hiperativo. Por fim, em modelos restritos à população 

com delirium, reexaminamos o efeito dos subtipos motores de delirium sobre 

os desfechos acrescentando ajuste para pontuação no Delirium Index. 

 

 

3.8 Considerações éticas 

 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos 

de Pesquisa (CAPPesq) do HC-FMUSP, sob registro número 9787. Todos os 

documentos com informações identificadoras de pacientes foram mantidos 

em armários trancados e/ou armazenados em servidores eletrônicos seguros 

e com acesso restrito. 

A utilização de dados de internação para fins de pesquisa foi autorizada 

por pacientes ou seus responsáveis mediante assinatura de TCLE, conforme 

documento de projeto guarda-chuva aprovado pela CAPPesq sob número 

0723/07 (Anexo C). Em contrapartida, de acordo com consulta a CAPPesq 

em 24/03/2010 e respondida pelo então coordenador da comissão, Prof. Dr. 

Eduardo Massad, em 25/03/2010, foi dispensado o preenchimento de TCLE 

no caso de entrevistas realizadas por telefone. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1  Recrutamento 

 

Nosso estudo incluiu 1.034 casos a partir de uma amostra inicial de 

1.876 hospitalizações de idosos agudamente enfermos (Figura 4). 
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Figura 4- Fluxograma de inclusão no estudo 

Excluímos um total de 83 casos (4%) por avaliações incompletas ou por 

não assinatura do TCLE. A maior parte das perdas por dados inexistentes 

ocorreu no começo de cada ano, quando os médicos residentes de geriatria 

ainda estavam em treinamento para a realização de nosso modelo de 

avaliação geriátrica ampla. Podemos inferir, portanto, que o mecanismo 

preponderante de perdas foi não preferencial, e verificamos que os 

participantes excluídos não diferiram da amostra incluída em idade, sexo ou 

pontuação no Charlson (valor de p > 0,05 em todas as comparações). 

 

 

4.2  Características gerais da amostra 

 

A média de idade da população foi de 80 (±9) anos e 61% eram mulheres 

(Tabela 1). Os pacientes eram predominantemente caucasianos, de classe 

média, e com menos de 8 anos completos de escolaridade. Internações de 

pacientes institucionalizados foram infrequentes em nossa enfermaria (2%), e 

em apenas 12% dos casos os idosos residiam sozinhos. Constatamos ainda 

que, em dois terços das internações, existia um familiar ou cuidador 

acompanhando os pacientes. Com base nesses dados, verificamos que em 

7% das hospitalizações existia um alto risco de suporte social inadequado. A 

maioria das admissões foi feita a partir das unidades de emergência do 

hospital, sendo que quase metade destes casos permaneceu no pronto 

atendimento por pelo menos 48 horas antes da transferência para a 

Enfermaria de Geriatria. A mediana de tempo de hospitalização foi de 15 dias 

(IIQ=8; 27). 

Entre as comorbidades mais prevalentes encontramos hipertensão 

arterial sistêmica (67%), diabetes mellitus (30%), insuficiência cardíaca (26%), 

e acidente vascular encefálico prévio (21%). A mediana de pontuação pelo 

Charlson foi de 3 (IIQ=1; 3) (Tabela 2). Descompensação clínica foi detectada 

em 87% dos casos de pacientes com antecedente de insuficiência cardíaca. 

Outro diagnóstico de admissão comum foi o de doenças infecciosas (48%), 
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das quais as mais prevalentes foram pneumonia (39%) e infecção do trato 

urinário (32%). Verificamos que a mediana de pontuação pelo BISEP foi de 4 

(IIQ=3; 5). 

Uma a cada três internações foram de idosos com quadro demencial, 

dos quais 82% apresentavam demência moderada a avançada. Demência de 

Alzheimer correspondeu a 37% dos casos, enquanto demência vascular 

estava presente em 26% dos casos, demência mista em 21%, e outras causas 

de demência em 16%. A mediana de pontuação no MEEM admissional foi de 

13 pontos (IIQ=1; 22), e a mediana da pontuação no IQCODE foi de 3,82 

(IIQ=3,19; 4,9). 

Os pacientes apresentaram aumento progressivo na dependência para 

ABVDs, conforme revelaram as medidas de funcionalidade pré-admissão, na 

admissão, e ao final das internações (Figura 5). Em apenas 37% das 

hospitalizações, os idosos eram independentes para todas as suas ABVDs 

em suas condições pré-admissão, enquanto em 12% foi descrita dependência 

completa para todas as atividades básicas. No momento da admissão, 

verificamos que apenas 17% ainda eram totalmente independentes, contra 

um aumento de 2,5 vezes na proporção de casos com dependência funcional 

completa. De forma semelhante, no que diz respeito às AIVDs pré-admissão, 

em apenas 22% das internações, os pacientes eram capazes de realizar todas 

elas sem ajuda, enquanto 32% não realizavam qualquer uma das atividades 

instrumentais. Na avaliação admissional, a proporção de pacientes com perda 

completa da autonomia subiu para 50%, e apenas 12% eram totalmente 

autônomos para as AIVDs. 

 

 

 



4 Resultados   49 

 
Figura 5 - Distribuição das pontuações nas escalas de funcionalidade para 
ABVDs, indicando grau de dependência pré-admissão, na admissão, e na 
alta. A pontuação 12 indica independência completa para as atividades 
básicas, enquanto zero corresponde à dependência completa. 

 

A mediana da pontuação na MAN foi de 8 (IIQ=5; 10), com prevalência 

de desnutrição de 45% e risco de desnutrição em 44% das hospitalizações. 

Outras síndromes geriátricas frequentes em nossa amostra foram depressão, 

incontinência urinária, quedas, déficits sensoriais, e úlceras de pressão. Na 

avaliação laboratorial, o valor médio de albumina na admissão foi baixo (3,2 

±0,7 g/dL) e a mediana de proteína C reativa foi alta (45 ng/L, IIQ=14;99) 

(Tabela 3). A média de hemoglobina na entrada foi de 11,2 (±2,2) g/dL e a 

média da taxa de filtração glomerular estimada foi de 54 (±28) mL/min.  

Por fim, verificamos ao final das internações que infecções nosocomiais 

ocorreram em 290 (28%) delas. Infecções pulmonares corresponderam a 48% 

dos casos, seguidas de infecções do trato urinário (41%). 
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Tabela 1 - Características demográficas de idosos agudamente enfermos 
hospitalizados na Enfermaria de Geriatria, segundo ocorrência de delirium; 
2009 a 2014 

Características, N (%) 
Total 

1034 (100) 
Sem delirium 

499 (48) 
Com delirium 

535 (52) 
Valor de p 

Idade (anos), média (DP) 80 (±9) 79 (±9) 82 (±8) <0,001 
60-69 127 (12) 83 (17) 44 (8) <0,001 
70-79 335 (32) 182 (36) 153 (29)  
80-89 401 (39) 168 (34) 233 (43)  
≥90 171 (17) 66 (13) 105 (20)  

Mulheres 635 (61) 305 (61) 330 (62) 0,853 
Raça     

Caucasiana 760 (74) 373 (75) 387 (72) 0,736 
Miscigenada 142 (14) 63 (13) 79 (15)  
Negra 94 (9) 46 (9) 48 (9)  
Outra 38 (4) 17 (3) 21 (4)  

Estado civil     
Casado 438 (42) 234 (47) 204 (38) 0,418 
Viúvo 458 (44) 197 (39) 261 (49)  
Solteiro 91 (9) 40 (8) 51 (9)  
Divorciado/ Separado 47 (5) 28 (6) 19 (4)  

Escolaridade (anos)     
≥8 235 (23) 103 (20) 132 (25) 0,535 
4-7 467 (45) 238 (48) 229 (43)  
<4 332 (32) 158 (32) 174 (32)  

Classificação econômica1     
A (35-46 pontos) 36 (3) 13 (3) 23 (4) 0,29 
B (23-34) 329 (32) 148 (30) 181 (34)  
C (14-22) 507 (49) 251 (50) 256 (48)  
D (8-13) 153 (15) 82 (16) 71 (13)  
E (0-7) 9 (1) 5 (1) 4 (1)  

Unidade encaminhadora     
Ambulatórios 386 (37) 226 (45) 160 (30) <0,001 
Emergência 575 (56) 246 (49) 329 (61)  
Terapia intensiva 73 (7) 27 (6) 46 (9)  

DP= desvios padrão. 
1A classificação econômica varia de 0 a 46, sendo melhor a condição econômica quanto maior 
a pontuação. 
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Tabela 2 - Síndromes geriátricas e comorbidades de idosos agudamente 
enfermos hospitalizados na Enfermaria de Geriatria, segundo ocorrência de 
delirium; 2009 a 2014 

Características, N (%) 
Total 

1034 (100) 
Sem delirium 

499 (48) 

Com 
delirium 
535 (52) 

Valor de p 

Avalição geriátrica     
Polifarmácia  594 (57) 294 (59) 300 (56) 0,42 
ABVDs pré-admissão (pontos)     

9-12 614 (59) 370 (74) 244 (46) <0,001 
5-8 157 (15) 61 (12) 96 (18)  
0-4 263 (25) 68 (14) 195 (36)  

ABVDs na admissão (pontos)     
9-12 344 (33) 267 (54) 77 (15) <0,001 
5-8 167 (16) 102 (20) 65 (12)  
0-4 523 (51) 130 (26) 393 (73)  

Depressão 235 (23) 109 (22) 126 (24) 0,513 
Demência     

Ausente 667 (65) 398 (80) 269 (50) <0,001 
Leve 65 (6) 28 (6) 37 (7)  
Moderada 130 (12) 37 (7) 93 (17)  
Avançada 172 (17) 36 (7) 136 (26)  

Incontinência urinária 621 (60) 240 (48) 381 (71) <0,001 
Duas quedas ou mais (12 meses) 162 (16) 58 (12) 104 (19) 0,001 
Déficit visual 502 (49) 227 (46) 275 (51) 0,075 
Hipoacusia 300 (29) 134 (27) 166 (31) 0,202 
Úlceras de pressão     

Nenhuma 895 (86) 468 (94) 427 (80) <0,001 
Uma 80 (8) 18 (4) 62 (11)  
Duas ou mais 59 (6) 13 (2) 46 (9)  

Mini Avaliação Nutricional     
Normal (≥12) 112 (11) 100 (20) 12 (3) <0,001 
Risco de desnutrição (8-11) 459 (44) 265 (53) 194 (37)  
Desnutrição (≤7) 463 (45) 134 (27) 329 (60)  

Comorbidades     
Hipertensão 696 (67) 334 (67) 362 (68) 0,803 
Diabetes 308 (30) 146 (29) 162 (30) 0,72 
Insuficiência cardíaca 264 (26) 144 (29) 120 (22) 0,018 
AVE prévio 222 (21) 83 (17) 139 (26) <0,001 
Doença coronariana 148 (14) 78 (16) 70 (13) 0,243 
DPOC 128 (12) 71 (14) 57 (11) 0,081 
Câncer 99 (10) 47 (9) 52 (10) 0,87 

Charlson ≥4 pontos 475 (46) 197 (39) 278 (52) <0,001 
BISEP     

Classe I 98 (9) 72 (14) 26 (5) <0,001 
Classe II 175 (17) 100 (20) 75 (14)  
Classe III 224 (22) 122 (24) 102 (19)  
Classe IV 537 (52) 205 (41) 332 (62)  

ABVDs= atividades básicas de vida diária; AVE= acidente vascular encefálico; DPOC= 
doença pulmonar obstrutiva crônica; BISEP= Burden of Illness Score for Elderly Persons 
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Tabela 3 - Sinais vitais e exames laboratoriais na admissão de idosos 
agudamente enfermos hospitalizados na Enfermaria de Geriatria, segundo 
ocorrência de delirium; 2009 a 2014 

Características, N (%) 
Total 

1034 (100) 

Sem 
delirium 
499 (48) 

Com 
delirium 
535 (52) 

Valor de 
p 

Sinais vitais     
Frequência cardíaca (bpm)     

<60 45 (4) 26 (5) 19 (3) 0,401 
60-100 887 (86) 427 (86) 460 (86)  
≥100 102 (10) 46 (9) 56 (11)  

Pressão arterial média <90mmHg 486 (47) 232 (46) 254 (47) 0,771 
Nível de consciência     

Glasgow ≥14 796 (77) 468 (94) 328 (61) <0,001 
Glasgow 11-13 180 (17) 19 (4) 161 (30)  
Glasgow <11 58 (6) 12 (2) 46 (9)  

Exames laboratoriais     
Hemoglobina ≤10 g/dL 310 (30) 154 (31) 156 (29) 0,569 
Leucócitos ≥11*103 células/mm3 268 (26) 120 (24) 148 (28) 0,279 

Albumina ≤3,3 g/dL  578 (56) 228 (46) 350 (65) <0,001 

Vitamina D (ng/mL)      

≥20 411 (40) 218 (44) 193 (36) 0,276 
10-19 370 (36) 168 (34) 202 (38)  
<10 253 (24) 113 (22) 140 (26)  

TFG (mL/min)     

≥60 410 (40) 196 (39) 214 (40) 0,613 
30-59 405 (39) 209 (42) 196 (37)  
<30 219 (21) 94 (19) 125 (23)  

Ureia ≥85 mg/dL 235 (23) 102 (20) 133 (25) 0,099 
Sódio (mEq/L)     

<125 15 (1) 9 (2) 6 (1) 0,005 
125-144 814 (79) 413 (83) 401 (75)  
≥145 205 (20) 77 (15) 128 (24)  

Potássio (mEq/L)     
<3,5 159 (15) 69 (14) 90 (17) 0,454 
3,5-5,4 825 (80) 411 (82) 414 (77)  
≥5,5 50 (5) 19 (4) 31 (6)  

Bicarbonato <20 mmol/L 147 (14) 74 (15) 73 (14) 0,666 
Proteína C reativa >50 mg/L 486 (47) 203 (41) 283 (53) 0,002 

Glasgow= Escala de Coma de Glasgow; TFG= taxa de filtração glomerular. 
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4.3 Características da amostra com delirium 

 

A AGA da admissão identificou delirium prevalente em 375 (36%) das 

hospitalizações. Delirium ainda se instalou no decorrer de outras 160 

internações, correspondendo a 30% do total dos casos de delirium. A média 

de idade da amostra com delirium foi de 82 (±8) anos, e 62% eram mulheres. 

Os pacientes desse grupo eram mais velhos (p<0,001), e, mais 

frequentemente, procedentes das unidades de emergência e terapia intensiva 

(p<0,001) (Tabela 1). A mediana de tempo de internação foi de 18 dias 

(IIQ=10; 18).  

Idosos com delirium apresentaram maior dependência para ABVDs 

(p<0,001), maior prevalência de demência (p<0,001), e maior proporção de 

indivíduos com acidente vascular encefálico prévio (p<0,001), desnutrição 

(p<0,001), e úlceras de pressão (p<0,001), quando comparados com 

pacientes sem delirium (Tabela 2). Nas internações com delirium, a média do 

valor de albumina sérica admissional foi de 3,1 (±0,7) g/dL e a mediana de 

PCR foi de 55 ng/dL (IIQ=18; 111) (Tabela 3). Infecções nosocomiais também 

ocorreram mais frequentemente nesse grupo, atingindo 41% dos casos 

(p<0,001). 

A maior parte dos episódios de delirium foi do subtipo hipoativo (53%), 

seguido dos subtipos misto (28%), e hiperativo (19%). Infecções foram 

identificadas como o fator precipitante mais comum (76%), embora tenham 

sido mais frequentes em hospitalizações com delirium prevalente do que com 

incidente (p<0,001) (Tabela 4). Por outro lado, medicações foram apontadas 

como causa de delirium numa proporção maior entre os casos incidentes 

(p=0,025). Em 43% da amostra acometida, foram apontadas duas ou mais 

causas primárias para o desencadeamento de delirium, incluindo também 

distúrbios hidroeletrolíticos, hipóxia, hospitalização, distúrbios orgânico-

metabólicos, distúrbios neurológicos, entre outros. A mediana no escore do 

Delirium Index foi de 13 pontos (IIQ=9; 16). 
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Tabela 4 – Características de delirium em idosos agudamente enfermos 
hospitalizados na Enfermaria de Geriatria, segundo momento do diagnóstico; 
2009 a 2014 

Características, N (%) 
Delirium 

total 
535 (100) 

Delirium 
prevalente 

375 (70) 

Delirium 
incidente 
160 (30) 

Valor de 
p 

Subtipo motor     
Hiperativo 102 (19) 64 (17) 38 (24) 0,137 
Misto 152 (28) 111 (30) 41 (25)  
Hipoativo 281 (53) 199 (53) 82 (51)  

Delirium Index1 (pontos)     
0-7 51 (9) 33 (9) 18 (11) 0,508 
8-14 273 (51) 192 (51) 81 (51)  
15-21 211 (40) 150 (40) 61 (38)  

Fatores precipitantes     
Infecções 405 (76) 302 (80) 103 (64) <0,001 
Distúrbios hidroeletrolíticos 100 (19) 73 (19) 27 (17) 0,526 
Hipóxia 52 (10) 33 (9) 19 (12) 0,336 
Hospitalização 51 (9) 28 (7) 23 (14) 0,04 
Medicações 46 (9) 24 (6) 22 (14) 0,025 
Distúrbios orgânico-metabólicos 44 (8) 35 (9) 9 (6) 0,18 
Distúrbios neurológicos 31 (6) 21 (6) 10 (6) 0,822 
Dor 15 (3) 13 (3) 2 (1) 0,34 
Outros 61 (11) 43 (11) 18 (11) 0,983 

1O Delirium Index varia de 0 a 21 pontos, sendo maior a gravidade de sintomas de delirium 
quanto maior a pontuação. 

 

Além de diferenças nos mecanismos de desencadeamento, observamos 

que internações com delirium prevalente envolveram indivíduos com maior 

média de idade (83 anos contra 80 anos, p<0,001), maior dependência 

funcional prévia (escore de ABVDs ≤4 em 41% contra 26%, p<0,001), maior 

proporção de idosos dementados (49% contra 29%, p<0,001) e maior 

prevalência de desnutrição (71% contra 49%). Em contraposição, não 

notamos nesses grupos diferenças na distribuição de sexo (p=0,292), 

comorbidades pelo Charlson (p=0,765), distribuição de subtipos motores 

(p=0,137), ou gravidade de sintomas pelo Delirium Index (p=0,45). 
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4.4 Mortalidade intra-hospitalar e em 12 meses 

 

Em um total de 227 internações (22%), os pacientes faleceram ainda 

enquanto hospitalizados, com um número acumulado de 452 óbitos (44%) em 

12 meses de seguimento. A estimativa de sobrevida da população do estudo 

está representada em curvas de Kaplan-Meier, de acordo com a ocorrência 

de delirium (Figura 6) e subtipos motores de delirium (Figura 7). 

Verificamos, na amostra de idosos com delirium, uma mortalidade intra-

hospitalar de 32%, enquanto a proporção de óbitos entre idosos sem delirium 

atingiu apenas 11% (p<0,001). Restringindo nossa análise às hospitalizações 

que foram concluídas com alta, encontramos uma mortalidade em 12 meses 

de 39% no grupo delirium, contra 19% no grupo sem delirium (p<0,001). Ao 

comparar por subtipo motor de delirium, constatamos as seguintes 

frequências de óbitos intra-hospitalares: 37% para delirium hipoativo; 36% 

para delirium misto; e 13% para delirium hiperativo (p<0,001). Dentre as 

internações que foram concluídas com alta, as proporções de óbitos para 

delirium hipoativo, misto e hiperativo foram, respectivamente, 44%, 39%, e 

30% (p<0,001) no seguimento de 12 meses. 

 

 

 
Figura 6 - Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier, segundo ocorrência de 
delirium 
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Figura 7 - Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier, segundo subtipo motor de 
delirium 

 

 

4.4.1 Modelos de riscos proporcionais de Cox 

 

4.4.1.1 Efeito da ocorrência de delirium sobre desfechos 

 

Em um modelo ajustado para covariáveis de interesse (idade, sexo, 

unidade encaminhadora, ABVDs pré-admissão e na admissão, desnutrição, 

demência, AVE prévio, depressão, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca 

descompensada, DPOC exacerbada, infecção aguda, câncer, frequência 

cardíaca, albumina, taxa de filtração glomerular, ureia, sódio, e proteína C 

reativa), observamos a associação independente entre a ocorrência de 

delirium e tempo até o óbito intra-hospitalar (Tabela 5). Já em uma análise 

restrita à amostra que recebeu alta e também ajustada para essas covariáveis 

de interesse (substituindo apenas ABVDs na admissão por ABVDs na alta), 

não verificamos associação estatisticamente significante entre a ocorrência 

de delirium e tempo até o óbito no seguimento de 12 meses (Tabela 6). 

Tanto no modelo de análise de sobrevida intra-hospitalar como no 

modelo de sobrevida em 12 meses houve associação independente de idade, 

desnutrição, e hipoalbuminemia com pior prognóstico. Além disso, o 

diagnóstico de neoplasia associou-se com menor tempo de sobrevida intra-

hospitalar, enquanto sexo masculino e maior dependência para ABVDs na 

alta hospitalar associaram-se com menor tempo de sobrevida em 12 meses. 
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4.4.1.2 Efeito de subtipos motores de delirium sobre desfechos 

 

Também constatamos associação independente entre os subtipos 

hipoativo e misto de delirium e tempo até o óbito intra-hospitalar, em modelo 

ajustado para covariáveis de interesse (idade, sexo, unidade encaminhadora, 

ABVDs pré-admissão e na admissão, desnutrição, demência, AVE prévio, 

depressão, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca descompensada, DPOC 

exacerbada, infecção aguda, câncer, frequência cardíaca, albumina, taxa de 

filtração glomerular, ureia, sódio, e proteína C reativa) (Tabela 7). Não 

encontramos associação estatisticamente significante entre o tempo até o 

óbito intra-hospitalar e o subtipo hiperativo de delirium, quando comparado à 

ausência de delirium. Na análise restrita à amostra que recebeu alta, não 

observamos associação independente entre qualquer um dos subtipos de 

delirium e mortalidade em 12 meses, em modelo ajustado para as mesmas 

variáveis indicadas acima, substituindo apenas ABVDs na admissão por 

ABVDs na alta (Tabela 8). Idade, desnutrição e hipoalbuminemia 

apresentaram associação estatisticamente significante tanto com o tempo até 

óbito intra-hospitalar como com tempo até óbito em 12 meses de seguimento. 

Sexo masculino e maior dependência para ABVDs na alta tiveram associação 

com menor tempo de sobrevida em 12 meses. 

Ao reexaminar os modelos empregando o subtipo misto como referência 

para as comparações, verificamos que houve diferença entre delirium misto e 

delirium hiperativo na associação com tempo para óbito intra-hospitalar 

(p=0,011), porém não houve diferença entre delirium misto e delirium 

hipoativo (p=0,973). Na associação com tempo para óbito em 12 meses, não 

houve diferença entre delirium misto e delirium hiperativo (p=0,732), nem 

diferença entre delirium misto e delirium hipoativo (p=0,178). 

Já em um modelo restrito aos casos com delirium e utilizando como 

referência de comparação o grupo de delirium hiperativo, os casos de delirium 

hipoativo e misto mantiveram-se independentemente associados a 

mortalidade intra-hospitalar, mesmo com o ajuste adicional para pontuação 

no Delirium Index (respectivamente, HR=2,50 IC95%=1,29-4,84 p=0,007; e 
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HR=2,23 IC95%=1,17-4,23 p=0,015). Neste modelo, observamos que a 

pontuação no Delirium Index também teve associação estatisticamente 

significante com tempo para óbito no hospital (efeito para cada ponto de 

incremento de no teste: HR=1,07 IC95%=1,02-1,12 p=0,006). Por fim, mesmo 

com esse ajuste adicional, mantiveram suas associações independentes com 

o desfecho: idade (HR=1,03 IC95%=1,01-1,05 p=0,004); desnutrição 

(HR=2,24 IC95%=1,43-3,50 p<0,001); e hipoalbuminemia (HR=1,82 

IC95%=1,22-2,72 p=0,003). Reproduzindo essa análise para o desfecho 

tempo para óbito em 12 meses, não observamos associação estatisticamente 

significante com delirium hipoativo (HR=1,42 IC95%=0,88-2,27 p=0,147), 

delirium misto (HR=0,79 IC95%=0,45-1,40 p=0,428), ou pontuação no 

Delirium Index (HR=1,01 IC95%=0,96-1,06 p=0,776).  

 

 

4.5 Análises adicionais 

 

4.5.1 Análises de interação 

 

O efeito da ocorrência de delirium sobre o tempo de sobrevida intra-

hospitalar não foi modificado pela idade (p=0,875), diagnóstico de câncer 

(p=0,625), presença de desnutrição (p=0,697), ou albumina inferior a 3,3 g/dL 

(p=0,075), em modelos incluindo interação entre delirium e as variáveis 

descritas. O efeito da ocorrência de delirium sobre o tempo de sobrevida em 

12 meses também não foi modificado pela idade (p=0,545), sexo (p=0,876), 

presença de desnutrição (p=0,286), funcionalidade na alta (p=0,229), ou 

albumina inferior a 3,3 g/dL (p=0,135), em modelos incluindo interação entre 

delirium e as variáveis descritas. 
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Tabela 5 - Efeito da ocorrência de delirium e demais fatores associados a 
tempo para óbito intra-hospitalar em idosos agudamente enfermos 
hospitalizados na Enfermaria de Geriatria; 2009 a 2014 (N=1034) 

continua 

Variáveis 
Taxa de 

incidência  
de óbitos1 

Hazard ratio, 
bivariada 
(IC95%) 

Hazard ratio, 
ajustada2 

(IC95%) 

Valor de p 
ajustado 

Delirium     
Ausente 0,66 Ref. Ref. Ref. 
Presente 1,63 2,40 (1,78-3,25) 1,63 (1,11-2,40) 0,012 

Idade3 - 1,03 (1,02-1,05) 1,02 (1,01-1,04) 0,007 
Sexo      

Masculino 1,20 Ref. Ref. Ref. 
Feminino 1,20 1,02 (0,78-1,32) 1,02 (0,76-1,37) 0,902 

Unidade encaminhadora     
Ambulatórios 0,88 Ref. Ref. Ref. 
Emergência 1,38 1,53 (1,14-2,07) 1,16 (0,82-1,63) 0,400 
Terapia intensiva 1,38 1,54 (0,92-2,59) 1,21 (0,69-2,10) 0,510 

ABVDs pré-admissão 
(pontos)     

9-12 1,06 Ref. Ref. Ref. 
5-8 1,29 1,34 (0,91-1,99) 1,00 (0,60-1,66) 0,995 
0-4 1,48 1,50 (1,10-2,04) 1,03 (0,59-1,49) 0,784 

ABVDs na admissão 
(pontos)     

9-12 0,73 Ref. Ref. Ref. 
5-8 0,78 1,37 (0,93-1,67) 1,06 (0,47-1,64) 0,201 
0-4 1,56 1,94 (1,36-2,78) 1,12 (0,54-1,53) 0,728 

Mini Avaliação 
Nutricional     

Sem desnutrição  0,68 Ref. Ref. Ref. 
Com desnutrição 1,71 2,63 (1,87-3,71) 2,29 (1,47-3,57) <0,001 

Demência     
Ausente 0,86 Ref. Ref. Ref. 
Leve 1,07 1,04 (0,50-1,75) 0,71 (0,42-1,20) 0,196 
Moderada 1,26 1,14 (0,74-1,75) 0,73 (0,37-1,43) 0,357 
Avançada 1,86 1,76 (1,28-2,42) 0,86 (0,54-1,37) 0,531 

AVE prévio     
Não 1,17 Ref. Ref. Ref. 
Sim 1,33 1,14 (0,83-1,55) 1,02 (0,72-1,44) 0,912 

Depressão     
Não 1,18 Ref. Ref. Ref. 
Sim 1,27 1,08 (0,80-1,47) 1,33 (0,95-1,86) 0,096 

Diabetes mellitus     
Não 1,12 Ref. Ref. Ref. 
Sim 1,38 1,23 (0,93-1,61) 1,34 (0,19-1,81) 0,059 
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conclusão 

IC 95%= Intervalo de confiança; Ref.= categoria de referência; IC= insuficiência cardíaca; 
DPOC= doença pulmonar obstrutiva crónica; bpm= batimentos por minuto; PAM= pressão 
arterial média; TFG= taxa de filtração glomerular. 
1Taxa de incidência de óbitos apresentada como óbitos por 100 pacientes-dia. 
2Análise por modelo de riscos proporcionais de Cox ajustado para todas as variáveis incluídas 
na tabela. 
3Efeito para cada ano de incremento. 

	

Variáveis 
Taxa de 

incidência  
de óbitos1 

Hazard ratio, 
bivariada 
(IC95%) 

Hazard ratio, 
ajustada2 

(IC95%) 

Valor de p 
ajustado 

IC descompensada     
Não 1,25 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,84 0,68 (0,44-1,05) 0,73 (0,44-1,20) 0,217 

DPOC exacerbada     
Não 1,19 Ref. Ref. Ref. 
Sim 1,29 1,09 (0,60-2,01) 1,71 (0,89-3,28) 0,106 

Infecção     
Não 1,01 Ref. Ref. Ref. 
Sim 1,37 1,31 (1,00-1,71) 0,85 (0,63-1,16) 0,317 

Câncer      
Não 1,15 Ref. Ref. Ref. 
Sim 2,06 1,78 (1,12-2,83) 1,73 (1,06-2,82) 0,029 

Frequência cardíaca 
(bpm)     

<100 1,16 Ref. Ref. Ref. 
≥100 1,49 1,26 (0,83-1,90) 1,14 (0,72-1,79) 0,575 

Pressão arterial média 
(mmHg)     

≥90 1,07 Ref. Ref. Ref. 
<90 1,34 1,21 (0,92-1,60) 1,15 (0,85-1,56) 0,360 

Albumina (g/dL)     
>3,3 0,61 Ref. Ref. Ref. 
≤3,3 1,61 2,32 (1,63-3,29) 1,80 (1,21-2,67) 0,004 

TFG (mL/min)     
≥60 1,09 Ref. Ref. Ref. 
30-59 1,11 1,10 (0,71-1,40) 1,05 (0,68-1,45) 0,981 
<30 1,54 1,39 (0,97-1,99) 1,30 (0,79-2,15) 0,298 

Ureia (mg/dL)     
<85 1,08 Ref. Ref. Ref. 
≥85 1,60 1,43 (1,04-1,95) 1,22 (0,80-1,87) 0,358 

Sódio (mEq/L)     
125-144 1,09 Ref. Ref. Ref. 
<125 1,46 1,45 (0,45-4,72) 1,77 (0,52-6,03) 0,361 
≥145 1,57 1,52 (1,09-2,12) 1,27 (0,90-1,80) 0,179 

Proteína C reativa (mg/L)     
≤50 1,05 Ref. Ref. Ref. 
>50 1,35 1,25 (0,92-1,70) 1,05 (0,75-1,46) 0,787 
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Tabela 6 - Efeito da ocorrência de delirium e demais fatores associados a 
tempo até o óbito em 12 meses em idosos agudamente enfermos que 
receberam alta após hospitalização na Enfermaria de Geriatria; 2009 a 2014 
(N=807) 

continua 

Variáveis 
Taxa de 

incidência 
de óbitos1 

Hazard ratio, 
bivariada 
(IC95%) 

Hazard ratio, 
ajustada2 

(IC95%) 

Valor de p 
ajustado 

Delirium     
Ausente 0,06 Ref. Ref. Ref. 
Presente 0,15 2,42 (1,84-3,17) 1,05 (0,67-1,34) 0,775 

Idade3 - 1,04 (1,02-1,06) 1,02 (1,00-1,04) 0,014 
Sexo      

Masculino 0,11 Ref. Ref. Ref. 
Feminino 0,09 0,79 (0,61-1,03) 0,67 (0,50-0,89) 0,007 

Unidade 
encaminhadora     

Ambulatórios 0,07 Ref. Ref. Ref. 
Emergência 0,10 1,44 (1,08-1,92) 1,11 (0,78-1,57) 0,562 
Terapia intensiva 0,15 1,97 (1,20-3,23) 1,29 (0,74-2,24) 0,362 

ABVDs pré-admissão 
(pontos)     

9-12 0,05 Ref. Ref. Ref. 
5-8 0,15 2,37 (1,61-3,48) 1,32 (0,80-2,18) 0,275 
0-4 0,19 3,24 (2,36-4,46) 1,55 (0,96-2,52) 0,076 

ABVDs na alta (pontos)     
9-12 0,03 Ref. Ref. Ref. 
5-8 0,07 2,77 (1,55-4,98) 2,53 (1,31-4,89) 0,006 

0-4 0,21 7,62 (4,74-
12,24) 

5,67 (2,91-
11,04) <0,001 

Mini Avaliação 
Nutricional     

Sem desnutrição  0,05 Ref. Ref. Ref. 
Com desnutrição 0,19 3,16 (2,25-4,44) 1,75 (1,13-2,71) 0,013 

Demência     
Ausente 0,07 Ref. Ref. Ref. 
Leve 0,08 1,19 (0,64-2,19) 0,75 (0,38-1,45) 0,3870 
Moderada 0,11 1,51 (1,02-2,25) 0,80 (0,51-1,22) 0,306 
Avançada 0,23 2,90 (2,12-3,97) 0,82 (0,53-1,26) 0,364 

AVE prévio     
Não 0,09 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,12 1,29 (0,95-1,75) 1,04 (0,64-1,27) 0,567 

Depressão     
Não 0,10 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,08 0,83 (0,60-1,15) 0,99 (0,69-1,42) 0,956 

Diabetes mellitus     
Não 0,10 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,09 0,87 (0,64-1,17) 1,02 (0,74-1,42) 0,886 
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conclusão 

IC 95%= Intervalo de confiança; Ref.= categoria de referência; IC= insuficiência cardíaca; 
DPOC= doença pulmonar obstrutiva crónica; bpm= batimentos por minuto; PAM= pressão 
arterial média; TFG= taxa de filtração glomerular. 
1Taxa de incidência de óbitos apresentada como óbitos por 100 pacientes-dia. 
2Análise por modelo de riscos proporcionais de Cox ajustado para todas as variáveis 
incluídas na tabela. 
3Efeito para cada ano de incremento. 

Variáveis 
Taxa de 

incidência 
de óbitos1 

Hazard ratio, 
bivariada 
(IC95%) 

Hazard ratio, 
ajustada2 

(IC95%) 

Valor de p 
ajustado 

IC descompensada     
Não 0,10 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,07 0,65 (0,43-0,99) 1,06 (0,65-1,71) 0,823 

DPOC exacerbada     
Não 0,10 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,07 0,98 (0,61-1,67) 1,21 (0,61-2,40) 0,591 

Infecção     
Não 0,08 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,12 1,61 (1,24-2,09) 0,90 (0,65-1,25) 0,531 

Câncer      
Não 0,08 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,10 1,24 (0,77-2,01) 1,66 (0,99-2,80) 0,056 

Frequência cardíaca 
(bpm)     

<100 0,09 Ref. Ref. Ref. 
≥100 0,15 1,56 (0,99-2,46) 1,39 (0,86-2,24)  

Pressão arterial média 
(mmHg)     

≥90 0,09 Ref. Ref. Ref. 
<90 0,11 1,20 (0,91-1,60) 1,16 (0,86-1,57) 0,322 

Albumina (g/dL)     
>3,3 0,06 Ref. Ref. Ref. 
≤3,3 0,14 2,27 (1,66-3,11) 1,59 (1,11-2,27) 0,012 

TFG (mL/min)     
≥60 0,09 Ref. Ref. Ref. 
30-59 0,09 1,02 (0,72-1,43) 1,16 (0,79-1,70) 0,456 
<30 0,12 1,19 (0,80-1,76) 1,56 (0,91-2,67) 0,103 

Ureia (mg/dL)     
<85 0,09 Ref. Ref. Ref. 
≥85 0,10 0,99 (0,68-1,45) 0,93 (0,43-1,55) 0,250 

Sódio (mEq/L)     
125-144 0,10 Ref. Ref. Ref. 
<125 0,10 0,96 (0,62-1,47) 0,96 (0,19-4,93) 0,964 
≥145 0,09 0,97 (0,13-3,37) 0.94 (0,47-1,37) 0,396 

Proteína C reativa 
(mg/L)     

≤50 0,08 Ref. Ref. Ref. 
>50 0,12 1,48 (1,07-2,05) 1,21 (0,86-1,70) 0,269 
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Tabela 7 - Efeitos dos subtipos motores de delirium e demais fatores 
associados a tempo para óbito intra-hospitalar em idosos agudamente 
enfermos hospitalizados na Enfermaria de Geriatria; 2009 a 2014 (N=1034) 

continua 

Variáveis 
Taxa de 

incidência 
de óbitos1 

Hazard ratio, 
bivariada 
(IC95%) 

Hazard ratio, 
ajustada2 

(IC95%) 

Valor de p 
ajustado 

Subtipo motor de delirium     
Sem delirium 0,07 Ref. Ref. Ref. 
Hipoativo 0,19 2,79 (2,00-3,88) 1,87 (1,24-2,83) 0,003 
Hiperativo 0,07 1,20 (0,66-2,20) 1,02 (0,52-1,98) 0,963 
Misto 0,18 2,48 (1,67-3,69) 1,65 (1,02-2,67) 0,040 

Idade3 - 1,03 (1,02-1,05) 1,02 (1,00-1,04) 0,007 
Sexo      

Masculino 1,20 Ref. Ref. Ref. 
Feminino 1,20 1,02 (0,78-1,32) 0,99 (0,74-1,33) 0,949 

Unidade encaminhadora     
Ambulatórios 0,88 Ref. Ref. Ref. 
Emergência 1,38 1,53 (1,14-2,07) 1,14 (0,81-1,61) 0,458 
Terapia intensiva 1,38 1,54 (0,92-2,59) 1,22 (0,70-2,13) 0,475 

ABVDs pré-admissão 
(pontos)     

9-12 1,06 Ref. Ref. Ref. 
5-8 1,29 1,34 (0,91-1,99) 0,91 (0,57-1,40) 0,680 
0-4 1,48 1,50 (1,10-2,04) 1,03 (0,61-1,73) 0,914 

ABVDs na admissão 
(pontos)     

9-12 0,73 Ref. Ref. Ref. 
5-8 0,78 1,37 (0,93-1,67) 0,94 (0,63-1,52) 0,180 
0-4 1,56 1,94 (1,36-2,78) 1,08 (0,72-1,70) 0,654 

Mini Avaliação 
Nutricional     

Sem desnutrição  0,68 Ref. Ref. Ref. 
Com desnutrição 1,46 2,63 (1,87-3,71) 2,27 (1,46-3,55) <0,001 

Demência     
Ausente 0,86 Ref. Ref. Ref. 
Leve 1,07 1,04 (0,50-1,75) 0,73 (0,43-1,24) 0,245 
Moderada 1,26 1,14 (0,74-1,75) 0,76 (0,39-1,50) 0,430 
Avançada 1,86 1,76 (1,28-2,42) 0,89 (0,56-1,42) 0,616 

AVE prévio     
Não 1,17 Ref. Ref. Ref. 
Sim 1,33 1,14 (0,83-1,55) 1,05 (0,74-1,48) 0,801 

Depressão     
Não 1,18 Ref. Ref. Ref. 
Sim 1,27 1,08 (0,80-1,47) 1,30 (0,97-1,77) 0,130 

Diabetes mellitus     
Não 1,12 Ref. Ref. Ref. 
Sim 1,38 1,23 (0,93-1,61) 1,31 (0,93-1,82) 0,082 
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conclusão 

IC 95%= Intervalo de confiança; Ref.= categoria de referência; IC= insuficiência cardíaca; 
DPOC= doença pulmonar obstrutiva crónica; bpm= batimentos por minuto; PAM= pressão 
arterial média; TFG= taxa de filtração glomerular. 
1Taxa de incidência de óbitos apresentada como óbitos por 100 pacientes-dia. 
2Análise por modelo de riscos proporcionais de Cox ajustado para todas as variáveis incluídas 
na tabela. 
3Efeito para cada ano de incremento. 

	

Variáveis 
Taxa de 

incidência 
de óbitos1 

Hazard ratio, 
bivariada 
(IC95%) 

Hazard ratio, 
ajustada2 

(IC95%) 

Valor de p 
ajustado 

IC descompensada     
Não 1,25 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,84 0,68 (0,44-1,05) 0,75 (0,46-1,24) 0,267 

DPOC exacerbada     
Não 1,19 Ref. Ref. Ref. 
Sim 1,29 1,09 (0,60-2,01) 1,68 (0,88-3,23) 0,117 

Infecção     
Não 1,01 Ref. Ref. Ref. 
Sim 1,37 1,31 (1,00-1,71) 0,84 (0,62-1,15) 0,276 

Câncer      
Não 1,15 Ref. Ref. Ref. 
Sim 2,06 1,78 (1,12-2,83) 1,71 (1,04-2,80) 0,034 

Frequência cardíaca (bpm)     
<100 1,16 Ref. Ref. Ref. 
≥100 1,49 1,26 (0,83-1,90) 1,20 (0,76-1,87) 0,447 

Pressão arterial média 
(mmHg)     

≥90 1,07 Ref. Ref. Ref. 
<90 1,34 1,21 (0,92-1,60) 1,11 (0,82-1,51) 0,487 

Albumina (g/dL)     
>3,3 0,61 Ref. Ref. Ref. 
≤3,3 1,61 2,32 (1,63-3,29) 1,77 (1,19-2,64) 0,005 

TFG (mL/min)     
≥60 1,09 Ref. Ref. Ref. 
30-59 1,11 1,10 (0,71-1,40) 0,98 (0,67-1,43) 0,927 
<30 1,54 1,39 (0,97-1,99) 1,28 (0,78-2,11) 0,327 

Ureia (mg/dL)     
<85 1,08 Ref. Ref. Ref. 
≥85 1,60 1,43 (1,04-1,95) 1,21 (0,79-1,87) 0,377 

Sódio (mEq/L)     
125-144 1,09 Ref. Ref. Ref. 
<125 1,46 1,45 (0,45-4,72) 1,79 (0,52-6,17) 0,252 
≥145 1,57 1,52 (1,09-2,12) 1,23 (0,86-1,75) 0,353 

Proteína C reativa (mg/L)     
≤50 1,05 Ref. Ref. Ref. 
>50 1,35 1,25 (0,92-1,70) 1,04 (0,74-1,45) 0,821 
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Tabela 8 – Efeitos dos subtipos motores de delirium e demais fatores 
associados a tempo até o óbito em 12 meses em idosos agudamente 
enfermos que receberam alta após hospitalização na Enfermaria de Geriatria; 
2009 a 2014 (N=807) 

continua 

Variáveis 
Taxa de 

incidência 
de óbitos1 

Hazard ratio, 
bivariada 
(IC95%) 

Hazard ratio, 
ajustada2 

(IC95%) 

Valor de p 
ajustado 

Subtipo motor de delirium     
Sem delirium 0,06 Ref. Ref. Ref. 
Hipoativo 0,18 2,80 (2,03-3,86) 1,10 (0,74-1,63) 0,656 
Hiperativo 0,11 1,89 (1,20-2,98) 0,87 (0,52-1,47) 0,618 
Misto 0,13 2,27 (1,50-3,44) 0,89 (0,58-1,29) 0,343 

Idade3 - 1,04 (1,02-1,06) 1,02 (1,00-1,04) 0,014 
Sexo      

Masculino 0,11 Ref. Ref. Ref. 
Feminino 0,09 0,79 (0,61-1,03) 0,65 (0,48-0,87) 0,004 

Unidade encaminhadora     
Ambulatórios 0,07 Ref. Ref. Ref. 
Emergência 0,10 1,44 (1,08-1,92) 1,10 (0,77-1,56) 0,602 
Terapia intensiva 0,15 1,97 (1,20-3,23) 1,29 (0,73-2,26) 0,384 

ABVDs pré-admissão 
(pontos)     

9-12 0,05 Ref. Ref. Ref. 
5-8 0,15 2,37 (1,61-3,48) 1,29 (0,79-2,13) 0,310 
0-4 0,19 3,24 (2,36-4,46) 1,59 (0,98-2,59) 0,060 

ABVDs na alta (pontos)     
9-12 0,03 Ref. Ref. Ref. 
5-8 0,07 2,77 (1,55-4,98) 2,52 (1,30-4,87) 0,006 

0-4 0,21 7,62 (4,74-
12,24) 

5,75 (2,96-
11,18) <0,001 

Mini Avaliação Nutricional     
Sem desnutrição  0,05 Ref. Ref. Ref. 
Com desnutrição 0,19 3,16 (2,25-4,44) 1,77 (1,13-2,76) 0,013 

Demência     
Ausente 0,07 Ref. Ref. Ref. 
Leve 0,08 1,19 (0,64-2,19) 0,75 (0,38-1,46) 0,392 
Moderada 0,11 1,51 (1,02-2,25) 0,79 (0,59-1,16) 0,405 
Avançada 0,23 2,90 (2,12-3,97) 0,91 (0,62-1,35) 0,340 

AVE prévio     
Não 0,09 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,12 1,29 (0,95-1,75) 0,91 (0,64-1,28) 0,577 

Depressão     
Não 0,10 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,08 0,83 (0,60-1,15) 0,99 (0,69-1,42) 0,959 

Diabetes mellitus     
Não 0,10 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,09 0,87 (0,64-1,17) 1,01 (0,72-1,40) 0,965 
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conclusão 

IC 95%= Intervalo de confiança; Ref.= categoria de referência; IC= insuficiência cardíaca; 
DPOC= doença pulmonar obstrutiva crónica; bpm= batimentos por minuto; PAM= pressão 
arterial média; TFG= taxa de filtração glomerular. 
1Taxa de incidência de óbitos apresentada como óbitos por 100 pacientes-dia. 
2Análise por modelo de riscos proporcionais de Cox ajustado para todas as variáveis incluídas 
na tabela. 
3Efeito para cada ano de incremento. 

	

Variáveis 
Taxa de 

incidência 
de óbitos1 

Hazard ratio, 
bivariada 
(IC95%) 

Hazard ratio, 
ajustada2 

(IC95%) 

Valor de p 
ajustado 

IC descompensada     
Não 0,10 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,07 0,65 (0,43-0,99) 1,08 (0,66-1,75) 0,770 

DPOC exacerbada     
Não 0,10 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,07 0,98 (0,61-1,67) 1,18 (0,59-2,34) 0,643 

Infecção     
Não 0,08 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,12 1,61 (1,24-2,09) 0,90 (0,65-1,25) 0,531 

Câncer      
Não 0,08 Ref. Ref. Ref. 
Sim 0,10 1,24 (0,77-2,01) 1,67 (0,99-2,81) 0,056 

Frequência cardíaca (bpm)     
<100 0,09 Ref. Ref. Ref. 
≥100 0,15 1,56 (0,99-2,46) 1,41 (0,87-2,28) 0,159 

Pressão arterial média 
(mmHg)     

≥90 0,09 Ref. Ref. Ref. 
<90 0,11 1,20 (0,91-1,60) 1,15 (0,85-1,56) 0,370 

Albumina (g/dL)     
>3,3 0,06 Ref. Ref. Ref. 
≤3,3 0,14 2,27 (1,66-3,11) 1,56 (1,08-2,24) 0,017 

TFG (mL/min)     
≥60 0,09 Ref. Ref. Ref. 
30-59 0,09 1,02 (0,72-1,43) 1,13 (0,77-1,67) 0,525 
<30 0,12 1,19 (0,80-1,76) 1,54 (0,90-2,64) 0,114 

Ureia (mg/dL)     
<85 0,09 Ref. Ref. Ref. 
≥85 0,10 0,99 (0,68-1,45) 0,74 (0,44-1,26) 0,268 

Sódio (mEq/L)     
125-144 0,10 Ref. Ref. Ref. 
<125 0,10 0,96 (0,62-1,47) 1,00 (0,19-5,17) 0,999 
≥145 0,09 0,97 (0,13-3,37) 1,02 (0,76-1,43) 0,156 

Proteína C reativa (mg/L)     
≤50 0,08 Ref. Ref. Ref. 
>50 0,12 1,48 (1,07-2,05) 1,22 (0,87-1,70) 0,258 
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4.5.2 Análises de sensibilidade 

 

Em uma análise de sensibilidade, estudamos a associação entre 

ocorrência de delirium e tempo para óbito intra-hospitalar em modelo de risco 

proporcional de Cox ajustado para as covariáveis que, mais provavelmente, 

poderiam ser consideradas fatores de confusão na associação entre delirium 

e óbito (idade, sexo, ABVDs pré-admissão, AVE prévio, depressão, diabetes 

mellitus, insuficiência cardíaca descompensada, DPOC exacerbada, câncer) 

e excluindo do modelo variáveis que pudessem atuar como mediadores na 

associação entre delirium e óbito (unidade encaminhadora, ABVDs na 

admissão, desnutrição, infecção aguda, frequência cardíaca, pressão arterial 

média, albumina, taxa de filtração glomerular, ureia, sódio, e proteína C 

reativa). Nesse modelo, delirium manteve sua associação independente com 

tempo para óbito intra-hospitalar (HR=2,15 IC95%=1,54-2,98 p<0,001). 

Analisamos, também, a associação entre ocorrência de delirium e tempo para 

óbito em 12 meses, excluindo covariáveis que pudessem atuar como 

mediadores desse efeito (unidade encaminhadora, ABVDs na admissão, 

desnutrição, infecção aguda, frequência cardíaca, pressão arterial média, 

albumina, taxa de filtração glomerular, ureia, sódio, e proteína C reativa), e 

constatamos que a associação se tornou estatisticamente significante 

(HR=1,76 IC95%=1,30-2,37 p<0,001). 

De forma semelhante, modelos excluindo as covariáveis que, mais 

provavelmente, pudessem atuar como mediadores na associação entre 

subtipos motores de delirium e óbito foram analisados, demonstrando a 

associação dos subtipos hipoativo e misto com tempo para óbito intra-

hospitalar (respectivamente, HR=2,49 IC95%=1,75-3,57 p<0,001; HR=2,16 

IC95%=1,42-3,28 p<0,001) e com tempo para óbito em 12 meses 

(respectivamente, HR=2,06 IC95%=1,44-2,93 p<0,001; HR=1,61 

IC95%=1,04-2,48 p=0,031). Delirium hiperativo não obteve associação 

estatisticamente significante nem com tempo para óbito intra-hospitalar 

(HR=1,4 IC95%=0,61-2,13 p=0,690) nem com tempo para óbito em 12 meses 

(HR=1,42 IC95%=0,87-2,29 p=158), em modelos excluindo as covariáveis 
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que mais provavelmente pudessem atuar como mediadores na associação 

entre subtipos motores de delirium e óbito. 

 

 

4.5.3 Efeito da sobreposição de delirium e demência sobre os desfechos 
 

Examinamos a sobreposição de delirium e demência agrupando os 

casos conforme a presença de ambos os diagnósticos (ausência de ambos; 

presença apenas de demência; presença apenas de delirium; presença de 

ambos), e verificamos que a mortalidade intra-hospitalar para cada grupo foi, 

respectivamente, de 11%, 14%, 34% e 30%. Em modelo de riscos 

proporcionais de Cox ajustado para covariáveis de interesse (idade, sexo, 

unidade encaminhadora, ABVDs pré-admissão e na admissão, desnutrição, 

AVE prévio, depressão, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca 

descompensada, DPOC exacerbada, infecção aguda, câncer, frequência, 

pressão arterial média cardíaca, albumina, taxa de filtração glomerular, ureia, 

sódio, e proteína C reativa), observamos que apenas a presença de delirium 

isolado se associou de forma independente com menor tempo até óbito intra-

hospitalar (HR=1,95; IC 95%=1,24-3,06; p=0,004). A presença apenas de 

demência ou a presença de ambos não apresentaram associação 

estatisticamente significante com esse desfecho (HR=1,25 IC95%=0,62-2,51 

p=0,531; e HR=1,39 IC95%=0,80-2,41 p=0,244, respectivamente).  

No seguimento em 12 meses dos casos que receberam alta ou 

transferência hospitalar, observamos que a mortalidade de idosos sem 

delirium ou demência foi de 15%, de idosos apenas com demência foi de 33%, 

apenas com delirium foi de 36%, e com delirium e demência de 42%. Em 

modelo de riscos proporcionais de Cox ajustado para idade, sexo, unidade 

encaminhadora, ABVDs pré-admissão e na alta, desnutrição, AVE prévio, 

depressão, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca descompensada, DPOC 

exacerbada, infecção aguda, câncer, frequência, pressão arterial média 

cardíaca, albumina, taxa de filtração glomerular, ureia, sódio, e proteína C 

reativa, nenhum desses grupos teve associação independente com o 

desfecho (presença apenas de demência: HR=0,97 IC95%=0,57-1,67 
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p=0,925; presença apenas de delirium: HR=1,19 IC95%=0,76-1,87 p=0,445; 

presença de ambos: HR=0,68 IC95%=0,42-1,10 p=0,114). 

 

	
4.5.4 Efeito de delirium prevalente ou incidente sobre os desfechos 

 

Reexaminamos as associações entre ocorrência de delirium e tempo 

até o óbito avaliando se os grupos com delirium prevalente e incidente se 

comportaram de modo diferente em relação aos desfechos. Na análise 

bivariada, a taxa de óbitos intra-hospitalar não foi diferente entre os dois 

grupos, atingindo 32% para delirium prevalente e 31% para delirium incidente 

(p=0,825). No entanto, houve diferença na mortalidade em 12 meses de alta, 

respectivamente, de 45% e 27% para delirium prevalente e incidente 

(p=0,001). Após análises por modelos de riscos proporcionais de Cox restritos 

aos casos com delirium e ajustados para covariáveis de interesse (idade, 

sexo, ABVDs pré-admissão e na admissão, desnutrição, demência, AVE 

prévio, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca descompensada, DPOC 

exacerbada, infecção aguda, câncer, frequência cardíaca, albumina, ureia, 

sódio, e proteína C reativa), constatamos que não houve diferença entre 

delirium prevalente e delirium incidente na associação com mortalidade intra-

hospitalar (p=0,230) ou mortalidade em 12 meses (p=0,369). 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Em nossa coorte de idosos agudamente enfermos hospitalizados em 

uma enfermaria de geriatria, observamos que delirium ocorreu em 52% das 

internações e teve associação independente com tempo até óbito intra-

hospitalar. Uma em cada três internações de idosos agudamente enfermos 

com delirium resultou em óbito durante a hospitalização, com uma mortalidade 

cumulativa de 59% em 12 meses. A alta frequência de casos acometidos e as 

elevadas taxas de óbitos são coerentes com os dados descritos na 

literatura10,127. 

Observamos que o subtipo motor predominante de delirium foi o 

hipoativo (53%), e que os subtipos hipoativo e misto se associaram 

independentemente com o desfecho intra-hospitalar. Por outro lado, não 

encontramos associação estatisticamente significante entre a ocorrência de 

delirium, ou de seus subtipos motores, com sobrevida em 12 meses após 

ajuste em modelo multivariado para as covariáveis selecionadas. Outros 

fatores que apresentaram importância prognóstica na população estudada 

foram idade, desnutrição, câncer, hipoalbuminemia, sexo masculino e maior 

dependência funcional. 

Constatamos, ainda, que o efeito de delirium sobre o tempo até óbito 

intra-hospitalar não foi modificado de modo significativo por sua interação com 

idade, câncer, desnutrição, ou valores de albumina sérica. Já em modelo de 

riscos proporcionais de Cox, comparando a sobreposição de delirium e 

demência com a ocorrência isolada ou ausência dessas condições, 

encontramos que apenas a categoria de delirium isolado apresentou 

associação independente com pior prognóstico e que a ocorrência de delirium 

em idosos dementados não apresentou efeito estatisticamente significante 

sobre a sobrevida intra-hospitalar. Por fim, em análises secundárias 

adicionais, não encontramos diferenças substanciais entre o prognóstico de 

casos de delirium prevalente e de delirium incidente, e confirmamos a 
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associação independente entre delirium hipoativo e menor sobrevida intra-

hospitalar, mesmo com ajuste para gravidade de sintomas de delirium. 

 

 

5.1 Delirium e prognóstico 
 

Nosso trabalho contribui com novas evidências relacionadas ao 

significado prognóstico da ocorrência de delirium em idosos hospitalizados. 

Embora existam vários estudos sugerindo que ela está associada a maior 

morbidade e mortalidade durante a internação hospitalar e no seguimento a 

longo prazo16,33,35,128-130, a heterogeneidade dos trabalhos e a existência de 

resultados conflitantes dificultam a compreensão exata de sua implicação 

clínica para esses desfechos18,131,132. 

Siddiqi et al. (2006), em uma revisão sistemática examinando 19 

trabalhos que investigaram desfechos associados a delirium em enfermarias 

gerais ou geriátricas, concluíram que ele está associado a uma maior 

mortalidade127. No entanto, o estudo reporta ter encontrado uma grande 

variação nas taxas de óbitos citadas (6 a 62%), e indica que alguns estudos 

não demonstraram associação estatística entre delirium e maior mortalidade. 

Além disso, grande parte dos trabalhos não realizou análises ajustadas para 

possíveis de fatores de confusão, e três entre os cinco estudos que 

examinaram o efeito independente de delirium na mortalidade não verificaram 

diferenças significativas de prognóstico. No trabalho considerado por esta 

revisão como o de melhor qualidade metodológica, McCusker et al. (2002) 

identificaram, em uma coorte de 243 idosos internados com delirium 

(prevalente ou incidente) e 118 idosos sem delirium, que a ocorrência de 

delirium foi preditora independente de menor tempo de sobrevida intra-

hospitalar e em 12 meses de seguimento. Nosso estudo acompanhou 535 

idosos com delirium e 499 sem delirium, tendo sido possível realizar uma 

análise ajustada para um número maior de possíveis fatores de confusão. 

Também encontramos a associação independente da ocorrência de delirium 
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com menor sobrevida intra-hospitalar, porém não no seguimento de 12 

meses. 

É provável que os mecanismos que levam a óbito durante a internação 

sejam diferentes daqueles que determinam a morte após a alta. A ocorrência 

de delirium, possivelmente, está ligada a fatores clínicos e intercorrências 

agudas, cujos insultos neurológicos são suficientes para desencadear a 

síndrome, que, por sua vez, se associa a um agravamento do quadro clínico. 

Após sua resolução, contudo, aspectos da saúde com impacto mais 

prolongado e constante devem ganhar força como preditores de pior 

prognóstico.  

A confirmação de delirium como fator independente de menor sobrevida 

intra-hospitalar, especialmente em um contexto em que foi possível a 

realização de ajustes para outras importantes síndromes geriátricas, é 

relevante. Em um estudo prospectivo seguindo 229 idosos hospitalizados, 

Francis et al. (1990) não observaram um efeito estatisticamente significante 

de delirium sobre mortalidade133. Inouey et al. (1998) encontraram 88 casos 

de delirium prevalente em uma coorte de 727 pacientes internados, 

observando uma mortalidade intra-hospitalar de 9% no grupo de idosos 

afetados contra 4% no grupo controle134. No entanto, o estudo tinha um poder 

de apenas 32% para detectar uma associação independente entre delirium e 

o desfecho, e não foi possível estabelecer uma relação estatisticamente 

significante. Nosso trabalho, por sua vez, teve um poder de 80% para 

identificar um HR tão pequeno quanto 1,28 na análise de tempo de sobrevida 

intra-hospitalar, e foi possível estabelecer a associação independente entre a 

ocorrência de delirium e maior mortalidade. 

Esses dados reforçam a necessidade de se valorizar delirium como uma 

intercorrência clínica grave e marcadora de risco elevado de mortalidade no 

seguimento a curto prazo. Tal informação deve servir de alerta para 

profissionais da saúde, pacientes e familiares, e ser utilizada na avaliação 

prognóstica e no planejamento terapêutico de idosos hospitalizados. 

Considerando que uma proporção significativa de episódios de delirium pode 

ser evitada, nossos resultados também reforçam a importância da 
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implementação de estratégias preventivas e de programas de educação para 

o diagnóstico e tratamento precoces de delirium. Essas medidas podem ser 

particularmente relevantes em unidades de emergência, considerando que 

57% das admissões realizadas a partir desse tipo de ambiente foram 

marcadas pela ocorrência da síndrome. 

 

 

5.2 Subtipos motores de delirium e prognóstico 
 

Os principais padrões de atividade psicomotora no delirium (hipoativo, 

hiperativo, e misto) são facilmente diferenciados do ponto de vista clínico. 

Entretanto, não é possível diferenciar com segurança esses subtipos por meio 

de exames de imagem ou eletroencefalografia135, e, apesar de delirium 

hipoativo usualmente ser descrito como mais grave, os resultados 

apresentados na literatura sobre diferenças em prognóstico são esparsos e 

conflitantes. 

Kiely et al. (2007) realizaram um estudo em oito unidades de cuidados 

pós-agudos e mostraram um HR para mortalidade em 12 meses de 1,62 

(IC95%=1,11-2,37) para delirium hipoativo quando comparado com 

psicomotricidade normal136. O trabalho incluiu 457 pacientes com delirium, e 

realizou análises ajustadas para idade, sexo, comorbidades, demência e 

gravidade de sintomas de delirium, porém seus resultados podem ter sido 

limitados pela baixa frequência dos subtipos hiperativo (10%) e misto (12%), 

e por vieses de sobrevida intrínsecos a um trabalho conduzido em ambientes 

pós-hospitalares. Yang et al. (2009), em ambiente de estudo semelhante, 

verificaram a associação independente entre delirium hipoativo e mortalidade 

em 6 meses (HR=3,98 IC95%=1,76-8,98) apenas entre idosos com 

demência137. Já Meagher et al. (2011) encontraram, em uma coorte de 100 

pacientes hospitalizados em cuidados paliativos, a associação entre delirium 

hipoativo e morte em até um mês a partir da inclusão no estudo138. Contudo, 

a análise não foi ajustada para possíveis fatores de confusão, e o perfil de 
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morbimortalidade desse tipo de população limita a validade externa dos 

resultados.  

Em oposição, Marcantonio et al.  (2002) constataram, em uma amostra 

de 122 idosos com delirium em pós-operatório de cirurgia de urgência por 

fratura de quadril, que o padrão hiperativo se associou a um aumento de seis 

vezes no risco de morte ou institucionalização (odds ratio [OR]=5,9 

IC95%=1,3-29,0). Ressalta-se, no entanto, que a maior parte dos casos foi de 

delirium hipoativo, e que, por apenas 2 pacientes terem apresentado delirium 

hiperativo em sua forma pura, estes foram analisados em conjunto com os 

casos de delirium misto139. Kelly et al. (2001), DeCrane et al. (2011), e Slor et 

al. (2013) não demonstraram associação independente entre subtipo motor 

de delirium e mortalidade140-142. Os dois primeiros trabalhos analisaram o 

prognóstico da síndrome em instituições de longa permanência, enquanto o 

terceiro conduziu um estudo prospectivo acompanhando idosos submetidos à 

cirurgia para fratura de quadril. No entanto, a interpretação dos resultados foi 

limitada por fatores como tamanho amostral reduzido e ausência de ajustes 

para possíveis variáveis de confusão. 

De acordo com nossos resultados, idosos hospitalizados que 

apresentaram delirium hipoativo, seja exclusivamente seja em alternância 

com o padrão psicomotor hiperativo, tiveram sobrevida intra-hospitalar 

substancialmente menor do que pacientes sem delirium ou com a 

manifestação hiperativa isolada. Essa associação dos subtipos hipoativo e 

misto com pior prognóstico se manteve mesmo após ajuste para 

características demográficas, clínicas e laboratoriais. Em um dos primeiros 

estudos sobre subtipos motores de delirium, Liptzin e Levkoff (1992) 

sugeriram que a expressão das características associadas ao polo hiperativo 

aconteceria, na maior parte das vezes, em indivíduos que estivessem 

suficientemente bem para manifestar agitação143. Essa teoria estaria em 

conformidade com o fato de delirium hipoativo ser mais comum em pacientes 

mais idosos, frágeis, e dependentes, e, portanto, com a percepção de que ele 

seria marcador de maior vulnerabilidade clínica. A maior ocorrência do subtipo 



5 Discussão  76 

hipoativo em instituições de longa permanência e enfermarias geriátricas, 

como a nossa, são coerentes com essa percepção141. 

Nossos achados sobre a elevada frequência e prognóstico desfavorável 

associado às manifestações hipoativas de delirium têm especial relevância 

para prática clínica, já que está documentado que médicos e enfermeiras têm 

maior dificuldade em reconhecer esses casos144. Este fato, acrescido ao 

desafio de engajar os indivíduos afetados em atividades benéficas para sua 

recuperação, pode comprometer a eficácia terapêutica e consequente 

evolução clínica. Relatos da associação entre delirium hipoativo e outras 

complicações, como maior declínio funcional, pior qualidade de vida, 

desenvolvimento de úlceras de pressão e infecções nosocomiais, reforçam a 

necessidade de se expandir o conhecimento acerca das melhores estratégias 

para seu manejo145. 

 

 

5.2.1 Gravidade de sintomas de delirium 
 

Nós observamos que, mesmo em uma análise secundária restrita ao 

grupo com delirium e também ajustada para gravidade de seus sintomas, o 

padrão de atividade psicomotora hipoativo manteve-se com pior prognóstico 

quando comparado ao padrão hiperativo. Além disso, é interessante notar 

que, nessa análise, nós pudemos constatar a associação independente entre 

gravidade de sintomas medida pelo Delirium Index e maior mortalidade intra-

hospitalar. Grande parte dos trabalhos que estudaram prognóstico em 

delirium utilizou medidas de intensidade de sintomas do quadro como 

principais preditores dos desfechos analisados61,63 64. Nossos resultados são 

coerentes com dados da literatura que demonstraram que, entre pacientes 

acometidos, aqueles com maior gravidade de sintomas de delirium 

apresentam maior mortalidade16,63. 
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5.3 Delirium e sobreposição com demência 
 

A sobreposição entre delirium e demência é comum, com demência 

representando um importante fator de risco para delirium, e este sendo ligado, 

com frequência cada vez maior, a declínio cognitivo a longo prazo10. 

Entretanto, as evidências sobre como os efeitos combinados dessas 

condições afetam desfechos clínicos são conflitantes. 

Em sua coorte prospectiva de idosos hospitalizados, McCusker et al.  

(2002) descreveram que a ocorrência de delirium foi um preditor independente 

de mortalidade particularmente forte entre indivíduos sem demência pré-

existente (HR=3,77 IC95%=1,39-10,20), porém sem um efeito 

estatisticamente significante entre indivíduos com demência (HR=1,96 

IC95%=0,76-5,05)16. Em uma amostra de 425 pacientes com 70 anos ou mais 

provenientes de enfermarias geriátricas e instituições de longa permanência, 

Laurila et al.  (2008) também demonstraram menor sobrevida em 12 meses 

para o grupo com delirium e sem demência (HR=2,10 IC95%=1,16-3,77), mas 

não para o grupo com sobreposição de delirium e demência (HR=1,24 

IC95%=0,64-2,42)146. A análise foi ajustada para idade, sexo, comorbidades 

e fases da demência, mas deve-se ressaltar que ela não havia sido planejada 

no desenho original do estudo147. 

Em contraste, Francis e Kapoor (1992), ao estudarem 229 pacientes 

com 70 anos ou mais internados em um hospital geral, concluíram que a maior 

mortalidade observada em idosos com delirium foi em grande parte explicada 

pela existência de comprometimento funcional e cognitivo prévios148. Os 

autores citaram como limitações de seus achados a amostra de apenas 46 

casos de delirium, e a exclusão de pacientes institucionalizados e daqueles 

com demência avançada. Resultados semelhantes foram publicados por 

Bellelli et al.  (2007), que compararam quatro grupos pareados de 47 idosos 

internados em um centro de reabilitação (sem delirium ou demência; apenas 

demência; apenas delirium; com delirium e demência), e verificaram que 

pacientes dementados com delirium tiveram um risco de morte em 12 meses 

significativamente maior do que qualquer um dos outros três grupos149. Mas o 
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tamanho amostral e a especificidade do ambiente estudado foram potenciais 

limitações do trabalho. Em estudo posterior realizado no mesmo centro, 

Morandi et al.  (2014) confirmaram a associação entre a sobreposição de 

delirium e demência e um maior risco de mortalidade em 12 meses (OR=1,8 

IC95%=1,1-2,8)52. 

Em uma análise secundária de nosso estudo, verificamos que, ao se 

categorizar a amostra em grupos sem delirium ou demência, apenas com 

demência, apenas com delirium, ou com delirium e demência, houve 

associação independente com menor sobrevida intra-hospitalar apenas para 

categoria de delirium sem demência. Como vimos, esse achado é compatível 

com descrições de outros trabalhos, mas ainda é controverso. Uma possível 

explicação para discrepância de resultados consiste na maior dificuldade em 

se diagnosticar delirium no contexto de síndromes demenciais, gerando erros 

de classificação e de análise. Outra alternativa é de que o significado 

prognóstico de delirium, dado que demência já existe, seja, de fato, diferente. 

É admissível, por exemplo, que a intensidade dos insultos necessários para 

desencadear delirium em indivíduos com reserva cognitiva previamente 

comprometida seja menor do que aquela necessária entre aqueles que não 

têm déficit cognitivo prévio. Consequentemente, delirium representaria uma 

intercorrência clínica de menor gravidade entre pacientes com quadro 

estabelecido de demência. Uma hipótese alternativa é de que, em pacientes 

com demência, delirium resultaria de processos fisiopatológicos distintos 

daqueles verificados em indivíduos sem demência, sendo apenas uma 

expressão da condição neurodegenerativa já existente, sem valor prognóstico 

adicional16. 
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5.4 Outros fatores prognósticos 
 

Em um estudo de coorte que acompanhou 1.306 idosos admitidos a 

partir de departamentos de emergência e delineado para investigação de 

fatores de risco para mortalidade em até 6 semanas a partir da internação, 

Drame et al. (2008) identificaram os seguintes preditores de prognóstico 

desfavorável: ocorrência de delirium (HR=1,7 IC95%=1,2-2,5); risco de 

desnutrição (HR=2,1 IC95%=1,1-3,8); e dependência funcional moderada 

(HR=4,9 IC95%=1,5-16,5) ou grave (HR=10,3 IC95%=3,2-33,1)150. Esses 

resultados são compatíveis com o que encontramos em nossa população. 

Nós observamos que idade, desnutrição, hipoalbuminemia e câncer se 

associaram a maior mortalidade intra-hospitalar, enquanto idade, desnutrição, 

hipoalbuminemia, sexo masculino e dependência funcional moderada ou 

grave se associaram a maior mortalidade em 12 meses. Destacamos a 

importância prognóstica desses fatores para nossa população, uma vez que 

eles mantiveram sua associação com os desfechos em todos os modelos de 

análise multivariada que exploramos. 

Estima-se que até 50% dos pacientes estejam desnutridos na admissão, 

com muitos outros desenvolvendo desnutrição durante a hospitalização151,152. 

Nós verificamos que, em 45% de nossas internações, os pacientes podiam 

ser considerados desnutridos já na avaliação inicial. Apesar de tão frequente, 

desnutrição permanece como uma condição clínica subdiagnosticada e 

subtratada, e está associada a desfechos negativos como prolongamento de 

internações, maior número de readmissões, e maior mortalidade34,153-155. 

Além disso, pacientes desnutridos têm um risco até duas vezes maior de 

desenvolverem úlceras de pressão, e até três vezes maior de desenvolverem 

infecções156,157. Nossos resultados corroboram a importância clínica e 

prognóstica do estado nutricional em idosos internados, inclusive na presença 

de delirium, e reforçam o valor de avaliações nutricionais de rotina para 

identificação de pacientes vulneráveis. Diante do volume crescente de 

evidências fundamentando os benefícios de intervenções nutricionais para 

redução de complicações clínicas, tempo de internação, e morbimortalidade 
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hospitalar, torna-se evidente a necessidade de explorar como essas medidas 

poderiam afetar o prognóstico de idosos hospitalizados com delirium152. Por 

fim, o efeito de estratégias para prevenir a piora ou promover a recuperação 

nutricional no seguimento pós-alta também precisa ser mais bem investigado. 

Embora albumina sérica tenha sido originalmente utilizada como 

marcadora de estado nutricional, atualmente, sua interpretação como 

marcador inflamatório é mais aceita no ambiente de cuidados agudos158. 

Hipoalbuminemia já foi descrita como fator de risco para prolongamento do 

tempo de internação, aumento de complicações hospitalares, e maior 

mortalidade33,159. Dickson et al. (1991) verificaram que hipoalbuminemia era a 

alteração laboratorial mais frequente em uma amostra de pacientes 

hospitalizados com delirium (66%)160. Em estudo investigando delirium como 

preditor de mortalidade em 6 meses após fratura de quadril, Bellelli et al.  

(2014) verificaram, em análise multivariada, que níveis elevados de albumina 

admissional eram protetores para esse desfecho (HR=0,42 IC95%=0,18-

0,95)161. Nós pudemos confirmar achados compatíveis em nossa amostra, 

estabelecendo o valor prognóstico da albumina sérica tanto para sobrevida 

intra-hospitalar quanto em 12 meses, inclusive em análises restritas ao grupo 

com delirium161.  

Medidas de funcionalidade estão entre os domínios mais citados como 

preditores de mortalidade intra-hospitalar e em 12 meses de idosos 

internados162,163. Covinsky et al.  (1997) seguiram uma coorte de 823 idosos 

hospitalizados e observaram a associação independente entre dependência 

total para ABVDs e mortalidade intra-hospitalar (OR=13,7 IC95%=3,1-58,8) e 

em 12 meses de seguimento (OR=4,4 IC95%=2,7-7,4)164. Pilotto et al.  (2008), 

ao desenvolverem um índice prognóstico a partir de um modelo de AGA, 

também demonstraram que pacientes dependentes para ABVDs tinham maior 

mortalidade em um ano165. Não detectamos em nossos modelos de análise 

multivariada a associação entre dependência funcional e sobrevida intra-

hospitalar, possivelmente por uma limitação de variabilidade de nossa 

amostra, considerando que grande parte de nossos casos eram de pacientes 

já com grande dependência para ABVDs e AIVDs. Ainda assim, 
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demonstramos em nossa população que dependência funcional moderada ou 

grave teve associação estatisticamente significante com menor sobrevida em 

12 meses. Esses achados sugerem que dados de funcionalidade oferecem 

informações adicionais sobre prognóstico, além do que é obtido simplesmente 

com variáveis clínico-laboratoriais, e devem ser empregados na estimativa de 

riscos de idosos hospitalizados164. 

A análise de desfechos em idosos hospitalizados é intrinsecamente 

complexa e deve levar em consideração uma grande variedade de aspectos, 

incluindo multimorbidades, diagnósticos clínicos agudos, gravidade de 

doença, capacidade funcional, e cognição. Fatores demográficos como idade 

e sexo masculino também já foram apontados como preditores de prognóstico 

desfavorável146, porém a maioria deles não encontrou associações 

estatisticamente significantes dessas características com maior 

mortalidade166. Nós verificamos a associação independente entre idade e 

sexo masculino e menor sobrevida em 12 meses, contudo, nossos resultados 

mostram a importância de que outros domínios da saúde de idosos, como 

estado cognitivo, nutrição e funcionalidade, também sejam rotineiramente 

avaliados no seu seguimento clínico. 

 
 

5.5 Forças e limitações 
 

Nosso estudo teve limitações. Ele foi realizado em um único centro, em 

uma unidade especializada nos cuidados de idosos com elevada 

complexidade e vulnerabilidade clínica. Ainda que muitos de nossos 

resultados sejam compatíveis com aqueles descritos por outros grupos, esses 

aspectos podem ter diminuído sua validade externa. Chamam a atenção o 

prolongado tempo de internação e a alta mortalidade, mas é provável que 

esses resultados sejam produto de um ambiente reservado para os doentes 

com a maior gravidade clínica, e de um sistema de saúde ineficiente em 

prestar assistência primária de qualidade e reabilitação pós-hospitalar efetiva.  

Nós procuramos, em nosso trabalho, contribuir com novas evidências 

para um campo que ainda carece de informações consensuais. Para tal, 
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examinamos a associação da ocorrência de delirium e de seus subtipos 

motores com mortalidade, ajustando nossa análise para inúmeras variáveis 

clínicas que poucas vezes foram controladas simultaneamente nesse 

contexto. Apesar disso, delirium é uma síndrome complexa e multifacetada, e 

é razoável presumir que existam preditores de mortalidade nessa população 

que não foram medidos ou contemplados. Entre esses fatores, a duração dos 

episódios de delirium é um dos aspectos que já foi apontado como indicativo 

de prognóstico e não foi investigado neste trabalho58. Por fim, o envolvimento 

de múltiplos residentes de geriatria como examinadores do estudo, 

conduzindo as avaliações geriátricas, também pode ter comprometido a 

confiabilidade das medidas, embora eles tenham sido rotineiramente 

treinados para garantir a consistência do método. 

O trabalho também teve uma série de aspectos positivos. Essa é uma 

das maiores coortes já analisadas para investigar os efeitos de delirium e seus 

subtipos motores na mortalidade de idosos agudamente enfermos 

hospitalizados. O tamanho amostral nos conferiu amplo poder para detectar 

associações estatisticamente significantes e nos permitiu ajustar os modelos 

de análise multivariada para diversas características relevantes. Os 

resultados, em grande parte, se mantiveram em todos os modelos analisados. 

Em especial, nossa hipótese de que o efeito prognóstico global da ocorrência 

de delirium e seus subtipos motores sobre os desfechos estivesse 

subestimado pelo ajuste para potenciais mediadores dessa relação, 

confirmou-se com o aumento das forças de associação após análises de 

sensibilidade. 

Os dados foram registrados de forma prospectiva e sistemática, 

seguindo um modelo padronizado de avaliação geriátrica ampla, o que 

permitiu uma visão detalhada da saúde dos idosos internados em nossa 

unidade. Além disso, a rotina assistencial da enfermaria garante um 

seguimento horizontal dos pacientes internados, com discussões diárias 

sobre todos os casos que lá se encontram, diminuindo o risco de não detecção 

de episódios de delirium e outras síndromes geriátricas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A ocorrência de delirium e caracterização de seus subtipos motores são 

fatores potencialmente importantes para identificar pacientes de alto risco 

para evolução clínica desfavorável. Esse tipo de avaliação pode auxiliar na 

seleção de candidatos para intervenções terapêuticas direcionadas, alocação 

de recursos, e decisões sobre suporte avançado de vida. A possibilidade de 

estratificar risco pode ser útil para profissionais da saúde que precisam ajudar 

pacientes e familiares a compreender melhor o processo de recuperação 

clínica e prováveis desfechos10. Nosso estudo indica que a ocorrência de 

delirium, particularmente em seus subtipos hipoativo e misto, deve ser 

utilizada na predição de mortalidade intra-hospitalar de idosos agudamente 

enfermos hospitalizados. No entanto, a equipe assistencial deve estar atenta 

para importância de outras características clínicas ao estimar sobrevida em 

curto e/ou longo prazo, incluindo idade, sexo, funcionalidade, níveis de 

albumina sérica, e gravidade de sintomas de delirium. Estado nutricional 

merece destaque como um desses fatores, especialmente por ser um domínio 

passível de modificação, e, portanto, candidato a futuras pesquisas de 

intervenção. Finalmente, apesar do fenômeno da sobreposição entre delirium 

e demência ser frequente, estudos adicionais são necessários para 

compreensão de como ele afeta o prognóstico de idosos hospitalizados. 
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7  TRABALHOS FUTUROS 

 

 

A importância prognóstica da ocorrência de delirium abre discussão para 

a potencial utilidade de se refinarem estratégias de medida de sua gravidade. 

Acompanhar objetivamente a seriedade de um episódio de delirium poderia 

auxiliar na avaliação da resposta clínica a seu tratamento. Poderia ainda 

melhorar nossa compreensão sobre a evolução clínica e recuperação dos 

pacientes afetados, e servir de medida de desfecho para estudos de 

prognóstico e de intervenção64. Recentemente, Inouye et al. (2014) 

desenvolveram, a partir do CAM, um novo instrumento simples e de rápida 

aplicação que permite determinar a gravidade de delirium64. Nosso grupo 

obteve autorização dos detentores dos direitos autorais desse novo 

instrumento para realizar sua tradução e validação para o Português, 

esperando contribuir com o avanço da assistência e pesquisa nessa área. 

Outra linha de pesquisa que começamos a explorar é a do impacto da 

desnutrição na evolução clínica de idosos agudamente enfermos 

hospitalizados com delirium. Em estudo-piloto de Crenitte et al. (2015), foi 

verificado, em uma amostra de 124 internações, que delirium se associou à 

prescrição de alimentação enteral mesmo após ajuste para idade, sexo, 

desnutrição, demência, funcionalidade e gravidade de doença (OR=2,97 

IC95%=1,14-7,72)167. Esperamos, com a progressão desse trabalho, trazer 

maiores informações sobre como esse tipo de intervenção influencia no curso 

clínico de nossos pacientes. 
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Anexo A - Avaliação Geriátrica Ampla 
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Anexo B - Entrevista telefônica pós-alta 

	
	
• Apresentação: 

“Olá, bom dia/tarde/noite! Meu nome é Thiago Silva e sou médico da 

Enfermaria de Geriatria do Hospital das Clínicas. Estou realizando um 

levantamento sobre como estão os pacientes que se internaram conosco e 

este é o telefone de contato que temos disponível para o Sr.(a) (nome do[a] 

paciente). Com quem eu falo?” 

 

• Registro de informações sobre óbito: 

o Caso o(a) próprio(a) paciente responda a ligação:  

“Sr.(a) (nome do[a] paciente), fico feliz em ouvir o senhor(a). Meu contato é 

breve, pois estou apenas tentando identificar as pessoas que faleceram até 

um ano após terem se internado conosco. Vejo que o(a) senhor(a) está bem! 

Gostaria de pedir sua permissão para registrar essa informação para uma 

pesquisa que estamos realizando. Todos os seus dados pessoais 

permanecerão em sigilo e as informações serão utilizadas apenas para fins 

científicos. O(a) senhor(a) aceita participar desta pesquisa?” Em caso 

negativo, registrar o motivo e finalizar ligação agradecendo o contato. Em 

caso positivo registrar informação e finalizar ligação agradecendo o contato. 

 

o Caso outra pessoa responda a ligação:  

“O(a) Sr.(a) é parente ou responsável pelos cuidados do Sr.(a) (nome do[a] 

paciente)?” Em caso negativo verificar se existe algum grau de 
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relacionamento com o paciente, telefone de contato alternativo, finalizar 

ligação agradecendo o contato. Em caso positivo, prosseguir com entrevista. 

“Meu contato é breve, pois estou apenas tentando identificar as pessoas que 

faleceram até um ano após terem se internado conosco. Gostaria de pedir sua 

permissão para registrar essa informação para uma pesquisa que estamos 

realizando. Todos os dados pessoais de seu familiar permanecerão em sigilo 

e as informações serão utilizadas apenas para fins científicos. O(a) senhor(a) 

aceita participar desta pesquisa?” Em caso negativo, registrar o motivo e 

finalizar ligação agradecendo o contato. Em caso positivo perguntar se 

paciente ainda se encontra vivo. Caso tenha falecido, registrar data do óbito. 

Finalizar ligação agradecendo o contato. 
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Anexo C - Termo de consentimento livre e esclarecido 
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