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Resumo 

 

Delirium é uma forma de disfunção cerebral aguda que ocorre em até 80% dos 
pacientes, particularmente naqueles que necessitam de ventilação mecânica (VM). 
Estudos demonstram que delirium é um fator associado à morbidade e letalidade de 
pacientes clínicos e cirúrgicos na UTI, mas informações sobre delirium em pacientes 
com câncer gravemente enfermos são limitadas. O objetivo deste estudo de coorte 
prospectivo foi descrever a freqüência e o impacto de disfunção cerebral aguda no 
prognóstico de pacientes com câncer sob VM. Avaliamos características clínicas 
buscando identificar fatores associados à presença de delirium e ao prognóstico 
destes pacientes. Informações demográficas, clínicas e laboratoriais foram coletadas 
na internação e durante a permanência na UTI. Todos os pacientes foram 
acompanhados até o óbito ou a saída hospitalar. Foram incluídos 170 pacientes 
(tumores sólidos = 73%) com idade: 65 [53-72 (mediana, intervalo interquartil 25%-
75%)] anos. A maioria apresentava comorbidades, índice de comorbidades de 
Charlson, 2 (2-3) pontos. A principal causa de internação na UTI foi sepse (n=108, 
63,5%). Os pacientes se apresentavam gravemente enfermos à internação, SAPS II 
= 54 (46-63) pontos e com múltiplas disfunções orgânicas; SOFA, 7 (6-9) pontos. 
Sedativos foram utilizados em 99% dos pacientes. A mediana de duração de VM foi 
13 (6-21) dias e de permanência na UTI 14 (7,5-22) dias. A letalidade na UTI foi de 
54% e no hospital 66%. Delirium e coma foram diagnosticados em 161 pacientes 
(95%), destes 44 (25,8%) apresentaram coma durante os 14 dias de avaliação. Ao 
compararmos as características clínicas de pacientes com e sem o diagnóstico de 
delirium,observamos que pacientes com delirium apresentaram pior capacidade 
funcional (Performance status >3, 20,5% vs 11,1%, p=0,68), maior freqüência de 
tumores localmente avançados ou com metástases à distância (61% vs 33,3%, 
p=0,5). Sepse como causa à internação à UTI foi mais freqüente em pacientes com 
delirium (66,6% vs 33,3%, p=0,06). A despeito de apresentarem gravidade de 
doença aguda comparável [SAPS II = 53 (43-62) vs 57 (50-60) pontos, p=0,62], a 
letalidade hospitalar foi mais elevada no grupo com delirium (58,1% vs 
33,3%,p=0,17). Pacientes com delirium utilizaram sedativos com maior freqüência 
(100% vs 77,7%, p=0,004). Duração da VM e permanência na UTI foram 
comparáveis. Comparando-se sobreviventes com não-sobreviventes, 95,7% dos não 
sobreviventes apresentaram delírium (89% vs 95,7%, p=0,17), usaram mais 
sedativos (98,5% vs 98,1%, p=0,99) e permaneceram mais tempo em VM [16 (11-
27) vs 9(6,5-18) dias, p=0,001]. Pacientes com sepse tiveram mais delirium (97,2% 
vs 90,3%, p=0,07), permaneceram mais dias em delirium (2 [0-4] vs 1[0-3] dias, 
p=0,02), usaram mais midazolam (70,3% vs 56,4%, p=0,09), e permanecerem mais 
tempo em VM, na UTI, e no hospital. Concluímos que delirium e coma são 
complicações prevalentes nos pacientes com câncer sob VM na UTI, levando à 
maior morbidade. A presença de delirium/coma foi independentemente associada à 
letalidade hospitalar. Em pacientes com sepse, a ocorrência de delirium/coma ou 
delirium foi maior e esteve associada com maior permanência na VM, UTI e 
hospitalar merecendo então cuidados específicos nesta população com câncer sob 
VM. 
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Abstract 

 

Delirium is a frequent form of acute brain dysfunction in critically ill patients that 
occurs in up to 80% of the patients, particularly those receiveing mechanical 
ventilation (MV). Studies demonstrate that delirium is associated with morbidity and 
mortality of medical and surgical intensive care patients. However, information 
regarding delirium in critically ill cancer patients is scarce. The aim of this prospective 
cohort study was to describe the frequency and impact of delirium in the outcomes of 
mechanically ventilated critically ill cancer patients. Adittionally, we aimed to identify 
factors associated with hospital motality in this population. We evaluated clinical 
characteristics associated with delirium as well as those associated with clinical 
outcomes. Demographic and laboratorial data were registered during ICU stay. All 
patients were followed until death or hospital discharge. One hundred and seventy 
patients were included. 73% had solid tumors, age 65 [53-72 (median, interquartile 
range 25%-75%)] years. Most patients had comorbidities Charlson index 2 (2-3) 
points. Sepsis was the main cause of ICU admission (n=108, 63.5%). Patients were 
severelly ill at ICU admission, SAPS II = 54 (46-63) points with multiorgan failure 
(SOFA, 7 (6-9) ) points. Sedatives were used in 99% of the patients. Median duration 
of mechanical ventilation was was 13 (6-21) days and ICU stay was 14 (7,5-22) days. 
ICU mortality was 54% and hospital mortality was 66%. Delirium and coma were 
diagnosed in 161 patients (95%), among these 44 (25,8%) presneted coma during all 
the 14 dias of clinical evaluation. When we compared the clinical characteristics of 
patients with and without the diagnosis of delirium we observed that those with 
delirium presented worse performance status(Performance status >3, 20.5% vs 
11.1%, p=0.68), a higher frequency of advanced tumors (61% vs 33.3%, p=0.5). 
Sepsis was the main cause of ICU admission and associated with a diagnosis of 
delirium (66.6% vs 33.3%, p=0.06). Despite a comparable disease severity [SAPS II 
= 53, (43-62) vs 57 (50-60) pontos, p=0.62], hospital mortality was higher in patients 
with delirium (58.1% vs 33.3%,p=0.17). Patients with delirium used sedatives more 
frequently (100% vs 77.7%, p=0.004). Duration of MV and ICU stay were 
comparable. Comparison of survivors and non-survivors was performed, 95.7% of 
non-survivors had delirium (89% vs 95.7%, p=0.17), used more sedatives (98.5% vs 
98.1%, p=0.99) and stayed longer in MV e [16 (11-27) vs 9(6.5-18) days, p=0.001]. 
Patients with sepsis had a higher frequency of delirium (97.2% vs 90.3%, p=0.07), 
had a longer duration of delirium (2 [0-4] vs 1[0-3] days, p=0.02), used more 
midazolam (70.3% vs 56.4%, p=0.09), and stayed longer in MV, in the ICU and in the 
hospital.  In conclusion, delirium is a frequent conditition in critically ill patients under 
MV leading to increased morbidity. The presence of delirium/coma was 
independently associated with hospital mortality. In patients with sepsis, dellirium and 
coma were associated with longer ICU and hospital stay. Thus this subset of patients 
deserves especial attention and specific care to reduce its occurrence.  
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1 – Introdução 

 

O câncer é uma doença com significativas implicações para a saúde pública 

no Brasil e no mundo. Apenas no Brasil, as estimativas para o ano de 2012 e 2013, 

excluindo os casos de pele não melanoma, apontam a ocorrência de 

aproximadamente 385 mil casos novos de câncer. Os tipos mais incidentes serão os 

cânceres de próstata, pulmão, cólon e reto e estômago para o sexo masculino; e os 

cânceres de mama, colo do útero, cólon e reto e glândula tireóide para o sexo 

feminino [INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA 

SILVA, 2011]. 

Nas últimas duas décadas, muitos avanços possibilitaram diagnósticos mais 

precoces e tratamentos mais agressivos, permitindo um aumento na expectativa de 

vida da população com câncer. Como conseqüência deste avanço, teremos um 

número maior de pacientes sobrevivendo a doenças antes incuráveis, mas que por 

outro lado encontra-se em risco de complicação deste tratamento. Desta forma, um 

número maior destes pacientes, em face da maior taxa de complicações infecciosas, 

toxicidade de antineoplásicos ou da morbidade cirúrgica, virá a necessitar de 

assistência em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) [ESTEBAN et al,2004].  

Adicionalmente, o paciente com câncer freqüentemente apresenta graves 

comorbidades que reduzem sua capacidade funcional e comprometem sua evolução 

clínica principalmente quando se faz necessário de cuidados intensivos e de suporte 

ventilatório invasivo [SOARES et al,2005a; SOARES et al,2010; SOARES et 

al,2006a; SOARES et al,2005b; BOUSSAT et al,2000]. Como resultado, um número 

crescente de pacientes é internado na UTI, e em algum momento podem vir a 

necessitar de cuidados avançados de vida, incluindo o suporte ventilatório 

[AZOULAY et al, 2006]. Em um recente artigo de revisão, Soares e cols. observaram 

que 44% a 69% dos pacientes com câncer, internados em UTI, necessitaram de 

ventilação mecânica (VM) [SOARES et al,2006a]. 

Atualmente as principais indicações de internação na UTI para estes 

pacientes são a monitoração do pós-operatório ou de tratamentos potencialmente 

deletérios secundários à quimioterapia e à radioterapia, e complicações agudas 

graves, relacionadas ou não ao câncer [SCULIER et al,1995; SCULIER et al,1991] 
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sendo as infecções respiratórias responsáveis por mais de 50% de todas as 

internações [AZOULAY et al, 2000]. 

A Insuficiência Respiratória Aguda (IRA) é uma complicação freqüente no 

paciente com câncer e uma das principais razões para se iniciar o suporte 

ventilatório invasivo e internação na UTI. Aproximadamente 5% dos pacientes com 

tumores sólidos apresentarão IRA durante o curso de sua doença, mas a incidência 

pode ser mais alta em pacientes com câncer de pulmão e cabeça e pescoço. Em 

pacientes hematológicos, a incidência é completamente variável alcançando de 4% 

a quase metade dessa população [AZOULAY et al, 2004; AZOULAY et al, 2006]. Em 

estudo de Azoulay e cols. a incidência de IRA foi de 6% em pacientes com Doença 

de Hodgkin a 12% em pacientes com leucemias mielóides agudas e crônicas 

[AZOULAY et al, 2004]. 

Roques e cols. estudaram o prognóstico em seis meses de 105 pacientes 

com câncer de pulmão avançado. A internação na UTI foi necessária para 59% dos 

pacientes devido a Insuficiência respiratória aguda.  As taxas de letalidade na UTI, 

hospitalar e em seis meses foram respectivamente de 43%, 54% e 73%. A 

progressão do câncer e a necessidade de ventilação mecânica foram 

independentemente associadas com a letalidade em seis meses. Dois terços dos 

pacientes que sobreviveram na UTI foram capazes de receber tratamento 

oncológico [ROQUES et al, 2009]. 

 

 As Infecções graves, principalmente a pneumonia, são umas das condições 

de maior risco de vida em pacientes com câncer, principalmente para aqueles com 

graves comorbidades, com tumores hematológicos ou em curso de quimioterapia. 

Muitos fatores aumentam o risco de infecção nestes pacientes incluindo 

imunossupressão, neutropenia, uso de corticosteróides, freqüente exposição a 

antibióticos e hospitalização prolongada [PASTORES et al, 2010]. Dentre muitos 

organismos causadores de infecções nestes pacientes, podemos destacar: 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pneumocystis jiroveci, 

mycobacteria, Cryptococcus, Legionella pneumophila, citomegalovirus, 

Staphylococcus áureos, Pseudomonas aeroginosa, Klebsiella pneumoniae, 

Aspergillus e Stenotrophomonas maltophilia [ROQUES et al, 2009; PASTORES et 

al, 2010]. 
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Apesar da alta letalidade, infecções bacterianas parecem estar associadas 

com melhores desfechos quando comparadas com infecções oportunistas em 

pacientes com sepse grave e IRA, e quando comparada com outras causas não 

infecciosas de IRA, exceto edema pulmonar cardiogênico [PASTORES et al, 2010]. 

 

 Soares e cols. num estudo prospectivo de coorte avaliaram 463 pacientes 

que necessitaram de ventilação mecânica, e observaram que a presença de 

compressões ou invasões tumorais das vias aéreas distais, foi independentemente 

associada com aumento da mortalidade hospitalar [SOARES et al, 2005]. Este fator 

de risco aumentado para letalidade é especialmente verdadeiro para pacientes com 

câncer de pulmão que necessitam de internação na UTI [SOARES et al, 2006b ]. 

 

 Fatores de risco para letalidade do paciente com câncer internado na UTI e 

que necessita de ventilação mecânica variam em função de diversas variáveis 

diretamente relacionadas à doença de base e outras decorrentes da doença aguda 

que os levou à UTI. Assim sendo, o diagnóstico, a atividade do câncer, as 

comorbidades, a gravidade da disfunção orgânica, a Performance Status (PS) e a 

idade [SOARES et al, 2005ª; SOARES et al, 2010], bem como complicações 

relacionadas ao suporte ventilatório, são determinantes para o desfecho destes 

pacientes e foram bem estudadas. Apesar de um número crescente de pacientes 

sobreviverem à fase aguda da sua doença com a intervenção dos cuidados 

intensivos, muitos permanecem dependentes de cuidados médicos e com restrições 

significativas em sua performance status que não os permite retornar a sua 

qualidade de vida e capacidade laboral prévias. Estes pacientes freqüentemente 

necessitam de ventilação mecânica prolongada, e apresentam atrofia muscular e 

fraqueza neuromuscular, infecções de repetição por microorganismos 

multiresistentes e delirium entre outras complicações [CARSON, 2006]. 

 

 Em um estudo de coorte prospectivo, Soares e cols concluíram que pacientes 

com câncer que necessitam de ventilação mecânica invasiva e internação na UTI 

devem ser avaliados anteriormente levando-se em consideração características 

como idade, performance status, status da doença e a gravidade da disfunção 

orgânica [SOARES et al, 2010]. Tal avaliação clínica facilita a identificação de 

pacientes que podem vir a se beneficiar dos cuidados na UTI e proteger outros do 
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uso inapropriado de terapias mais agressivas [SOARES et al, 2010]. Entretanto, 

aspectos como delirium não foram avaliados neste estudo. 

 

 

1. 1 – Fatores associados ao prognóstico de pacientes com câncer em uso de 

ventilação mecânica 

1.1.1 – Efeitos da idade e comorbidades no prognóstico de pacientes que 

necessitam de ventilação mecânica invasiva 

 

Num estudo prospectivo de coorte internacional, Esteban e Cols através de 

361 UTIs em 20 países, analisaram 5.183 pacientes estratificados por faixas etárias 

[ESTEBAN et al, 2004]. O objetivo do estudo foi determinar o impacto da idade na 

sobrevida de pacientes ventilados mecanicamente por mais de 12 horas e avaliar os 

desfechos de pacientes idosos submetidos à VM. A sobrevida hospitalar foi de 55% 

e 45% utilizando 70 anos como ponto de corte (dois grupos: 43 a 70 anos e maior de 

70 anos). As variáveis associadas com letalidade no paciente idoso foram a 

presença de Insuficiência renal aguda e choque, escores SAPS II maiores e 

PaO2/FiO2 menor que 150 [ESTEBAN et al, 2004]. 

 

Os autores concluíram que pacientes com idade maior que 70 anos em VM 

tem uma menor taxa de sobrevida na UTI (63%, IC 95%: 61%-65%) e hospitalar 

(45%, IC 95%: 43%-48%, p>0.001) em relação à taxa de sobrevida dos mais jovens 

na UTI (69%, IC 95%: 68%-71%) e hospitalar (55%, IC 95%: 53%-57%, p<0.001), 

porém a duração da VM, da permanência na UTI e hospitalar é similar a de 

pacientes mais jovens. O desenvolvimento de complicações durante o curso da VM 

como Insuficiência renal aguda e choque, foram fatores associados com alto risco de 

letalidade em pacientes maiores de 70 anos bem como de seu estado funcional 

[ESTEBAN et al, 2004]. 

 

Rodriguez e Cols estimaram a letalidade associada com a idade em pacientes 

críticos em um estudo de caso controle [RODRIGUES et al, 2005]. Foram avaliados 

100 pacientes maiores de 70 anos internados na UTI (caso) e 100 pacientes 

menores de 70 anos (controle), o critério de pareamento foi a gravidade da doença 

no momento da internação na UTI, estimado pelo escore SAPS II, sem incluir a 

idade no cálculo [RODRIGUES et al, 2005]. 
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A letalidade na UTI foi elevada, mas a diferença não foi estatisticamente 

significante no grupo maior de 70 anos (26% vs 19%; p= 0,23). Pacientes maiores 

de 70 anos permaneceram mais tempo em VM (7 vs 3 dias; p= 0,003), porém a 

letalidade não foi significativamente diferente (30% vs 23%), e estes pacientes 

permaneceram por mais tempo na UTI (8 vs 5 dias; p= 0,005). Não houve diferenças 

na ocorrência de disfunção orgânica entre os dois grupos, exceto por maior 

freqüência de IRA no grupo maior de 70 anos. O uso de procedimentos invasivos foi 

similar entre os dois grupos. Este estudo concluiu que a idade não está relacionada 

com uma maior letalidade [RODRIGUES et al, 2005].  

 

Em nossa instituição, Soares e cols em um estudo prospectivo, avaliaram o 

impacto da idade na sobrevida em seis meses de pacientes graves com câncer 

internados em UTI (6). Os autores concluíram que idade está associada com 

aumento da letalidade, especialmente em pacientes maiores de 60 anos, sendo a 

gravidade da disfunção orgânica e a evolução da doença oncológica as principais 

variáveis associadas com a letalidade, apesar deste achado, sugere que pacientes 

idosos com câncer que são selecionados criteriosamente, podem se beneficiar dos 

cuidados da UTI. Neste estudo foram avaliados 862 pacientes dos quais 609 (70%) 

necessitaram de ventilação mecânica invasiva [SOARES et al, 2006ª]. 

 

Os principais achados destes estudos indicam que, em pacientes gravemente 

enfermos, idade não está associada com uma letalidade significantemente mais alta 

dada a gravidade similar da doença quando internado na UTI. De modo 

concordante, os dados do estudo do Esteban e cols.[ESTEBAN et al, 2004], indicam 

que metade dos pacientes idosos teve uma sobrevida acima de 60% sugerindo que 

a VM não deve ser restringida em pacientes idosos com IRA apenas levando-se em 

consideração a idade [RODRIGUES et al, 2005]. 

 

Pacientes com câncer freqüentemente apresentam doenças crônicas 

associadas. A importância da presença de comorbidades e da sua gravidade em 

pacientes críticos sob VM se dá pela associação com resultados ruins e de possíveis 

limitações para a continuidade das terapias oncológicas. Em outro estudo 

prospectivo em nossa instituição, Soares e col. avaliaram o impacto de duas 

medidas de comorbidades, Charlson Comorbidity Index (CCI) e o Adult Comorbidity 
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Evaluation (ACE-27) na avaliação da letalidade em seis meses de pacientes graves 

com câncer [SOARES et al, 2005b].  

 

Neste estudo com 772 pacientes, a média de idade foi 57,6 ± 16,4 anos; 642 

(83%) pacientes tinham tumores sólidos; as comorbidades mais freqüentes foram: 

hipertensão (33%), diabetes mellitus (8%), e doença pulmonar obstrutiva crônica 

(7%); e a letalidade na UTI, no hospital e em seis meses foi respectivamente 34%, 

47% e 58%. A presença de comorbidade quando classificada como severa, esteve 

associada ao aumento da letalidade. Este estudo conclui que a presença de 

comorbidades classificadas como severas devem ser levadas em consideração para 

aqueles pacientes que evoluem com necessidade de internação em UTI, 

principalmente em pacientes mais idosos, dada a sua maior prevalência de 

comorbidades, em função do aumento da mortalidade. Entretanto, nenhuma 

característica deve ser avaliada isoladamente quando se considera os benefícios 

dos cuidados intensivos [SOARES et al, 2005b].  

  

Desta forma pode-se inferir que, a internação de pacientes na UTI deve ser 

considerada tendo como base medidas multidimensionais tais como as condições 

funcionais, comorbidades, dados relativos à doença aguda e não somente pela 

avaliação isolada da idade [RODRIGUES et al, 2005; SOARES et al, 2006a]. 

  

 

1.1.2 – Fatores relacionados ao câncer e seu impacto no prognóstico de 

pacientes em ventilação mecânica 

 

A internação de pacientes com câncer na UTI ainda é motivo de discordância 

entre oncologistas e intensivistas, já que o prognóstico desses pacientes é muitas 

vezes a priori usualmente considerado ruim [THIERY et al, 2005]. 

Soares e cols., num estudo multicêntrico com 5.385 pacientes internados em 28 

UTIs Brasileiras em 2007, observaram que 1.157(21,5%) eram pacientes com 

câncer. Dos 717 incluídos no estudo, 667(93%) apresentavam tumores sólidos e 

50(7%), tumores hematológicos. Foi freqüente a internação de pacientes na UTI com 

complicações relacionadas ao câncer ou aos seus tratamentos incluindo: 

neutropenia (7%); efeito de massa intracraniana (7%); obstrução de via aérea (5%); 

complicações induzidas pela quimioterapia (5%) e pela radioterapia (2%); TVP (5%); 



7 
 

compressão medular (2%); hipercalcemia (2%); e síndrome de lise tumoral (1%). 

Nestes pacientes as comorbidades mais freqüentes foram: hipertensão arterial 

(46%); diabetes mellitus (16%); doença pulmonar crônica (12%); coronariopatia 

(8%). As principais razões para internação na UTI foram: cuidados no pós-operatório 

(57%); sepse (15%); IRA excluindo a relacionada à Sepse (10%); complicações 

neurológicas (5%); complicações cardiovasculares (3%); complicações metabólicas 

ou renais (2%). Neste estudo, 304 (42%) pacientes necessitaram de ventilação 

mecânica durante a permanência na UTI. As taxas de letalidade para a população 

geral do estudo foram 21% e 30% na UTI e no hospital. Estas taxas foram mais 

elevadas nos pacientes internados por complicações clínicas quando comparados a 

cirurgias de emergências que por sua vez tiveram pior prognósticos que aqueles 

internados em pós-operatório de cirurgias eletivas. Estes resultados confirmam a 

melhora na sobrevida de pacientes com câncer que necessitam de cuidados 

intensivos [SOARES et al, 2010b] já apontados por estudos de único centro 

realizados na última década [KRESS et al, 1999;AZOULAY et al, 2001a; BENOIT et 

al, 2003; PÈNE et al, 2008]. 

 

1.1.3 – Sedação, bloqueadores neuromusculares e delirium no paciente crítico 

 

A sobrevida de pacientes ventilados mecanicamente, não depende apenas 

dos fatores presentes no início da VM, mas também de diversos fatores que ocorrem 

durante a internação na UTI, incluindo o desenvolvimento de complicações e as 

estratégias escolhidas para o manejo deste paciente [ESTEBAN et al, 2002]. 

Outro aspecto relevante refere-se ao manejo clínico habitual de pacientes 

ventilados. Sedativos, analgésicos e bloqueadores neuromusculares são drogas 

habitualmente usadas na UTI, principalmente em pacientes que necessitam de VM 

invasiva. Estes fármacos são indicados, em especial, para melhorar o conforto e a 

tolerância a esta medida de suporte. Entretanto estudos indicam que o uso 

excessivo de sedativos está associado com maior permanência do paciente em VM 

e conseqüentemente, um maior tempo de internação na UTI [ARROLIGA et al, 

2005]. Dentre os sedativos, a classe mais freqüentemente associada com a 

ocorrência de disfunção cerebral aguda é a dos benzodiazepínicos [DUBOIS et al, 

2001; PANDHARIPANDE et al, 2008]. De modo semelhante há evidências de que, 
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pacientes que receberam bloqueadores neuromusculares além de permanecer 

maior tempo na UTI, apresentam maior taxa de letalidade [ARROLIGA et al, 2005].  

Assim sendo, pode-se concluir que embora a VM seja uma medida de suporte 

vital para o paciente com câncer em insuficiência respiratória aguda, a meta de 

profissionais que cuidam destes pacientes deve ser a redução de sua duração, pois, 

como acima disposto, está associada a complicações decorrentes da sua 

permanência prolongada e alta letalidade na UTI [PEIGNE et al,2009]. 

 Cuidado com a via aérea artificial; modos ventilatórios ajustados à 

necessidade do paciente; avaliações diárias da retirada da sedação, de ventilação 

espontânea, da presença de delirium e da fraqueza muscular respiratória, 

objetivando a retomada à independência ventilatória, são algumas medidas já 

tomadas com pacientes em uso de ventilação mecânica invasiva.  

 

 Muitos pacientes admitidos em UTI desenvolvem alterações na função 

cognitiva que está associada com um subjacente processo cerebral ocorrido por 

alterações estruturais ou metabólicas. Esta alteração global da função cognitiva é 

atualmente denominada de Disfunção Cerebral Aguda (DCA). Coma e delirium são 

as duas formas de disfunção cerebral aguda mais encontrada em pacientes na UTI 

[STEVENS et al, 2007].  

 

   Coma é caracterizado pela severa ruptura do estado de vigília e da 

consciência com duração maior que uma hora. E este estado transitório pode evoluir 

para completa recuperação da consciência, manter um estado de consciência 

mínima ou vegetativo, ou morte cerebral [PANDHARIPANDE et al, 2008].  

 

De acordo com o DSM IV (Manual de Transtornos Mentais para Doenças e 

Estatísticas) (Fig.1), Delirium é a disfunção cerebral aguda comum em pacientes 

graves hospitalizados, que se manifesta pelo distúrbio cognitivo e da consciência 

num curto período (horas a dias) com momentos de flutuação ao longo do tempo 

[MORANDI et al, 2008; GAUDREAU et al, 2005] e que pode cursar com diferentes 

manifestações clínicas [PANDHARIPANDE et al, 2005]. O déficit de atenção é a 

manifestação mais facilmente observada nestes pacientes, apesar da possível 

presença de outros fenômenos na forma de distúrbios cognitivos e comportamentais 

como perda de memória, alucinações e agitação [SALLUH et al, 2009].  
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Figura 1: Diagnóstico de delirium de acordo com o DSM-IV – Manual de Transtornos 

Mentais para Doenças e Estatísticas. Adaptado de Morandi, ICM 2008. 

Entre os pacientes hospitalizados, os mais vulneráveis com relação à 

ocorrência de delirium são aqueles internados em UTI, em especial os mais idosos. 

Apesar das várias hipóteses sobre mecanismos patofisiológicos envolvidos no 

desenvolvimento de delirium a maioria correlaciona tal ocorrência com os 

desequilíbrios nos neurotransmissores que modulam a cognição, o comportamento e 

o humor (Pun et al, 2007). 

Delirium está associado com morbidade e letalidade de pacientes internados 

em UTI incluindo reintubação, dificuldade no desmame da VM, maior duração da 

internação hospitalar, aumento dos custos com os cuidados hospitalares, maior 

letalidade em seis meses [GIRARD et al, 2008; ELY et al, 2004; PUN et al, 2007] 

além de disfunção cognitiva em curto e longo prazo [MORANDI et al, 2008; 

JACKSON et al, 2003]. 

Delirium pode ser categorizado em hipoativo, hiperativo e a associação de 

ambos. Delirium hipoativo é caracterizado por apatia, letargia, afastamento e 

diminuição da resposta ao examinador, é mais comum de ser encontrado e 

freqüentemente mais deletério para o paciente em longo prazo. Delirium hiperativo, 

por sua vez, é caracterizado por agitação, inquietação, tentativas de retirada de 

cateteres e extubação pelo paciente e labilidade emocional. É rara na sua forma 
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pura [ELY et al, 2004; PUN et al, 2007]. Entretanto o delirium ainda é 

consideravelmente subdiagnosticado, apesar da sua elevada prevalência na UTI 

[SALLUH et al, 2009]. A prevalência de delirium varia de 20 a 80%, dependendo da 

gravidade da doença, da população estudada e dos métodos de diagnósticos 

usados [GIRARD et al, 2008]. 

Por recomendação da Society of Critical Care Medicine (SCCM), a avaliação 

de delirium deve ser diária para todo paciente sob VM [JACOBI et al, 2002]. Os dois 

métodos de avaliação para delirium em UTI, validados e mais usados são a lista de 

verificação para triagem de delirium em terapia intensiva (Intensive care delirium 

screening checlist – ICDSC) [BERGERON et al, 2001] e o Método de avaliação da 

confusão modificada (Confusion  Assessement  Method for ICU – CAM-ICU) [ELY et 

al, 2001b; . Sendo o CAM-ICU o mais freqüentemente empregado [SALLUH et al, 

2009; PATEL et al, 2009]. 

Em um estudo realizado em pacientes gravemente queimados sob VM, 

delirium esteve presente, pelo menos uma vez durante a hospitalização, em 

aproximadamente 80% dos pacientes, a mediana de duração foi de 3 (IIQ, 1-6) dias 

[AGARWAL et al,2010]. Em outro estudo, desta vez em pacientes cirúrgicos e pós-

trauma sob VM, a ocorrência de delirium foi respectivamente 73% e 67% 

[PANDHARIPANDE et al, 2008]. Nestes dois estudos, a exposição a 

benzodiazepínicos foi um fator de risco independente para o desenvolvimento de 

delirium, sendo este risco, potencialmente modificável [PANDHARIPANDE et al, 

2008; AGARWAL et al,2010].  

  A inflamação contribui com um papel significante na disfunção de múltiplos 

órgãos causada por doença crítica, e anormalidades inflamatórias induzidas por 

citocinas e endotoxinas provavelmente contribuem para o desenvolvimento de 

delirium na UTI [SALLUH et al, 2009; GIRARD et al, 2008; PITROWSKY et al, 2010]. 

. 

Numerosos fatores de risco para o surgimento de delirium têm sido 

identificados e podem ser divididos em fatores modificáveis e não modificáveis [VAN 

ROMPAEY et al, 2009]. Como fatores não modificáveis estão as características do 

paciente como idade, gênero, hábitos pessoais (tabagismo, alcoolismo, uso de 

drogas psicoativas), hipertensão arterial, anemia, condições clínicas como falência 

cardíaca e sepse, doenças prévias do sistema nervoso, demência, piora cognitiva 
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pré-existente e características genéticas como a mutação do gene APO-E4 

[PANDHARIPANDE et al, 2008; GIRARD et al, 2008, ELY et al, 2009; PUN et 

al,2007; OUIMET et al,2007; INOWYE et al,1999a]. Como fatores modificáveis, o 

próprio ambiente da UTI, com pouca iluminação natural, isolamento do paciente e 

ausência de relógios, a ventilação mecânica, dor de difícil controle, imobilização 

prolongada, privação de sono [GIRARD et al, 2008; ELY et al, 2009; PUN et al,2007; 

INOWYE et al,1999b; BANERJEE et al,2011] e o uso de benzodiazepínicos 

[BANERJEE et al,2011; PANDHARIPANDE et al, 2007; PANDHARIPANDE et al, 

2010].  

Delirium hoje é reconhecido como uma fonte importante de morbidade em 

curto e longo prazo, apesar disso, é passível de prevenção através de medidas 

farmacológicas e não farmacológicas, diminuindo assim sua incidência [SALLUH et 

al, 2009; GIRARD et al, 2008; PITROWSKY et al, 2010]. Dentre as medidas 

farmacológicas destacam-se: otimizar a quantidade e o tipo de sedação e ou 

analgesia de acordo com as necessidades individuais de cada paciente, bem como 

o uso de medicações antipsicóticas para o tratamento de delirium. Em pacientes que 

não se encontram em UTI, a prevenção da incidência de delírium através de 

medidas não farmacológicas já fazem parte dos cuidados aos pacientes, e podem 

ser estendidos aqueles internados em UTI. São eles: ofertar atividades que 

estimulem a cognição, repetir reorientações aos pacientes, mobilização precoce, 

série de exercícios físicos, uso de óculos ou lentes de aumento bem como aparelhos 

auditivos e remoção de cerume, remoção oportuna de cateteres e de restrição física, 

hidratação adequada, minimizar os ruídos e estímulos desnecessários (Pun, et al, 

2007).  

Apesar de estes resultados serem potencialmente relevantes para todos os 

pacientes que necessitem de internação na UTI, ainda não foram estudados em 

pacientes com câncer. Enquanto que a gravidade da falência orgânica aguda, 

performance status ruim e a idade avançada, associada com as características 

relacionadas ao câncer, estádio da doença e tratamentos oncológicos são os 

principais determinantes de letalidade em pacientes com câncer durante a 

permanência na UTI [SOARES et al, 2005ª], os efeitos da presença do delirium em 

pacientes com câncer em VM permanecem pouco estudados, necessitando assim  

ser avaliado. 
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Os cuidados de pacientes gravemente enfermos têm sido tradicionalmente e 

principalmente centrados nas disfunções cardíacas, pulmonares ou renais sendo as 

disfunções cerebrais deixadas para segundo plano, embora o cérebro seja um dos 

órgãos mais comumente envolvido [ELY et al, 2004]. 

Ely e cols. em um estudo com 275 pacientes na UTI em uso de ventilação 

mecânica concluíram que delirium é um preditor independente de letalidade em seis 

meses após alta da UTI e de maior permanência hospitalar mesmo após o ajuste de 

relevantes covariáveis incluindo coma, sedativos e analgésicos em pacientes 

recebendo VM, chamando a atenção para o número de dias que o paciente cursa 

em delirium, em média, dois dias. Ainda segundo Ely e cols. os riscos para 

desenvolvimento de delirium são cumulativos, o que significa dizer que cada dia em 

delirium está associado com um aumento de 20% na permanência hospitalar 

[GIRARD et al, 2008] e 10% no aumento da letalidade [ELY et al, 2004; PISANI et al, 

2009; SHEHABI et al, 2010]. 

Diversos estudos têm demonstrado uma elevada freqüência de delirium em 

pacientes com câncer fora da UTI e em especial naqueles em situação de 

terminalidade.  Massie e cols., em 1983 observou nesta população que dos 19 

pacientes avaliados, delirium ocorreu em 13 (85%) [MASSIE et al, 1983]. Por sua 

vez Gagnon e cols. em um estudo multicêntrico em sete hospitais para cuidados 

paliativos, observou que dos 2515 pacientes internados em fase de terminalidade de 

câncer, delirium ocorreu em (507) 20% dos pacientes até as primeiras 48 hs, e dos 

1516 pacientes que foram incluídos no estudo, mais de 43% desenvolveram delirium 

[GAGNON et al, 2010]. 

No momento não há na literatura um estudo que avalie a ocorrência de 

delirium numa população específica como em pacientes críticos com câncer sob VM 

na UTI. Consideramos dessa forma, interessante avaliar a freqüência e 

características de delirium nesta população de pacientes através da realização deste 

estudo prospectivo observacional de coorte que se segue. 
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2 – Objetivo Geral 

 

Descrever a freqüência de disfunção cerebral aguda (delirium/coma) e avaliar 

o seu impacto no prognóstico de pacientes com câncer e necessidade de ventilação 

mecânica por mais de 48 horas. 

 

2. 1- Objetivos Específicos 

 

           Comparar as características clínicas e desfechos de pacientes com e sem 

delirium. 

Identificar fatores associados com a letalidade hospitalar nesta população de 

pacientes com câncer em VM. 

Caracterizar a ocorrência de disfunção cerebral aguda (delirium/coma) e 

avaliar o seu impacto no prognóstico no subgrupo de pacientes com sepse. 
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3 - Materiais e Métodos 

 

Foi realizado um estudo prospectivo observacional de coorte nas UTIs clínica 

e cirúrgica do Hospital do Câncer – Unidade I (HC-I) do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), no período de fevereiro de 2010 a julho de 2011. O HC-I, INCA é um 

hospital público com 190 leitos, referência em oncologia no Estado do Rio de 

Janeiro. Os 19 leitos nas UTIs clínica e cirúrgica de adulto são exclusivamente para 

pacientes com câncer.  

Durante o período deste estudo, todos os pacientes internados 

consecutivamente nas UTIs de adulto em uso de ventilação mecânica foram 

avaliados.  

Os critérios de inclusão foram: 

 Pacientes de ambos os sexos, com idade maior que 18 anos. 

 Diagnóstico comprovado de câncer com no máximo cinco anos de 

evolução da doença (doença ativa ou em controle). 

 A primeira internação do paciente na UTI.  

 Termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 1), obtido do 

próprio paciente ou de seu responsável.  

 Início do uso de VM nas primeiras 24 horas de internação na UTI. 

Como critérios de exclusão: 

 Pacientes admitidos na UTI provenientes de setores ou unidades do 

INCA ou mesmo transferidos de outros hospitais, que estivessem em 

uso de VM por mais de 24 horas. 

 Uso de VM < 48 horas. 

 Pacientes internados na UTI considerados a priori como em situação 

de terminalidade e indicação de cuidados paliativos. 

  Através de um questionário padronizado, informações demográficas, clínicas 

e laboratoriais (ANEXO 2) relacionadas ao paciente e a sua doença foram coletadas 

por ocasião da internação e durante a permanência na UTI e UPO. Os dados 

coletados foram: idade, sexo, o escore de gravidade da doença Simplified Acute 

Physiology Score (SAPS) II [LE GALL et al, 1994] estimado no primeiro dia de 
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internação da UTI (ANEXO 3), o escore Sequential Organ Failure Assessment score 

(SOFA) [VICENT et al,1996] para a avaliação da gravidade das disfunções 

orgânicas incluindo a disfunção pulmonar (estimado  no primeiro dia de UTI e nos 

dias subseqüentes até o final da segunda semana de internação na UTI) (ANEXO 

4), diagnóstico da internação na UTI, comorbidades prévias as quais foram 

avaliadas através do Charlson Comorbidity Score [CHARLSON et al, 1987] (ANEXO 

5), tipo de câncer, o status da doença oncológica e os tratamentos oncológicos já 

realizados, PS da semana anterior à internação hospitalar. O PS (ANEXO 6) foi 

avaliado de acordo com a Eastern Cooperative Oncology Group Scale (ECOG) 

[ZUBROD et al, 1960]. 

  Delirium foi avaliado através do Método de Avaliação da Confusão para 

Unidades de Cuidados Intensivos (CAM-ICU - Confusion Assessment Method for 

Intensive Care Units), [ELY et al, 2001b], (Figura 2) traduzido para o português e 

validado pelo nosso grupo (www.icudelirium.org) [GUSMÃO-FLORES et al, 2011]. A 

avaliação de delirium foi realizada uma vez ao dia, após as avaliações clínicas do 

Staff ou rotina da UTI, na qual se definia as necessidades de analgesia e sedação 

para cada paciente. 

http://www.icudelirium.org/
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Figura 2: Método de avaliação da confusão mental na UTI (CAM-ICU) 

 

Para avaliação do nível de consciência e sedação utilizamos a escala de 

RASS (Richamond Assessement of Sedation Score) [GARNER et al, 1988]. RASS 

(Figura 3) é um instrumento de avaliação de sedação e agitação de pacientes 

adultos internados em UTI, através de uma escala de 10 pontos, com 4 níveis de 

ansiedade ou agitação (+1 a +4 [combativo]), 1 nível que denota estado de calma e 

alerta (0), e 5 níveis de sedação (-1 a -5) sendo o último, sem resposta [SESSLER et 

al, 2002]. 
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+4: Muito agressivo; combativo, violento, perigoso até para a equipe de saúde. 

+3: Agressivo; muito agitado, remoção de tubos e cateteres. 

+2: Agitado; freqüente movimento sem coordenação, assincrônico com a VM. 

+1: Inquieto; ansioso, mas sem movimentos agressivos ou vigorosos. 

  0: Alerto e calmo. 

-1: Sonolento; não completamente alerta, mas desperta ao ser chamado (abre os olhos ou 

contato visual > 10 seg.). 

-2: Sedação leve; desperta rapidamente com contato visual ao ser chamado (< 10 seg.). 

-3: Sedação moderada; movimento ou abertura dos olhos ao ser chamado. 

-4: Sedação profunda; não responde, mas movimenta ou abre os olhos à estimulação física. 

-5: Incapaz de ser despertado; não responde ao ser chamado ou ao estímulo físico. 

Figura 3: Avaliação do nível de sedação e agitação (RASS) 

 

A presença de coma foi definida como escore RASS -4 (responde apenas a 

estímulos físicos) ou -5 (sem resposta) [SESSLER et al, 2002]. 

 Duração do delirium foi calculada como o número de dias em que o CAM-ICU 

esteve positivo nos 14 dias de avaliação [PANDHARIPANDE et al, 2007]. 

Dias livres do desfecho combinado coma/delirium foi calculado como o 

número de dias em que o paciente estava vivo, sem delirium e sem coma, durante 

os 14 dias de avaliação [PANDHARIPANDE et al, 2007]. De modo semelhante os 

dias livres de VM se referem ao total de dias em que o paciente estava vivo e não 

necessitou de VM durante a internação na UTI [PANDHARIPANDE et al, 2010]. 

Para o diagnóstico de infecção foram utilizados critérios clínicos, laboratoriais, 

radiológicos e microbiológicos, conforme as definições do Center for Disease Control 

(CDC) [GARNER et al, 1988]. Sepse e a síndrome do desconforto respiratório agudo 

(SARA) foram diagnosticadas conforme os critérios do consenso Euro-Americano 

[BONE et al, 1992; BERNARD et al, 1994].  

Todos os pacientes foram acompanhados obrigatoriamente até a saída 

hospitalar (alta, óbito ou transferência). O desfecho primário de interesse foi a 

ocorrência de delirium. Também foram avaliadas as letalidades na UTI e no hospital 
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independente da causa mortis. As perdas de seguimento foram mensuradas e 

avaliadas na análise dos resultados. O presente estudo não interferiu nas condutas 

e decisões relacionadas aos cuidados dos pacientes.  

 

3. 1- Análise de dados 

 

As informações foram inseridas em planilha eletrônica (Microsoft Excel 97), 

para posterior análise estatística com o pacote estatístico SPSS 10.0 (SPSS Inc.). 

As comparações de variáveis categóricas foram feitas através dos testes 

exatos de Fisher e do qui-quadrado (com a correção de Yates quando indicado). As 

variáveis contínuas foram apresentadas na forma de média ± desvio padrão ou de 

mediana (intervalo interquartil) e comparadas com o teste t-Student ou o teste U de 

Mann-Whitney Rank-sum conforme indicado.  As variáveis selecionadas nas 

análises univariadas (p<0,25) e as consideradas clinicamente relevantes foram 

submetidas à análises multivariadas por regressão logística binária. Os resultados 

das análises univariada e multivariada das regressões logísticas foram expressos 

em razões de chance (RC) e respectivos intervalos de confiança de 95%. Em todas 

as análises, adotou-se com significado estatístico um p-valor <0,05 bicaudado. 

 

3.2- Aspectos éticos 

 

Este estudo está em consonância com a resolução 196 do Conselho Nacional 

de Saúde, de 10/10/1996, que regula os aspectos éticos da pesquisa envolvendo 

seres humanos no Brasil e com o Código de Ética Médica (Art 122 a 130), e foi 

submetido à Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Nacional de Câncer 

sendo aprovado com o número 144/09. As informações dos pacientes foram 

mantidas sob a responsabilidade dos pesquisadores envolvidos no estudo e 

registrado e analisado de modo agregado e não identificado. 
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4- Resultados 

4.1 - Características gerais 

 

Cento e setenta pacientes foram incluídos no estudo (Figura 4). As principais 

características destes pacientes encontram-se descritas na TABELA 1. A mediana 

de dias que precedeu a internação destes pacientes na UTI foi 3 [Intervalo 

interquartil (IIQ) 1-7) dias. Tumores sólidos estiveram presentes em 125 (73%) 

pacientes, sendo 35 (20%) intestino grosso e canal anal, 17 (10%) cavidade oral e 

faringe e 14 (8%) estômago. Tumores hematológicos estiveram presentes em 55 

(26%) pacientes dentre os quais 26 (15%) Linfoma não-Hodgkin, 7 (4%) mieloma 

múltiplo, 5 (3%) leucemias agudas e 5 (3%) leucemias crônicas. As principais 

comorbidades presentes, além do câncer, foram: hipertensão arterial 77 (45%), 

alcoolismo 34 (20%) e diabetes mellitus 24 (14%). Doenças neurológicas e 

psiquiátricas pré-existentes foram observadas em uma pequena parcela dos 

pacientes. A presença de acidente vascular cerebral (AVC) prévio em 8 (5%) 

pacientes, bem como doença psiquiátrica 2 (1%) e demência 2 (1%).  

 

Figura 4: Fluxograma de inclusão dos pacientes no estudo. Trezentos e 

noventa e dois pacientes necessitaram de VM e destes 222 foram excluídos por não 

preencherem os critérios iniciais de inclusão no estudo. 
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Tabela 1 - Pacientes com câncer sob ventilação mecânica: Comparação entre 
pacientes com delirium/coma e sem delirium.  
 

 
  

Variáveis Total de 
Pacientes  
(n=170) 

Delirium/Coma  
(n=161) 

Sem Delirium  
(n= 9) 

P-
valor* 

Idade (anos) 
 

63(53-72) 62(53-72) 64(50-68) 0,78 

Sexo masculino 
 

100(588%) 93(57,7%) 7(77,7%) 0,36 

Performance status (3-4) 34(20%) 
 

33(20,4%) 1(11,1%) 0,68 

 Cancer status (diagnóstico 
recente/ recaída/ progressão) 

161(94,7%) 152(94,4%) 9(100%) 0,99 

Tumor sólido 
 

125(73,5%) 118(73,2%) 7(77,7%) 0,99 

Extensão tumoral (localmente avançado/ 
metástases à distância) 

78(45,8%) 75(46,5%) 3(33,3%) 0.64 

Quimioterapia 
 

75(44,1%) 72(44,7%) 3(33,3%) 0,78 

Radioterapia 
 

52(30,5%) 50(31%) 2(22,2%) 0,90 

Índice de comorbidade de Charlson 
(pontos) 

2(2-3) 2(2-3) 3(2-4,5) 0,50 

Escore SAPS II (pontos) 
 

54(46-63) 54(45-63) 57(50-60) 0,76 

Escore SOFA (pontos) 
 

7(6-9) 7(6-9) 6(4,5-7) 0,07 

Tipo de internação 
 

    

  Clínica 
 

113(66,4%) 107(66,4%) 6(66,6%) 0,99 

  Cirurgia eletiva 
 

14(8,2%) 13(8%) 1(11,1%) 0,71 

  Cirurgia de urgência/emergência 
 

43(25,2%) 41(25,4%) 2(22,2%) 0,99 

 Principal razão para internação na UTI 
 

    

  Sepse 
 

108(63,5%) 105(65.2%) 3(33,3%) 0,08 

  Monitorização Pós-operatória 
 

17(10%) 17(10,5%) 0 0,60 

  IRA (excluido sepse) 
 

27(15,8%) 22(13,6%) 5(55,5%) 0,006 

  Pós PCR 
 

5(2,9%)  5(3,1%) 0 0,99 

  Digestivo 
 

3(1,7%) 2(1,2%) 1(11,1%) 0,15 

  Neurológico 
 

3(1,7%) 3(1,8%) 0 0,99 

  Outros 
 

7(4,1%) 7(4,3%) 0 0,99 

Principal razão para uso de VM 
 

    

  IRA 
 

128(75,2%) 120(74,5%) 8(88,8%) 0,52 

  SARA/ LPA 
 

39(22,9%) 38(23,6%) 1(11,1%) 0,77 

  Obstrução VAS 
 

10(5,8%) 8(4,9%) 2(22,2%) 0,10 

  Pneumonia 
 

55(32,3%) 52(32,2%) 3(33,3%) 0,99 

  Choque 
 

36(21,1%) 35(21,7%) 1(11,1%) 0,79 

  Alterações SNC 
 

11(6,4%) 10(6,2%) 1(11,1%) 0,56 
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Tabela 1 (cont.) - Pacientes com câncer sob ventilação mecânica: Comparação 
entre pacientes com delirium/coma e sem delirium. 
 

 
IRA- Insuficiência respiratória aguda; PCR- Parada cárdio-respiratória; SARA- Síndrome da angústia 

respiratória aguda; LPA- Lesão pulmonar aguda; VAS- Via aérea superior; SNC- Sistema nervoso 

central; SAPS2- Simplified acute phisiology score 2; Charlson- comorbibidity score; SOFA- Sequencial 

organ failure assessment score; P/F- PaO2/ FiO2; VM- ventilação mecânica; UTI- Unidade de terapia 

intensiva. Os resultados acima estão expressos em n(%) ou medianas (IIQ 25-75%). Coma esteve 

presente em algum momento, exceto em 2 pacientes do grupo sem delírium .O número total de 

pacientes foi 170. 

              De modo esperado a sedação foi usada pela maior parte dos pacientes (n= 

168, 99%). Destes os sedativos mais empregados foram: 111 (66%) midazolam; 150 

(89%) fentanil; 39 (23%) propofol; 66 (39%) dexmedetomidina; 19 (11%) morfina 

(Figura 5). Por sua vez, quando consideramos o uso de cada fármaco de modo 

isolado, observamos: midazolam 35 (21%); fentanil 131 (80%); propofol 20 (12%); 

dexmedetomidina 60 (36%) e morfina 19 (11%). 

 

  Choque 
 

36(21,1%) 35(21,7%) 1(11,1%) 0,79 

  Alterações SNC 
 

11(6,4%) 10(6,2%) 1(11,1%) 0,56 

  Outros 
 

20(11,7%) 18(11,1%) 2(22,2%) 0,36 

P/F (pontos) 
 

270(200-380) 270(200-380) 270(140-39) 0,60 

Sedativos 168(98,8%) 161(100%) 7(77,7%) 0,002 

Midazolam 111(65,2%) 107(66,4%) 4(44,4%) 0,27 

Midazolam >48hs 60(35,2%) 59(36,6%) 1(11,1%) 0,16 

Bloqueador neuromuscular 
 

21(12,3%) 20(12,4%) 1(11,1%) 0,99 
 

Corticosteróides 
 

124(72,9%) 118(73,2%) 6(66,6%) 0,90 

Duração da VM (dias) 
 

13(6-21) 13(6,5-20) 15(5-28) 0,99 

Dias livres da VM (dias) 
 

0(0-2,5) 0(0-2) 0(0-4) 0,74 

Permanência na UTI (dias) 
 

14(7,5-22) 14(7-22) 13(10-20) 0,94 

Permanência no hospital (dias) 
 

26(14-39) 26(13-39) 36(21-49) 0,13 

Transição para cuidados paliativos 
 

30(17,6%) 27(16,7%) 3(33,3%) 0,25 

Letalidade na UTI 
 

93(54,7%) 90(55,9%) 3(33,3%) 0,34 

Letalidade hospitalar 
 

113(66,4%) 110(68,3%) 3(33,3%) 0,06 
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      Figura 5: Distribuição do uso de sedativos. 

 

  As combinações utilizadas foram: midazolam + fentanil 86 (51%); midazolam 

+ fentanil + propofol 1 (0,6%); midazolam + fentanil + morfina 1 (0,6%); midazolam + 

propofol 5 (3%); fentanil + propofol 17 (10%); fentanil + dexmedetomidina 14 (8%); 

propofol + dexmedetomidina 4 (2%), dexmedetomidina + morfina 2 (1%) (Figura 6). 

 

Figura 6: Distribuição do uso de sedativos de forma combinada.  

 

Dos 170 pacientes avaliados, apenas 2 (1%) não apresentaram coma ou 

delirium durante os 14 dias da avaliação. Nesse período apenas 9 (5%) pacientes 

66,1% 
89,3% 

23,2% 
39,3% 

11,3% 20,8% 

78,0% 

11,9% 
35,7% 

11,3% 

Total Isolado 

Midazolam+Fentanil 

Fentanil+Propofol 

Fentanil+Dexmedetomidina 

Midazolam+Propofol 

Propofol+Dexmedetomidina 

Dexmedetomidina+Morfina 

Midazolam+Fentanil+Propofol 

Midazolam+Fentanil+Morfina 

51,2% 

10,1% 

8,3% 

3,0% 

2,4% 

1,2% 

0,6% 

0,6% 
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não apresentaram delirium, 117 (69%) pacientes apresentaram delirium em qualquer 

momento do período da avaliação e 44 (26%) permaneceram em coma durante os 

14 dias de avaliação. A mediana de duração de delirium foi de 1 (IIQ, 1-4) dias e de 

coma 9 (IIQ, 6-11) dias. 

Delirium e coma são consideradas diferentes espectros de disfunção cerebral 

aguda em pacientes gravemente enfermos. Freqüentemente pacientes comatosos 

transitam de um estado de coma para formas de delirium ao despertar 

[PANDHARIPANDE et al,2006]. Assim sendo foram realizadas análises em que 

avaliamos toda a população de pacientes (TABELA 1), e análises com pacientes que 

se apresentaram em coma durante todo o período de avaliação (não sendo elegíveis 

para a avaliação do diagnóstico de delirium pelo CAM-ICU), pacientes com delirium 

e pacientes sem delirium durante o período de avaliação (TABELA 2). O principal 

motivo para internação na UTI foi o diagnóstico de sepse presente em 108 (63%) 

pacientes. Para a população geral, a mediana da Proteína C reativa (PCR), um 

marcador da presença de resposta inflamatória sistêmica foi de 21mg/dL (IIQ, 10-

29). A letalidade na UTI e hospitalar foram respectivamente 93 (55%) e 113 (66%) 

pacientes. 
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Tabela 2 – Pacientes com câncer sob ventilação mecânica: Comparação entre 
pacientes em coma durante os 14 dias de avaliação, com delirium e sem delirium. 
 

 

 

 

 

 

Variáveis Coma nos 14 
dias 
(n=44) 

 Delirium 
(n=117) 

Sem Delirium 
(n= 9) 

P-valor* 

Idade (anos) 
 

57(53-68)  66(54-73) 64(50-68) 0,59 

Sexo masculino 
 

22(50%)  71(60,6%) 7(77,7%) 0,48 

Performance status (3-4) 
 

9(20,4%)  24(20,5%) 1(11,1%) 0,68 

Cancer status (diagnóstico 
recente/recaída/progressão) 

42(95,4%)  110(94%) 9(100%) 0,99 

Tumor sólido 
 

28(63,6%)  90(76,9%) 7(77,7%) 0,99 

Extensão tumoral (localmente 
avançado/metástases à 
distância) 

20(45,4%)  55(61%) 3(33,3%) 0,50 

 Quimioterapia 
 

30(68,1%)  42(35,8%) 3(33,3%) 0,99 

 Radioterapia 
 

16(36,3%)  34(29%) 2(22,2%) 099 

Índice de comorbidade de 
Charlson (pontos) 

2(2-3)  2(2-3) 3(2-4,5) 0,55 

Escore SAPS II score (points) 
 

55(48-67)  53(43-62) 57(50-60) 0,62 

Escore SOFA (pontos) 
 

8(6-10)  7(5,5-8) 6(4,5-7) 0,11 

Tipo de internação 
 

     

  Clínica 
 

37(84%)  70(59,8%) 6(66,6%) 0,99 

  Cirurgia eletiva 
 

4(9%)  9(7,6%) 1(11,1%) 0,53 

  Cirurgia de urgência/ 
emergência 

3(6,8%)  38(32,4%) 2(22,2%) 0,71 

Principal razão para 
internação na UTI 

     

  Sepse 
 

27(61,3%)  78(66,6%) 3(33,3%) 0,06 

  Monitorização Pós-operatória 
 

2(4,5%)  15(12,8%) 0 0,001 

  IRA (excluindo sepse) 
 

9(20,4%)  13(11,1%) 5(55,5%) 0,003 

  Pós PCR 
 

3(6,8%)  2(1,7%) 0 0,13 

  Digestivo, 
 

0  2(1,7%) 1(11,1%) 0,20 

  Neurológico 
 

1(2,2%)  2(1,7%) 0 0,13 

  Outros 
 

2(4,5%)  5(4,2%) 0 0,99 

Principal razão para uso de 
VM 

     

  IRA 
 

41(93,1%)  79(67,5%) 8(88,8%) 0,27 

  SARA 
 

18(40,9%)  20(17%) 1(11,1%) 0,99 

  Obstrução VAS 
 

3(6,8%)  5(4,2%) 1(11,1%) 0,36 

  Pneumonia 
 

17(38,6%)  35(29,9%) 3(33,3%) 0,99 

  Choque 
 

14(31,8%)  21(17,9%) 1(11,1%) 0,99 

  Alterações SNC 2(4,5%)  8(6,8%) 1(11,1%) 0,49 
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Tabela 2 (cont.) – Pacientes com câncer sob ventilação mecânica: Comparação 

entre pacientes em coma durante os 14 dias de avaliação, com delirium e sem 

delirium 

 

IRA- Insuficiência respiratória aguda; PCR- Parada cárdio-respiratória; SARA- Síndrome da angústia 

respiratória aguda; LPA- Lesão pulmonar aguda; VAS- Via aérea superior; SNC- Sistema nervoso 

central; SAPS2- Simplified acute phisiology score 2; Charlson- comorbibidity score; SOFA- Sequencial 

organ failure assessment score; P/F- PaO2/ FiO2; VM- ventilação mecânica; UTI- Unidade de terapia 

intensiva. O número total de pacientes foi 126. 

 

4.2 – Características dos pacientes com e sem delirium 

 

A freqüência de delirium foi elevada no estudo, há uma distribuição 

assimétrica entre os grupos delirium/coma 161 (95%) pacientes e sem delirium 9 

(5%) pacientes ( TABELA 1). Comparamos estes dois grupos e ao avaliarmos o 

status do câncer na população estudada, 9 (5%) pacientes apresentavam controle 

Variáveis Coma nos 14 
dias 
(n=44) 

 Delirium 
(n=117) 

Sem Delirium 
(n= 9) 

P-valor* 

Idade (anos) 
 

57(53-68)  66(54-73) 64(50-68) 0,59 

Sexo masculino 
 

22(50%)  71(60,6%) 7(77,7%) 0,48 

Performance status (3-4) 
 

9(20,4%)  24(20,5%) 1(11,1%) 0,68 

Cancer status (diagnóstico 
recente/recaída/progressão) 

42(95,4%)  110(94%) 9(100%) 0,99 

Tumor sólido 
 

28(63,6%)  90(76,9%) 7(77,7%) 0,99 

Extensão tumoral (localmente 
avançado/metástases à 
distância) 

20(45,4%)  55(61%) 3(33,3%) 0,50 

 Quimioterapia 
 

30(68,1%)  42(35,8%) 3(33,3%) 0,99 

 Radioterapia 
 

16(36,3%)  34(29%) 2(22,2%) 099 

Índice de comorbidade de 
Charlson (pontos) 

2(2-3)  2(2-3) 3(2-4,5) 0,55 

Escore SAPS II score (points) 
 

55(48-67)  53(43-62) 57(50-60) 0,62 

Escore SOFA (pontos) 
 

8(6-10)  7(5,5-8) 6(4,5-7) 0,11 

Tipo de internação 
 

     

  Clínica 
 

37(84%)  70(59,8%) 6(66,6%) 0,99 

  Cirurgia eletiva 
 

4(9%)  9(7,6%) 1(11,1%) 0,53 

  Cirurgia de urgência/ 
emergência 

3(6,8%)  38(32,4%) 2(22,2%) 0,71 

Principal razão para 
internação na UTI 

     

  Sepse 
 

27(61,3%)  78(66,6%) 3(33,3%) 0,06 

  Monitorização Pós-operatória 
 

2(4,5%)  15(12,8%) 0 0,001 

  IRA (excluindo sepse) 
 

9(20,4%)  13(11,1%) 5(55,5%) 0,003 

  Pós PCR 
 

3(6,8%)  2(1,7%) 0 0,13 

  Digestivo, 
 

0  2(1,7%) 1(11,1%) 0,20 

  Neurológico 
 

1(2,2%)  2(1,7%) 0 0,13 

  Outros 
 

2(4,5%)  5(4,2%) 0 0,99 

Principal razão para uso de 
VM 

     

  IRA 
 

41(93,1%)  79(67,5%) 8(88,8%) 0,27 

  SARA 
 

18(40,9%)  20(17%) 1(11,1%) 0,99 

  Obstrução VAS 
 

3(6,8%)  5(4,2%) 1(11,1%) 0,36 

  Pneumonia 
 

17(38,6%)  35(29,9%) 3(33,3%) 0,99 

  Choque 
 

14(31,8%)  21(17,9%) 1(11,1%) 0,99 

  Alterações SNC 2(4,5%)  8(6,8%) 1(11,1%) 0,49 

  Pneumonia 
 

17(38,6%)  35(29,9%) 3(33,3%) 0,99 

  Choque 
 

14(31,8%)  21(17,9%) 1(11,1%) 0,99 

  Alterações SNC 
 

2(4,5%)  8(6,8%) 1(11,1%) 0,49 

  Outros 
 

7(15,9%)  2(1,7%) 3(33,3%) 0,002 

P/F (pontos) 
 

260(190-330)  270(220-390) 270(140-390) 0,47 

Sedativos 
 

44(100%)  117(100%) 7(77,7%) 0,004 

Midazolam 
 

37(84%)  70(59,8%) 4(44,4%) 0,48 

Midazolam >48hs 
 

22(50%)  37(31,6%) 1(11,1%) 0,27 

Bloqueador neuromuscular 
 

7(15,9%)  13(11,1%) 1(11,1%) 0,99 

Corticosteróides 
 

40(90,9%)  78(66,6%) 6(66,6%) 0,99 

Dias livres Delirium/Coma (dias) 
 

0(0-0)  2(1-4) 7(7-13) <0,001 

Duração da VM (dias) 
 

8(4,5-16)  15(8-21) 15(5-28) 0,70 

Dias livres da VM (dias) 
 

0(0-0)  1(0-3) 0(0-4) 0,75 

Permanência na UTI (dias) 
 

7(4-17)  15(9,5-24) 13(10-20) 0,52 

Permanência no hospital (dias) 
 

12(6-27)  28(20-41) 36(21-49) 0,40 

Transição para cuidados 
paliativos 

11(25%)  16(13,6%) 3(33,3%) 0,13 

Letalidade na UTI 
 

41(93,1%)  49(41,8%) 3(33,3%) 0,73 

Letalidade hospitalar 
 

42(95,4%)  68(58,1%) 3(33,3%) 0,17 
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ou remissão do câncer (todos do grupo delirium/coma, p= 0,99); 131 (77%) 

pacientes diagnóstico recente de câncer (123 [94%] do grupo delirium/coma e 8 [6%] 

grupo sem delirium, p= 0,68) e 30 (18%) pacientes recaída ou progressão do câncer 

(29 [97%] no grupo delirium/coma e 1 [3%] do grupo sem delirim, p= 0,99). Não 

houve diferença significativa entre os grupos em relação ao status do câncer 

(p=0,99). Ao avaliarmos as disfunções orgânicas através do escore SOFA, as 

respectivas medianas para os grupos delirium/coma e sem delirium (TABELA 1) 

foram 7 (IIQ, 6-9) vs 6 (IIQ, 4-7) pontos e observamos  uma tendência a valores 

superiores em pacientes que apresentaram delirium/coma (p=0,07). Como marcador 

de resposta inflamatória sistêmica, comparamos o valor da proteína C reativa (PCR) 

no primeiro dia de internação para os grupos delirium/coma e sem delirium e não 

observamos diferença significativa (20 [IIQ, 10 - 28] vs 27 [IIQ, 20 – 34] mg/dL, p= 

0,1).  

Para a avaliação do impacto decorrente da presença de delirium, foram 

excluídos os pacientes em coma durante os 14 dias de avaliação, portanto 

impossibilitados de realizar o CAM-ICU, permanecendo assim o grupo com delirium 

com 117 (69%) pacientes, e sem delirium com um total de 9 (5%) pacientes 

(TABELA 2). Nesta nova comparação, que consideramos mais adequada, o escore 

SOFA foi superior naqueles com delirium, sem atingir a significância estatística (97 

[IIQ, 5 – 8] vs 6[IIQ, 4– 7], p=0,11) pontos e a mediana da PCR foi comparável (21 

[IIQ, 11 – 31] vs 27 [IIQ, 20 – 34] mg/dL e p=0,15).  

  Não houve diferença significativa entre os grupos em relação à duração em 

dias do uso da VM (15 [IIQ, 8-21] vs 15 [5-28], p=0,70], o mesmo foi observado para 

os dias livres de VM (1 [0-3] vs 0 [0-4], p=0,75).  

A letalidade na UTI (42% vs 33%, P=0,73) apesar de maior no grupo delirium, 

não apresentou diferença significativa entre os grupos, porém a letalidade hospitalar 

(58% vs 33%, p=0,17) parece demonstrar uma maior tendência a uma diferença 

significativa. 

 

4. 3 – Características dos sobreviventes e não sobreviventes 

As características dos subgrupos sobreviventes, 57 (34%) e não 

sobreviventes 113 (66%) estão dispostas na TABELA 3.  
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Tabela 3 – Pacientes com câncer sob ventilação mecânica: Comparação entre 
Sobreviventes e não Sobreviventes do hospital.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Variáveis Total de 
pacientes 
(n=170) 

Sobreviventes  
   (n=57) 

Não 
sobreviventes  
   (n=113) 

P-valor* 

Idade (anos) 
 

63(53-72) 64(53-70,5) 62(53-73) 0,53 

Sexo masculino 
 

100(58,8%) 31(54,3%) 69(61%) 0,41 

Performance status (3-4) 34(20%) 
 

10(17,5%) 24(21,2%) 0,68 

Câncer status (diagnostico 
recente/recaída/progressão) 
 

161(94,7%) 55(96,4%) 106(93,8%) 0,71 

Tumor sólido 
 

125(73,5%) 45(78,9%) 80(70,7%) 0,27 

Extensão tumoral (localmente 
avançado/metástases à distância) 

78(45,8%) 30(52,6%) 48(42,4%) 0,25 

Quimioterapia 
 

75(44,1%) 23(40,3%) 52(46%) 0,51 

Radioterapia 
 

52(30,5%) 16(28%) 36(31,8%) 0,72 

Índice de comorbidade de Charlson 
(pontos) 

2(2-3) 2(2-3) 2(2-3) 0,54 

SAPS 2 (pontos) 
 

54(46-63) 50(43-60) 56(47-63) 0,01 

SOFA (pontos) 
 

7(6-9) 7(5,5-9) 7(6-9) 0,60 

Tipo de admissão 
 

    

  Clínica 
 

113(66,4%) 32(56,1%) 81(71,6%) 0,05 

  Cirurgia eletiva 
 

14(8,2%) 6(10,5%) 8(7%) 0,55 

  Cirurgia de Urgência/emergência 
 

43(25,2%) 19(33,3%) 24(21,2%) 0,09 

Principal razão para internação na UTI 
 

    

  Sepse 
 

108(63,5%) 37(64,9%) 71(62,8%) 0,86 

  Monitorização Pós-operatória 
 

17(10%) 8(14%) 9(7,9%) 0,27 

  IRA (excluido sepse) 27(15,8%) 7(12,2%) 20(17,6%) 0,50 
  Pós PCR 
 

5(2,9%)  1(1,7%) 4(3,5%) 0,66 

  Digestivo 
 

3(1,7%) 2(3,5%) 1(0,9%) 0,26 

  Neurologico 
 

3(1,7%) 0 3(2,6%) 0,55 

  Outros 
 

7(4,1%) 2(3,5%) 5(4,4%) 0,001 

Principal razão para o uso de VM 
 

    

  IRA 
 

128(75,2%) 38(66,6%) 90(79,6%) 0,08 

  SARA 
 

39(22,9%) 10(17,5%) 29(25,6%) 0,25 

  Obstrução VAS 
 

10(5,8%) 4(7%) 6(5,3%) 0,73 

  Pneumonia 
 

55(32,3%) 15(26,3%) 40(35,3%) 0,29 

  Choque 
 

36(21,1%) 11(19,2%) 25(22,1%) 0,84 

  Alterações SNC 
 

11(6,4%) 3(5,2%) 8(7%) 0,75 
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Tabela 3 (cont.)  – Pacientes com câncer sob ventilação mecânica: Comparação 
entre Sobreviventes e não Sobreviventes do hospital.  
 

 
IRA- Insuficiência respiratória aguda; PCR- Parada cárdio-respiratória; SARA- Síndrome da angústia 

respiratória aguda; LPA- Lesão pulmonar aguda; VAS- Via aérea superior; SNC- Sistema nervoso 

central; SAPS2- Simplified acute phisiology score 2; Charlson- comorbibidity score; SOFA- Sequencial 

organ failure assessment score; P/F- PaO2/ FiO2; VM- ventilação mecânica; UTI- Unidade de terapia 

intensiva. Total de 170 pacientes 

Não houve diferença significativa entre o status do câncer: controle/remissão 

(4% vs  6%, p=0,71), diagnóstico recente (77% vs 77%, p= 0,99) e 

recaída/progressão (19% vs 17%, p=0,67). Os não sobreviventes eram mais graves 

na apresentação inicial à UTI, como demonstrado pelo escore SAPS II (50 [IIQ, 43-

60] vs 56 [IIQ, 47-63], p=0,01),  tiveram mais internações por motivos clínicos (56% 

vs 72%, p=0,05); mais IRA como principal motivo para o uso de VM (67% vs 80%, 

p=0,08); porém apresentavam distúrbios de oxigenação (PaO2/FiO2) comparáveis ( 

280 [IIQ, 190-380] vs 270 [IIQ, 200-384], p= 0,85). Estes também usaram mais 

Variáveis Total de 
pacientes 
(n=170) 

Sobreviventes  
   (n=57) 

Não 
sobreviventes  
   (n=113) 

P-valor* 

Idade (anos) 
 

63(53-72) 64(53-70,5) 62(53-73) 0,53 

Sexo masculino 
 

100(58,8%) 31(54,3%) 69(61%) 0,41 

Performance status (3-4) 34(20%) 
 

10(17,5%) 24(21,2%) 0,68 

Câncer status (diagnostico 
recente/recaída/progressão) 
 

161(94,7%) 55(96,4%) 106(93,8%) 0,71 

Tumor sólido 
 

125(73,5%) 45(78,9%) 80(70,7%) 0,27 

Extensão tumoral (localmente 
avançado/metástases à distância) 

78(45,8%) 30(52,6%) 48(42,4%) 0,25 

Quimioterapia 
 

75(44,1%) 23(40,3%) 52(46%) 0,51 

Radioterapia 
 

52(30,5%) 16(28%) 36(31,8%) 0,72 

Índice de comorbidade de Charlson 
(pontos) 

2(2-3) 2(2-3) 2(2-3) 0,54 

SAPS 2 (pontos) 
 

54(46-63) 50(43-60) 56(47-63) 0,01 

SOFA (pontos) 
 

7(6-9) 7(5,5-9) 7(6-9) 0,60 

Tipo de admissão 
 

    

  Clínica 
 

113(66,4%) 32(56,1%) 81(71,6%) 0,05 

  Cirurgia eletiva 
 

14(8,2%) 6(10,5%) 8(7%) 0,55 

  Cirurgia de Urgência/emergência 
 

43(25,2%) 19(33,3%) 24(21,2%) 0,09 

Principal razão para internação na UTI 
 

    

  Sepse 
 

108(63,5%) 37(64,9%) 71(62,8%) 0,86 

  Monitorização Pós-operatória 
 

17(10%) 8(14%) 9(7,9%) 0,27 

  IRA (excluido sepse) 27(15,8%) 7(12,2%) 20(17,6%) 0,50 
  Pós PCR 
 

5(2,9%)  1(1,7%) 4(3,5%) 0,66 

  Digestivo 
 

3(1,7%) 2(3,5%) 1(0,9%) 0,26 

  Neurologico 
 

3(1,7%) 0 3(2,6%) 0,55 

  Outros 
 

7(4,1%) 2(3,5%) 5(4,4%) 0,001 

Principal razão para o uso de VM 
 

    

  IRA 
 

128(75,2%) 38(66,6%) 90(79,6%) 0,08 

  SARA 
 

39(22,9%) 10(17,5%) 29(25,6%) 0,25 

  Obstrução VAS 
 

10(5,8%) 4(7%) 6(5,3%) 0,73 

  Pneumonia 
 

55(32,3%) 15(26,3%) 40(35,3%) 0,29 

  Choque 
 

36(21,1%) 11(19,2%) 25(22,1%) 0,84 

  Alterações SNC 
 

11(6,4%) 3(5,2%) 8(7%) 0,75 

  Choque 
 

36(21,1%) 11(19,2%) 25(22,1%) 0,84 

  Alterações SNC 
 

11(6,4%) 3(5,2%) 8(7%) 0,75 

  Outros 
 

20(11,7%) 5(8,7%) 15(13,2%) 0,45 

P/F (pontos) 
 

270(200-380) 280(190-380) 270(200-384) 0,85 

Sedativos 
 

168(98,8%) 56(98,2%) 112(9,.1%) 0,99 

Midazolam 111(65,2%) 36(63,1%) 75(66,3%) 0,73 

Midazolam >48hs  60(35,2%) 17(29,8%) 43(38%) 0,31 

Bloqueador neuromuscular  
 

21(12,3%) 3(5,2%) 18(15,9%) 0,05 

Corticosteróides 
 

124(72,9%) 33(57,8%) 91(80,5%) 0,003 

Desfecho coma/delirium 
 

161(94,7%) 51(89,4%) 110(97,3%) 0,06 

Duração do delirium (dias) 
 

1(0-4) 3(1-5) 1(0-3) 0,001 

Dias livres delirium/coma (dias) 
 

1(1-2) 4(1,5-6) 1(0-2) <0,001 

Duração da VM (dias) 
 

13(6-21) 9(6,5-18) 14(6-22) 0,29 

Dias livres da VM (dias) 
 

0(0-2,5) 3(1-5,5) 0(0-0) <0,001 

Permanência na UTI (dias) 
 

14(7,5-22) 14,5(10-20,5) 13(6-23) 0,33 

Permanência hospitalar (dias) 
 

26(14-39) 26(25,5-53) 21(10-33) <0,001 

Transição para cuidados paliativos 30(17,6%) 5(8,7%) 25(22,1%) 0,03 
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bloqueadores neuromusculares (5% vs 16%, p=0,05) e mais corticosteróides (58% 

vs 80%, p=0,003). 

Os não-sobreviventes apresentaram maior freqüência do desfecho 

(combinado) delirium/coma (97% vs 89%, p=0,06). A freqüência de delirium foi 

menor nos não sobreviventes [68 (60%) vs 49 (86%), p= 0,008], contudo a  

freqüência de coma foi significativamente superior em não sobreviventes (42 [37%] 

vs 2 [3%] , p< 0,0001). Adicionalmente a duração do delirium em dias (1 [IIQ, 0-3] vs 

3 [IIQ, 1-5], p= 0,001) foi menor nos não-sobreviventes provavelmente porque 

morreram mais precocemente (Figura 7) ou porque permaneceram comatosos por 

mais tempo durante os 14 dias de avaliação. Este dado pode ser confirmado quando 

avaliamos a variável dias livres de delirium/coma que observamos ser superior nos 

sobreviventes (4 [IIQ, 1,5-6] vs 1 [IIQ, 0-2], p <0,0001). A duração da VM em dias (14 

[IIQ, 6-22] vs 9 [IIQ, 6,5-18], p= 0,29] também foi maior nos não-sobreviventes, de 

modo concordante com os dias livres da VM (0 [IIQ, 0-0] vs 3 [IIQ, 1-5,5], p< 0,001). 

O tempo de permanência tanto na UTI (13 [IIQ, 6-23] dias vs 14 [IIQ, 10-20], p= 0,33] 

como no hospital (21 [IIQ, 10-33] dias vs 26 [IIQ, 25-53], p< 0,0001) foram menores 

nos não-sobreviventes , possivelmente devido a elevada letalidade na UTI. 

Observamos também de modo esperado que não sobreviventes necessitaram de 

mais cuidados paliativos (22% vs 9%, p=0,03). 

 

 

Figura 7: Distribuição da mortalidade em relação à duração da internação. UTI - 

Unidade de Terapia Intensiva. 
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Os resultados de fatores associados à letalidade na análise multivariada 

encontram-se na TABELA 4. O escore SAPS II, presença de coma/delirium, dias 

livres de coma-delirium e internações por causas clínicas foram associados à 

letalidade hospitalar. Dois modelos foram utilizados considerando dias livres de 

coma-deliirum ou a presença de coma-delirium. Devido a relevância em pacientes 

com ventilação mecânica a presença de SARA/LPA e o escore SOFA foram 

forçados em ambos modelos, no entanto não ficou associada ao prognóstico. Os 

resultados da análise multivariada encontram-se na TABELA 4. Observamos que ao 

ajustarmos para as variáveis previamente mencionadas observamos que escore 

SAPS II, presença de delirium/coma, dias livres de delirium-coma e internações por 

causas clínicas foram associadas de modo independente a letalidade hospitalar. 

Ambos modelos tiveram boa calibração e discriminação. 

Tabela 4. Análise multivariada de fatores associados à mortalidade hospitalar  

Variáveis Coeficiente Razão de chances 

 (95% IC) 

P-valor 

Modelo contendo Delirium/Coma 

   Delirium/Coma 1,610 5,00 (1,15 – 21,68) 0,03 

   Escore SAPS II (pontos) 0,030 1,03 (1,00 – 1,06) 0,03 

   Internação cirúrgica -0,659 0,52(0,26 to 1,03) 0,06 

   Constante 2,155   

Modelo contendo dias livres 

de delirium-coma 

   

   Escore SAPS II (pontos) 0,032 1,03 (1,00 to 1,06) 0,028 

   Dias livres de delirium-

coma 

-0,259 0,77 (0,68 to 0,87) <0,001 

   Constante -0.325   

 

Modelo contendo Coma/delirium: AROC = 0.67 (95% IC, 0,59 - 0,74) 

Modelo contendo dias livres de coma-delirium: AROC = 0,75 (95% IC, 0,68 - 0,81) 

AROC – Área sobre a curva ROC 
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4. 4 – Comparações das características de pacientes com e sem sepse 

 

 Estudos recentes demonstram que sepse está associada ao 

desenvolvimento de delirium ou a sua piora [PANDHARIPANDE et al,2005; SALLUH 

et al,2010]. No nosso estudo, sepse foi um importante motivo para a internação e 

início do uso da VM (TABELA 1). Assim, realizamos uma análise comparando dois 

grupos: 108 (63%) pacientes com sepse e 62 (36%) sem sepse (TABELA 5). 

 

Tabela 5 – Pacientes com câncer sob ventilação mecânica: Comparação entre 
pacientes com Sepse e sem Sepse (como causa da admissão na UTI).  
 
 

 

Variáveis Total de 
Pacientes  
(n=170) 

Sepse  
 (n=108) 

Sem Sepse 
   (n=62) 

P-valor* 

Idade (anos) 
 

63(53-72) 64(55-71) 58(49-74) 0,47 

Sexo masculino 
 

100(58,8%) 66(61,1%) 34(54,8%) 0,51 

Performance status (3-4) 34(20%) 
 

27(25%) 7(11,2%) 0,34 

Câncer status (diagnóstico 
recente/ recaída/ progressão) 

161(94,7%) 103(95,3%) 58(93,5%) 0,72 

Tumor sólido 
 

125(73,5%) 81(75%) 44(70,9%) 0,59 

Extensão tumoral (localmente avançado/ 
metástases à distância) 

78(45,8%) 52(48,1%) 26(41,9%) 0,52 

Quimioterapia 
 

75(44,1%) 45(41,6%) 30(48,3%) 0,4 

Radioterapia 
 

52(30,5%) 33(30,5%) 19(30,6%) 0,99 

Índice de comorbidade de Charlson 
(pontos) 

2(2-3) 2(2-3) 2(2-4) 0,52 

SAPS 2 (pontos) 
 

54(46-63) 55(46-63) 53(43-64) 0,73 

SOFA (pontos) 
 

7(6-9) 8(6-9) 6(5-8) 0,001 

 
 
Tipo de internação 
 

    

  Clínica 
 

113(66,4%) 78(72,2%) 35(56,4%) 0,04 

  Cirurgia eletiva 
 

14(8,2%) 0 14(22,5%) <0,001 

  Cirurgia de urgência/ emergência  
 

43(25,2%) 30(21,1%) 13(20,9%) 0,36 

Principal razão para uso de VM 
 

    

  IRA 
 

128(75,2%) 86(79,6%) 42(67,7%) 0,99 

  SARA 
 

39(22,9%) 32(29,6%) 7(11,2%) 0,007 

  Obstrução VAS 
 

10(5,8%) 1(0,9%) 9(14,5%) 0,003 

  Pneumonia 
 

55(32,3%) 48(44,4%) 7(11,2%) 0,001 

  Choque 
 

36(21,1%) 31(28,7%) 5(8%) 0,001 

  Alterações SNC 
 

11(6,4%) 5(4,6%) 6(9,6%) 0,21 

  Outros 
 

20(11,7%) 5(4,6%) 15(24,1%) 0,0003 

P/F (pontos) 
 

270(200-380) 260(190-350) 320(240-400) 0,007 

Sedativos 
 

168(98,8%) 108(100%) 60(96,.7%) 0,13 

Midazolam 111(65,2%) 76(70,3%) 35(56,4%) 0,09 

Midazolam >48hs  60(35,2%) 38(35,1%) 22(35,4%) 0,99 

Bloqueador neuromuscular  
 

21(12,3%) 12(11,1%) 9(14,5%) 0,62 
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Tabela 5 (cont.) – Pacientes com câncer sob ventilação mecânica: Comparação 
entre pacientes com Sepse e sem Sepse (como causa da admissão na UTI).  
 

 
 
IRA- Insuficiência respiratória aguda; PCR- Parada cárdio-respiratória; SARA- Síndrome da angústia 
respiratória aguda; LPA- Lesão pulmonar aguda; VAS- Via aérea superior; SNC- Sistema nervoso 
central; SAPS2- Simplified acute phisiology score 2; Charlson- comorbibidity score; SOFA- Sequencial 
organ failure assessment score; P/F- PaO2/ FiO2; VM- ventilação mecânica; UTI- Unidade de terapia 

intensiva.(*Excluídos os pacientes que permaneceram em coma durante os 14 dias de avaliação). O 
número total de pacientes avaliados foi 170. 

 

Pacientes que apresentaram sepse no momento da internação na UTI eram 

mais idosos (64 [IIQ, 55-71] vs 58 [IIQ, 49-74] anos, p= 0,47); tinham mais disfunção 

orgânica, SOFA (8 [IIQ, 6-9] vs 6 [IIQ, 5-8] pontos, p= 0.001);  níveis mais elevados 

de PCR (23 [IIQ, 14-33] vs 13 [IIQ, 4,9-24] mg/dL, p< 0,001); a internação na UTI se 

deu principalmente por motivos clínicos (72% vs 56%, p=0.04) seguido por cirurgias 

de emergência (21% vs 21%, p=0,36) e cirurgias eletivas (0 vs 22%, p<0.001). O 

Variáveis Total de 
Pacientes  
(n=170) 

Sepse  
 (n=108) 

Sem Sepse 
   (n=62) 

P-valor* 

Idade (anos) 
 

63(53-72) 64(55-71) 58(49-74) 0,47 

Sexo masculino 
 

100(58,8%) 66(61,1%) 34(54,8%) 0,51 

Performance status (3-4) 34(20%) 
 

27(25%) 7(11,2%) 0,34 

Câncer status (diagnóstico 
recente/ recaída/ progressão) 

161(94,7%) 103(95,3%) 58(93,5%) 0,72 

Tumor sólido 
 

125(73,5%) 81(75%) 44(70,9%) 0,59 

Extensão tumoral (localmente avançado/ 
metástases à distância) 

78(45,8%) 52(48,1%) 26(41,9%) 0,52 

Quimioterapia 
 

75(44,1%) 45(41,6%) 30(48,3%) 0,4 

Radioterapia 
 

52(30,5%) 33(30,5%) 19(30,6%) 0,99 

Índice de comorbidade de Charlson 
(pontos) 

2(2-3) 2(2-3) 2(2-4) 0,52 

SAPS 2 (pontos) 
 

54(46-63) 55(46-63) 53(43-64) 0,73 

SOFA (pontos) 
 

7(6-9) 8(6-9) 6(5-8) 0,001 

 
 
Tipo de internação 
 

    

  Clínica 
 

113(66,4%) 78(72,2%) 35(56,4%) 0,04 

  Cirurgia eletiva 
 

14(8,2%) 0 14(22,5%) <0,001 

  Cirurgia de urgência/ emergência  
 

43(25,2%) 30(21,1%) 13(20,9%) 0,36 

Principal razão para uso de VM 
 

    

  IRA 
 

128(75,2%) 86(79,6%) 42(67,7%) 0,99 

  SARA 
 

39(22,9%) 32(29,6%) 7(11,2%) 0,007 

  Obstrução VAS 
 

10(5,8%) 1(0,9%) 9(14,5%) 0,003 

  Pneumonia 
 

55(32,3%) 48(44,4%) 7(11,2%) 0,001 

  Choque 
 

36(21,1%) 31(28,7%) 5(8%) 0,001 

  Alterações SNC 
 

11(6,4%) 5(4,6%) 6(9,6%) 0,21 

  Outros 
 

20(11,7%) 5(4,6%) 15(24,1%) 0,0003 

P/F (pontos) 
 

270(200-380) 260(190-350) 320(240-400) 0,007 

Sedativos 
 

168(98,8%) 108(100%) 60(96,.7%) 0,13 

Midazolam 111(65,2%) 76(70,3%) 35(56,4%) 0,09 

Midazolam >48hs  60(35,2%) 38(35,1%) 22(35,4%) 0,99 

Bloqueador neuromuscular  
 

21(12,3%) 12(11,1%) 9(14,5%) 0,62 

  Alterações SNC 
 

11(6,4%) 5(4,6%) 6(9,6%) 0,21 

  Outros 
 

20(11,7%) 5(4,6%) 15(24,1%) 0,0003 

P/F (pontos) 
 

270(200-380) 260(190-350) 320(240-400) 0,007 

Sedativos 
 

168(98,8%) 108(100%) 60(96,.7%) 0,13 

Midazolam 111(65,2%) 76(70,3%) 35(56,4%) 0,09 

Midazolam >48hs  60(35,2%) 38(35,1%) 22(35,4%) 0,99 

Bloqueador neuromuscular  
 

21(12,3%) 12(11,1%) 9(14,5%) 0,62 

Corticosteróides 
 

124(72,9%) 78(72,2%) 46(74,1%) 0,85 

Desfecho delirium/coma 
 

161(94,7%) 105(97,2%) 56(90,3%) 0,07 

*Delirium 
 

117(92,8%) 78(72,2%) 39(62,9%) 0,23 

 Duração do delirium (dias) 
 

1(0-4) 2(0-4) 1(0-3) 0,02 

Dias livres delirium/coma 
 

1(1-2) 1(0-4) 1(0-4,5) 0,79 

Permanência na VM (dias) 
 

13(6-21) 14(7-21) 9.5(5-18) 0,07 

Dias livres da VM (dias) 
 

0(0-2,5) 0(0-2,5) 0(0-2,5) 0,49 

Permanência na UTI (dias) 
 

14(7,5-22) 15(9-24) 13(6-20) 0,08 

Permanência hospitalar LOS (dias) 
 

26(14-39) 28(17-39) 22(10-39) 0,09 

Transição para cuidados paliativos 
 

30(17,6%) 17(15,7%) 13(20,9%) 0,4 

Letalidade na UTI 
 

93(54,7%) 55(50,9%) 38(61,2%) 0,20 

Letalidade hospitalar 
 

113(66,4%) 71(65,7%) 42(67,7%) 0,86 

IRA- Insuficiência respiratória aguda; PCR- Parada cárdio-respiratória; SARA- Síndrome da angústia  
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principal motivo para o uso de VM foi a IRA, (80% vs 68%, p= 0,99); IRA como 

conseqüência de pneumonia (44% vs 11%, p=0.001), e SARA (30% vs 11, p=0.007). 

Também foi mais intenso o distúrbio de oxigenação com P/F (260 [IIQ, 190-350] vs 

320 [IIQ, 240-400], p=0.007) e o uso de sedativos (100% vs 97%, p=0.13), dentre 

eles o midazolam (70% vs 56%, p= 0.09). Pacientes com sepse apresentaram maior 

freqüência coma/delirium (97% vs 90%, p=0.07); a freqüência de delirium foi 

respectivamente de 78 (72%) vs 39 (63%), p= 0,23 e a de coma 27 (25%) vs 17 

(27%), p= 0,72; mais dias em delirium (2 [IIQ, 0-4] vs 1[IIQ, 0-3], p= 0,02); os dias 

livres de coma/delirium foram semelhantes (1 [IIQ, 0-4] vs 1 [IIQ, 0-4,5], p= 0,79); a 

duração de coma em dias foi respectivamente de 9 (IIQ, 6-11) vs 9 (IIQ, 5-13), 

p=0,77; maior duração da VM em dias (14 [IIQ, 7-21] vs 9 [IIQ, 5-18], p= 0,07); o 

número de dias livres da VM  foi semelhante entre os grupos (0 [IIQ, 0-3] vs 0[IIQ, 0-

3], p= 0.49). A permanência na UTI (15 [IIQ, 9-24] vs 13 [IIQ, 6-20] dias, p= 0,08) e 

hospitalar (28 [IIQ, 17-39] vs 22 [IIQ, 10-39] dias, p= 0,009) foi maior em pacientes 

com sepse. A letalidade na UTI (51% vs 61%, p= 0,20), e hospitalar (66% vs 68%, 

p= 0,86) foram comparáveis entre os grupos. 
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5 – Discussão 

 

O presente estudo é o primeiro a avaliar a freqüência e o impacto de delirium 

em pacientes com câncer sob VM. Este estudo de coorte prospectivo observacional 

demonstra que disfunção cerebral aguda (delirium e coma) é freqüente e encontra-

se associada de modo independente à letalidade hospitalar. Observamos ainda que 

a freqüência é especialmente elevada em pacientes com internações por razões 

clínicas, particularmente naqueles com sepse.   

Na nossa população delirium esteve presente em 117 (68,8%) pacientes, 

coma (exclusivamente) em 44 (25,8%) pacientes e delirium/coma em 161 (94,7%) 

pacientes. Estes resultados são superiores aos observados anteriormente em 

estudos que avaliaram delirium em populações gerais de pacientes na UTI sob VM. 

Nestes estudos a freqüência de delirium/coma variou de 60 a 80% [ELY et al, 2001; 

PANDHARIPANDE et al, 2007; RIKER et al ,2009].  

Num estudo pioneiro avaliando uma coorte prospectiva, Ely e cols. avaliaram 

38 pacientes admitidos em UTI para desenvolver e validar um método de 

diagnóstico de delirium nesta população, o que hoje conhecemos como CAM-ICU.  

Dos 38 pacientes, 33 (87%) desenvolveram delirium durante a internação [ELY et al, 

2001].  

Mais recentemente, Pandharipande e cols. realizaram um estudo 

randomizado, controlado e duplo cego em duas UTIs clínico cirúrgica com 106 

pacientes adultos e sob VM. O objetivo era comparar o uso de dexmedetomidine 

(n=52) e de lorazepam (n=51) na redução da duração de delirium e coma bem como 

adequada sedação em pacientes sob VM.  A ocorrência de delirium nos grupos foi 

em torno de 80%, coma por sua vez ocorreu em 63 e 92% dos e delirium/coma 87% 

e 98% dos pacientes [PANDHARIPANDE et al, 2007].  

Em estudo multicêntrico, Riker e cols. compararam o uso de 

dexmedetomidina (doses acima de 1,4 mg/kg/h) e midazolam  ( doses acima de 0,1 

mg/kg/h) entre 375 pacientes admitidos em UTIs clínicas e cirúrgicas. A ocorrência 

de delirium foi elevada nos grupos (54% vs 76.6%) [RIKER et al, 2009].  

Entretanto a freqüência observada em nossa população foi superior a da 

maior parte dos referidos estudos. Supomos que o diagnóstico de câncer, entre 
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outros fatores, possa ter contribuído para a maior freqüência de delirium em nossa 

população.   

Alguns estudos avaliaram a ocorrência de delirium em pacientes com câncer 

fora do ambiente de terapia intensiva. Gaudreu e cols. avaliaram a incidência de 

delirium em 261 pacientes hospitalizados com câncer (fora da UTI) através do NU-

Disc (Escala de avaliação de delirium pela enfermagem) por mais de quatro 

semanas. Delirium ocorreu em 43 (16,5%) dos pacientes sendo associado ao uso de 

benzodiazepínicos (acima de 2mg), corticóides (acima de 15mg) e opióides (acima 

de 90mg), além de estar associado à história prévia de delirium, e a presença de 

metástase hepática [GAUDREU et al, 2005].  

Um outro estudo prospectivo observacional realizado por Ljubisavljevic e cols. 

avaliou 145 pacientes com câncer. Delirium ocorreu em 26 (18%) pacientes, destes 

4 (15%) foram a óbito, todos, segundo o autor, com potenciais fatores de risco para 

o desenvolvimento de delirium (idade avançada, piora cognitiva, baixo nível de 

albumina, metástase óssea e doença hematológica) [LJUBISAVLJEVIC et al, 2003].  

Pacientes em fase terminal do câncer parecem ter maior risco de 

desenvolvimento de delirium seja relacionado à progressão da doença, dor, 

alterações metabólicas, infecções, uso de ópioides e benzodiazepínicos dentre 

outros fatores. Massie e cols avaliaram em um estudo realizado nos anos de 1980 a 

presença de delirium em 19 pacientes terminais dos quais 13 (85%) desenvolveram 

delirium [MASSIE et al, 1983]. 

 Em estudo mais recente também com pacientes em fase terminal do câncer, 

Gagnon e cols. avaliaram 1516 pacientes e observaram que delirium ocorria em 

mais de 43% dos pacientes avaliados [GAGNON et al, 2010].  

 No entanto no nosso estudo dentre as variáveis relacionadas ao câncer (PS, 

status da doença, tipo de tumor, tratamentos oncológicos), não pudemos identificar 

diferenças significativas entre pacientes com delirium e pacientes sem delirium.  

Porém observamos que fatores relacionados à doença aguda e aos tratamentos 

empregados eram distintos. Pacientes com delirium tinham mais disfunção orgânica 

[mediana do SOFA 7(IIQ, 5 - 8) vs 6(IIQ, 4 – 7) pontos, p=0,11], mais sepse na 

internação (67% vs 33%, p= 0,06), usaram mais sedativos em algum momento da 

internação (100% vs 78%, p= 0,004), dentre eles midazolam por mais de 48hs (32% 
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vs 11%, p= 0,27). Adicionalmente tinham menos dias livres de delirium/coma (2 [1-4] 

vs 7 [7-13] dias, p< 0,0001), e maior letalidade hospitalar (58% vs 33%, p= 0,17). 

Contudo é importante ressaltar que devido a um reduzido percentual de pacientes 

no grupo sem delirium (n=9, 5%), possivelmente nosso estudo não teve poder 

suficiente para encontrar diferenças em algumas características clínicas relevantes. 

Em nosso estudo a situação de terminalidade foi menor tanto nos pacientes com 

delirium/coma (17% vs 33%, p= 0,25) como nos pacientes com delirium apenas 

(14% vs 33%, p= 0,13), e o status do câncer foi comparável. 

Na nossa população observamos que a ocorrência de delirium/coma foi mais 

freqüente nos pacientes não sobreviventes (97% vs 89%, p=0,06) e que os 

pacientes sobreviventes tiveram mais dias livres de disfunção cerebral aguda 

(mediana 4 [IIQ, 1-6] vs 1 [IIQ, 0-2], p <0,0001). Estudos com diferentes populações 

vêm demonstrando esta associação. Observamos ainda que a presença de 

delirium/coma e dias livres de delirium/coma foram fatores independentemente 

associados à letalidade hospitalar quando realizamos uma análise multivariada 

(TABELA 4). 

Ely e cols., em um estudo prospectivo de coorte com 275 pacientes adultos 

sob VM em uma UTI clínica, observaram que 51 (18%) pacientes tiveram coma 

persistente e morreram no hospital com mediana de permanência de 3 dias na UTI. 

Dos 224 pacientes restantes, 41 (15%) pacientes não apresentaram delirium, 183 

(82%) apresentaram delirium na UTI. A letalidade em seis meses foi maior em quem 

tinha delirium (34% vs 15%, p= 0,03) comparando com quem não tinha delirium, e a 

mediana de permanência no hospital  foi de 10 dias a mais comparando com 

pacientes sem delirium. Neste estudo delirium foi independentemente associado 

com elevada letalidade em seis meses e com maior permanência no hospital [ELY et 

al, 2004].   

Num estudo multicêntrico com população heterogênea (975 pacientes clínicos 

e cirúrgicos em UTI), Salluh e cols. avaliaram a ocorrência de delirium em pacientes 

internados em UTIs. Dos 497 avaliados no estudo, 265 (53%) apresentavam coma, 

75 (15%) apresentaram delirium e 157 (31,5%) não apresentavam delirium no 

momento da avaliação. A letalidade na UTI nos pacientes com delirium e sem 

delirium foram respectivamente 20% vs 6% (p=0,002) e a letalidade hospitalar 24% 

vs 8% (p=0,0017) da mesma forma a permanência na UTI foi maior nos pacientes 
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com delirium , mediana de 22 vs 7 dias (p< 0,0001) . Mais uma vez foi concluído que 

delirium é freqüente em pacientes em UTI, mesmo com menor perfil de gravidade e 

está associado a aumento da letalidade e maior permanência na UTI [SALLUH et al, 

2010]. 

Estudos que avaliaram subpopulações especiais de pacientes em UTI 

observaram também uma elevada freqüência de delirium. Pandharipande e cols. 

num estudo de único centro avaliaram 100 pacientes, cirúrgicos (n=46) e pós-trauma 

(n=54) sob VM em UTI. Observaram que delirium foi prevalente em 73% dos 

pacientes cirúrgicos e 67% dos pacientes traumatizados e letalidade hospitalar foi 

respectivamente de 22% e 8% [PANDHARIPANDE et al, 2008]. 

Em um estudo subseqüente, avaliando 82 pacientes queimados sob VM em 

duas UTIs, Agarwal e cols. observaram a prevalência de delirium em 77% dos 

pacientes, com mediana de 3 dias de duração do delirium [AGARWAL et al, 2010]. 

Cento e setenta pacientes foram incluídos no nosso estudo. Sepse (n=108, 

64% pacientes) foi a principal causa para internação na UTI, seguido por IRA 

(excluído sepse) 27 (16%) e monitorização pós-operatória 17 (10%). Como esperado 

eram pacientes graves (SAPS II com mediana de 54 pontos, e disfunção orgânica 

medido pelo escore SOFA com mediana de 7 pontos). Estes resultados são 

semelhantes a resultados encontrados na literatura em populações de pacientes 

com câncer e VM [SOARES, M., 2010 ª; TACCONE et al, 2009]  

Soares e cols, num artigo de revisão observaram que IRA é freqüente tanto 

em pacientes com tumores sólidos (54%-72%) como hematológicos (43%-88%) e a 

principal razão para internação em UTI e uso de VM. No estudo SOAP com 3.174 

pacientes internados em 198 UTIs Européias, 473 (15%) apresentavam o 

diagnóstico de câncer e destes 64% necessitaram de VM [SOARES et al, 2010 ª]. 

Em um estudo prospectivo de coorte multicêntrico, Soares e cols. avaliaram 

as características dos 717 pacientes com câncer internado em 28 UTIs e 

observaram que as principais razões para internação na UTI foram: monitorização 

pós-operatória com 57%, Sepse 15% e IRA 10%. A média de pontos do SAPS 3 foi 

de 32 ± 7 pontos e a disfunção orgânica com SOFA apresentando média de 7 

pontos [SOARES et al, 2010 ƅ] foi comparável com a população avaliada no 

presente estudo.  



38 
 

No nosso estudo, sedativos foram usados quase que universalmente e estão 

associados à ocorrência de disfunção cerebral aguda (delirium e coma) e delirium 

isoladamente (100% pacientes com coma/delirium vs 78% sem delirium, p= 0,002). 

Apenas dois pacientes (1%) não usaram sedativos e estes não apresentaram 

disfunção cerebral aguda. 

Ely e cols. em um estudo prospectivo de coorte com 275 pacientes adultos 

sob VM observaram, em relação ao uso de sedativos e analgésicos (lorazepam, 

propofol, morfina e fentanil) que as doses diárias e acumuladas foram elevadas nos 

pacientes com delirium, mas que apenas lorazepam (dose diária, p=0,1 e 

acumulada, p= 0,001) apresentou diferença significativa entre o grupo com delirium 

e sem delirium [ELY et al, 2004].  

Pandharipande e cols. num estudo de coorte avaliaram 198 pacientes 

adultos em VM investigaram se o uso de sedativos e analgésicos é um fator 

independente que aumentaria a probabilidade de ocorrência de delirium. Os autores 

observaram na análise multivariada que o uso de lorazepam é um fator de risco 

independente para ocorrência de delirium (OR, 1,2, p=0,003), e que outros quatro 

medicamentos apresentaram tendência significativa a uma associação (midazolam 

OR, 1,7, p=0,09; fentanil OR, 1,2, p=0,09; morfina OR, 1,1, p=0,24; e propofol OR, 

1.2, p=0,18) [PANDHARIPANDE et al, 2006].  

Como visto acima, os benzodiazepínicos apresentam um papel de destaque 

como fator de risco para a ocorrência de disfunção cerebral aguda [33; 

PANDHARIPANDE et al, 2006]. 

Pandharipande e cols. testaram o efeito de uma estratégia poupadora de 

benzodiazepínicos. Em estudo randomizado, duplo cego com 103 pacientes sob VM, 

compararam o uso de dexmedetomidine (n=52) na redução da duração de delirium e 

coma com o uso de lorazepam (n=51). Observaram que sedação com 

dexemedetomidine resultou em mais dias livres de delirium ou coma (mediana de 7 

vs 3 dias, p=0,01) e menor prevalência de coma (63% vs 92%, p< 0,001)quando 

comparado com o uso de lorazepam [PANDHARIPANDE et al, 2007]. 

Num estudo multicêntrico, Salluh e cols. observaram que dos sedativos 

usados (midazolam, outros benzodiazepínicos, fentanil, morfina, propofol e 

dexmedetomidina), apenas o uso de midazolam foi associado com o diagnóstico de 
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delirium (43% em pacientes com delirium vs 25% naqueles sem delirium, p=0,009) 

[SALLUH et al, 2010]. 

Segundo Girard e cols., a presença de sepse grave e a exposição a grandes 

quantidades de sedativos, são dois importantes e potentes fatores de risco para o 

desenvolvimento de delirium em pacientes internados em UTI [GIRARD et al, 2010]. 

  Em nosso estudo como era de se esperar, pacientes com sepse tinham 

maior freqüência delirium/coma (97% vs 90, p=0.07). Quando comparados aos 

pacientes sem sepse, os mesmos permaneceram mais dias em delirium (2 vs 1, p= 

0,02), mas os dias que permaneceram em coma foram semelhantes (9 vs 9, 

p=0,77). Pacientes com sepse apresentaram mais disfunção orgânica (SOFA 8 vs 6 

pontos, p= 0.0007),  concentrações superiores de proteína C reativa, demonstrando 

maior resposta inflamatória sistêmica (23 vs 13 mg/dL, p< 0,0001), mais internação 

na UTI por motivos clínicos (72% vs 56%, p=0.04), maior o distúrbio de oxigenação 

(P/F 260 vs 320, p=0.007). Estes também usaram mais sedativos (100% vs 97%, 

p=0.13), dentre eles o midazolam (70% vs 56%, p= 0.09). Pacientes com sepse 

tinham maior duração da VM (14 vs 9,dias, p= 0,07), o número de dias livres da VM  

semelhantes entre os grupos (0 vs 0, p= 0.49), além da permanência na UTI (15 vs 

13 dias, p= 0,08) e hospitalar (28 vs 22 dias, p= 0,009) ter sido maior, o que confirma 

a gravidade dos nossos pacientes.  No entanto, a letalidade na UTI (51% vs 61%, p= 

0,20), e hospitalar (66% vs 68%, p= 0,86) foram comparáveis entre pacientes com 

sepse e sem sepse. 

A ocorrência de disfunção cerebral aguda (coma e delirium) é comum em 

pacientes com sepse [PANDHARIPANDE et al,2005; SALLUH et al,2010]. Os 

mecanismos que induzem a tal disfunção cerebral ainda não foram completamente 

compreendidos, mas alterações nas vias de inflamação e coagulação a qual 

permitem o desenvolvimento de trombose microvascular [KRESS,2010] e 

mecanismos neuroquímicos [PANDHARIPANDE et al, 2005] são consideradas 

parcialmente responsáveis e podem contribuir para a patogênese da disfunção 

cerebral aguda.  

Como visto, sepse é um diagnóstico freqüente associado à delirium. No 

estudo de Salluh e cols. descrito acima, sepse foi a principal causa de internação por 

motivos clínicos, 76 dos 497 (15%) pacientes avaliados e associada à maior 

ocorrência de delirium [SALLUH et al,2010]. 
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A presença de disfunção cerebral em pacientes com sepse está associada à 

maior letalidade bem como a disfunção cognitiva a curto e longo prazo. Iwashyna e 

cols., numa coorte prospectiva de pacientes idosos com sepse e sem sepse 

observaram que a letalidade em 90 dias foi maior que 40% e em 5 anos 82%. Além 

disso, sepse grave em pacientes idosos foi independentemente associado com 

importante e persistente piora cognitiva e incapacidade funcional entre os 

sobreviventes (OR 3,3) [IWASHYNA et al, 2010]. 

No nosso estudo, 108 pacientes foram internados com sepse, porém não foi 

possível a avaliação da associação com a letalidade visto que apenas 3 pacientes 

com sepse  não apresentaram disfunção cerebral aguda. 

 

5. 1 – Limitações 

 

Nosso estudo apresenta algumas limitações importantes que devem ser 

consideradas. Em primeiro lugar, o estudo foi realizado em um único centro, no 

entanto, de modo geral, o perfil de pacientes se assemelha ao de estudos 

multicêntricos que avaliaram pacientes com câncer em UTI no Brasil e na Europa 

[SOARES et al, 2010; TACCONE et al, 2009]. Outro aspecto importante refere-se ao 

fato de não termos realizado seguimentos de longo prazo com vistas à avaliação 

neurológica e cognitiva dos sobreviventes devido a questões logísticas. 

 Adicionalmente, tivemos um reduzido número de pacientes que não 

apresentavam disfunção cerebral aguda. Baseados na literatura esperávamos 

encontrar uma prevalência de disfunção cerebral aguda entorno de 70%. No entanto 

em nosso estudo encontramos quase 95%. Dessa forma não tivemos poder para 

avaliar alguns desfechos ou realizar algumas análises de subgrupos. 

Outro aspecto importante refere-se às medidas de processo relacionadas 

aos cuidados de pacientes na UTI. Embora a suspensão rotineira da sedação seja 

realizada na UTI, a ausência de um protocolo institucional para o uso de sedativos 

pode ter tido impacto nos desfechos observados e na incapacidade de avaliação 

neurológica de uma parte dos pacientes. Como visto em nosso estudo, pacientes 

que usaram midazolam apresentaram maior freqüência de coma, o que nos 

impossibilitou nestes pacientes a avaliação do desfecho delirium. A utilização de 
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protocolos de uso de sedativos buscando metas mais superficiais de sedação e 

utilizando estratégias como a interrupção diária de sedativos vem se mostrando 

eficazes em manter os pacientes despertos e reduzir a freqüência de delirium 

[PATEL et al, 2011]. No entanto quando fora de um ensaio clínico, estes protocolos 

são utilizados em menos de 50% das UTIs [SALLUH, J.I, 2009]. Ainda neste sentido, 

não avaliamos de modo sistemático a aderência à medidas de processo e boas 

práticas recomendadas para a minimização de delirium ou do uso excessivo de 

sedativos. 

Outro aspecto relevante refere-se ao fato do diagnóstico de delirium ter sido 

realizado através do CAM-ICU e não do DSM-IV, sendo este último o padrão ouro 

para o diagnóstico. Apesar do DSM-IV ser considerado o método padrão ouro para 

avaliação de delirium este necessita de um psiquiatra, geriatra ou neurologista para 

a correta aplicação. O CAM-ICU por sua vez é um dos métodos específicos para 

avaliação de delirium em pacientes intubados e sob VM, de fácil e rápida aplicação 

(aproximadamente 2-3 min.), com estudos, inclusive realizados em nossa unidade, 

demonstrando boa acurácia, com sensibilidade maior que 70% e especificidade 

maior que 90%, se comparado ao DSM-IV [ELY et al, 2001; GUSMÃO-FLORES et 

al, 2011]. 

Outro ponto a se observar, a avaliação de delirium não ocorreu sempre no 

mesmo horário. Durante a semana, após as avaliações clínicas do Staff ou Rotina 

da UTI, e no final de semana, normalmente no final da tarde.  A avaliação foi ainda 

realizada apenas uma vez por dia e dado o caráter flutuante desta condição pode 

não ter sido diagnosticado em algumas ocasiões. Além disso, delirium não foi 

estratificado em hipoativo, hiperativo ou misto, apenas se presente ou não, pois não 

fazia parte do objetivo do nosso estudo. 

 

5. 2 – Considerações finais e perspectivas futuras 

 

Os resultados do nosso estudo demonstram que, em pacientes críticos com 

câncer sob VM, a freqüência de delirium e disfunção cerebral aguda são muito 

elevadas, esta última, encontra-se independentemente associada à letalidade 

hospitalar. Ainda observamos que a presença de sepse nestes pacientes está 

associada ao desenvolvimento de delirium. Dessa forma é imperativa a aplicação de 
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medidas preventivas nos pacientes internados em UTI, e direcionadas aos fatores 

de risco modificáveis tais como: redução da exposição global a sedativos (em 

especial aos benzodiazepínicos), prevenção de infecções nosocomiais, redução dos 

ruídos, uso de óculos ou aparelhos auditivos por aqueles que já fazem uso 

normalmente, orientação do tempo através de relógios, maior interação com o 

paciente mantendo ou melhorando sua orientação, estímulo à movimentação 

precoce e freqüente [INOUYE et al, 1999]. A avaliação de delirium através do CAM-

ICU é uma ferramenta importante que deve ser conhecida e aplicada diariamente 

por todos os que estão diretamente em contato com estes pacientes. Além disso, a 

avaliação rotineira da adequação do uso de sedação, remoção precoce de cateteres 

drenos e tubos deve ser incorporada aos cuidados de pacientes críticos [SALLUH et 

al, 2010]. Estas estratégias têm apresentado bons resultados com pacientes 

hospitalizados fora de UTI [INOUYE et al, 1999], mas ainda não foram aplicadas em 

UTI [SALLUH et al, 2010; BOOGAARD et al,2012].  

Outro ponto é a avaliar se a aplicação de estratégias ligadas aos fatores 

modificáveis de delirium, como a oferta de sedação e analgesia adequada às 

necessidades específicas do paciente, minimização de ruídos e de luz artificial no 

período noturno permitindo melhor qualidade do sono, maior interação dos 

profissionais com o paciente, oferta de órteses como óculos e aparelhos auditivos, 

mobilização precoce no leito minimizando a restrição ao leito, traz resultados no 

sentido de minimizar ou até evitar o surgimento de delirium, bem como, a evolução 

destes pacientes do ponto de vista cognitivo e funcional (maior independência nas 

atividades de vida diária) após a alta da UTI e em longo prazo.  

Por fim, porém não menos importante, é a necessidade de futuros estudos 

que acompanhem a evolução, em longo prazo, de pacientes críticos com câncer sob 

VM, que desenvolveram delirium ou coma durante a internação na UTI, e que 

sobreviveram. A avaliação da recuperação ou da piora da função cognitiva bem 

como da capacidade funcional de cada paciente traz informações importantes a 

respeito da estratégia necessária para a modificação ou a continuidade dos 

tratamentos oncológicos ou transição para cuidados paliativos. Tal fato vem a refletir 

principalmente na qualidade de vida a ser alcançada pelo paciente e a melhor 

alocação de tratamentos para esta população de pacientes. 
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6 - Conclusões  

 

Este estudo nos fez concluir que a freqüência de disfunção cerebral aguda 

(delirium e coma) é elevada em pacientes críticos com câncer sob VM. Sendo 

superior a descrita na literatura para grupos gravemente enfermos de pacientes sem 

câncer.  

Além de freqüente, a ocorrência de delirium/coma teve impacto no 

prognóstico destes pacientes estando associada de modo independente à maior 

letalidade hospitalar.  

Este fato pode ser observado ao compararmos pacientes com delirium/coma 

e sem delirium/coma. A ocorrência de disfunção orgânica, sepse como motivo 

principal para internação na UTI e o uso de sedativos são maiores nos pacientes 

com delirium/coma, além da ocorrência de menos dias livres de delirium/coma 

nestes pacientes. 

Observamos que o escore SAPS II, presença de delirium/coma, dias livres 

de delirium/coma e internações por causas clínicas são variáveis associadas de 

modo independente à letalidade hospitalar. 

Em pacientes com sepse a ocorrência de disfunção cerebral aguda ou 

delirium isolado foi elevada e esteve associada com maior permanência na VM, na 

UTI e no hospital.  
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Anexo 1 

 

 

Termo de Consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Avaliação dos pacientes com câncer e necessidade de ventilação mecânica por mais de 48h: 

características clínicas, desmame ventilatório e prognóstico. 

 

Nome do Voluntário: ________________________________________________ 

 

Você está participando de um estudo clínico sobre pacientes que necessitaram de internação na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e do uso de ventilação mecânica e possuem o diagnóstico de 

câncer. Este estudo, denominado “Avaliação dos pacientes com câncer e necessidade de ventilação 

mecânica por mais de 48h: características clínicas,desmame ventilatório e prognóstico” é coordenado 

pelos médicos Dr. Marcio Soares, Dr. Jorge Salluh e Dr. Vicente Souza Dantas (médicos do Instituto 

Nacional de Câncer). 

OBJETIVO DO PROJETO 

Avaliar os fatores prognósticos associados ao desmame da ventilação mecânica em pacientes 
oncológicos internados em UTI. 

 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

O estudo consiste na coleta dos dados referentes a sua evolução clínica durante a internação na UTI 
do nosso hospital, através de revisão do seu prontuário médico. Serão coletadas informações sobre 
as características individuais relacionadas ao câncer e ao motivo primário da internação, assim como 
as complicações associadas durante a internação na UTI. Será observada a evolução hospitalar, 
fazendo o seguimento durante 90 dias após a alta da UTI. 

Este seguimento se dará por contato telefônico caso você já tenha recebido alta hospitalar, ou 
através de entrevista pessoal, se ainda estiver internado. Esta parte se baseia no registro da sua 
evolução clínica, assim como da avaliação do seu status vital e de variáveis relacionadas a sua 
qualidade de vida atual, após a sua passagem pela UTI. 

 

MÉTODOS ALTERNATIVOS 

Não se aplica. 

 

RISCOS 

A sua participação é absolutamente voluntária e anônima. Você não será identificado de forma 
alguma. Não há riscos durante a participação no estudo, uma vez que o projeto limita-se a coleta de 
dados em prontuário de maneira retrospectiva, não havendo necessidade de qualquer procedimento 
ou intervenção clínica adicional.  

 

 

BENEFÍCIOS 
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Você não terá nenhum benefício direto com a sua participação neste estudo, da mesma maneira que 
nada mudará caso você não deseje participar. Entretanto, os resultados deste estudo serão úteis 
para a melhoria dos cuidados dos pacientes e qualidade do nosso trabalho na UTI. 

 

ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS 

Não se aplica. 

 

CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS 

Além da equipe coordenadora do estudo, seu questionário poderá ser consultado pelo Comitê de 
Ética do Hospital do Câncer I / INCA e equipe de pesquisadores envolvidos. Seu nome não será 
revelado, ainda que informações de seu registro no estudo sejam utilizadas para propósitos 
educativos ou de publicação, que ocorrerão independentemente dos resultados obtidos. 

 

TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 

Não se aplica. 

 

CUSTOS 

Não haverá qualquer custo, forma de pagamento e nem ressarcimento pela sua participação no 

estudo. 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente voluntária e que 
você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer momento sem 
penalidades. Em caso de você decidir interromper sua participação no estudo, a equipe 
coordenadora deve ser comunicada e a sua participação no estudo será imediatamente 
interrompida. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

Nós estimulamos você a fazer perguntas a qualquer momento do estudo. Neste caso, por favor, ligue 
para o Dr. Márcio Soares, Dr. Jorge Salluh ou Dr. Vicente Souza Dantas nos telefones 2506-6120 ou 
2506-6205. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos como participante do estudo, 
também pode contar com uma terceira pessoa imparcial, a Coordenadora do Comitê de Ética do 
Instituto Nacional do Câncer Dra. Adriana Scheliga - Rua André Cavalcanti 37, telefone 21 – 3233-
1410. 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

 

Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo, assim como os benefícios e 

riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram 

respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar neste 

estudo. 

Entendo que não receberei compensação monetária por minha participação neste estudo. 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

__________________________________              ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Participante)                                       dia      mês      ano 

 

_______________________________________________________  

(Nome do Participante – letra de forma) 

 

__________________________________           ____ / ____ / _____ 

(Assinatura de Testemunha, se necessário)          dia     mês     ano 

 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao 

paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

 

__________________________________________            ____ / ____ / ____ 

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)              dia     mês  ano 
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ANEXO 2 

 

 

Ficha de coleta de dados 
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Ficha para coleta de dados 

 

 

 

 

1 – Identificação e Dados Demográficos 

 
Iniciais: |....||....||....||....|      Registro hospitalar: |....||....||....||....||....||....||....||....||....||....| Registro BD: |....||....||....| 

Idade: |....||....||....| anos  Sexo: | M | | F |  Peso: |....||....||....| kg  Altura: |....||....||....|cm 

Data Internação:  Hospitalar: |....||....| / |....||....| / |....||....|  Na UTI: |....||....| / |....||....| / |....||....| 

2-Variáveis Relacionadas a qualidade de vida (EuroQol) 

Mobilidade:  |  | Sem problemas     |  | Algum problema     |  | Acamado 

Cuidados Próprios: |  |  Sem problemas     |  | Algum problema em vestir –se e lavar-se     |  | Impossibilitado de vestir-se  e 
lavar-se 

Atividades usuais: |  | Sem problemas     |  | Algum problema      |  | Incapaz 

Dor/Desconforto: |  | Não      |  | Moderado      |  | Extrema 

Ansiedade/Depressão:  |  | Não      |  | Moderada      |  | Extrema 

Escala de saúde:  ________  

 
3 – Variáveis Relacionadas ao Câncer  

Performance status: |0-1| Independente     | 2 | Pequena assistência    |3-4| Grande assistência / acamado 

Câncer Status: | 0 | Controlado / remissão     | 1 | Ativo - diagnóstico recente     | 2 | Ativo – recaída / progressão 

Tumor sólido: |sim||não|      Extensão:  | 0 | Limitada     | 1 | Localmente avançado     | 2 | Metástases à distância 

Sítio anatômico do tumor primário: | 1 | Cérebro     | 2 | Cavidade oral / faringe    | 3 | Laringe     | 4 | Tireóide 

| 5 | Pulmão     | 6 | Esôfago     | 7 | Estômago     | 8 | Intestino delgado     | 9 | Intestino grosso / canal anal 

| 10 | Fígado / vias biliares / pâncreas     | 11 | Próstata     | 12 | Rim e vias urinárias     | 13 | Mama     | 14 | Outros 

 

Tumor Hematológico: |sim||não|     | 0 | Mieloma múltiplo  | 1 | Leucemias agudas   | 2 | Leucemias crônicas 

                                                           | 3 | Linfoma não-Hodgkin   | 4 | Doença de Hodgkin   | 5 | Outras 

Tipo da neoplasia hematológica:___________________________________________ 

Transplante de medula Óssea: |sim||não|       | 1 | Autólogo   | 2 | Alogeneico         Data: : |....||....| / |....||....| / |....||....| 

Tratamentos Oncológicos Prévios: 

Cirurgia: | 0 | Não | 1 | Intuito curativo | 2 | Paliativa 

Radioterapia: | 0 | Não | 1 | Curativa / adjuvante | 2 | Paliativa 

Quimioterapia: | 0 | Não | 1 | Curativa / adjuvante | 2 | Paliativa 

Complicações Atuais Relacionadas ao Câncer 

Efeito massa intracraniano               |sim||não| Obstrução, compressão e infiltração de vias aéreas         |sim||não| 

Síndrome de veia cava superior       |sim||não| Síndrome de lise tumoral      |sim||não| Mucosite             |sim||não| 

Doença enxerto contra hospedeiro  |sim||não| Aplasia de medula óssea      |sim||não| Neutropenia       |sim||não| 

Toxicidade pela quimioterapia          |sim||não| Trombose venosa profunda  |sim||não| Hipercalcemia    |sim||não| 

Síndrome de compressão medular  |sim||não| Toxicidade pela radioterapia |sim||não| Outras                |sim||não| 
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4 – Comorbidades (0-não há; 1-leve; 2-moderada; 3-grave) 

IRC em diálise  |     | IRC sem diálise  |     | DPOC    |     | 

ICC        |     | Doença arterial perif.     |     | Cirrose  hepática |     | 

Hipertensão arterial |     | Diabetes mellitus |     |  Pancreatite crônica |     | 

Trombose venosa |     | Doença coronariana |     | Arritmias cardíacas |     | 

AVC    |     | Para/Tetraplegias |     | Demência  |     | 

Alcoolismo  |     | SIDA   |     | Doença psiquiátrica |     | 

Doenças reumáticas |     | Obesidade mórbida |     | 

Dç Neuromusculares |     | Uso de drogas  |     |     

Outras   |     | ________________________________________________ 

 

5 – Internação na UTI 

Tipo:      | 1 | Clínica                      | 2 | Cirurgia eletiva      | 3 | Cirurgia de urgência / emergência 

Origem: | 1 | Enfermaria/quarto    | 2 | Emergência           | 3 | Centro Cirúrgico        | 4 | Outra UTI / Semi-intensiva 

 

Motivo da Internação: | 1 | Monitoração pós-operatório    | 2 | Sepse   | 3 | Insuficiência respiratória (exceto sepse) 

| 4 | Choque (exceto sepse)      | 5 | Neurológico      | 6 | Renal / metabólico      | 7 | Pós PCR       | 8 | Cardiovascular 

| 9 | Hepático     | 10 | Hematológica       | 11 | Digestivo       | 12 | Outras 

Escreva o diagnóstico da internação: ____________________________________________________ 

 

Complicações ao final das primeiras 24h de internação na UTI 

Insuficiência respiratória      |sim||não| Arritmia cardíaca               |sim||não| Efeito massa intracraniano |sim||não| 

Parada cardiorrespiratória   |sim||não| Insuficiência renal aguda  |sim||não| Neutropenia                         |sim||não| 

Hemorragia digestiva           |sim||não| Ventilação não-invasiva     |sim||não| Insuficiência Adrenal            |sim||não| 

Ventilação Mecânica            |sim||não| Aminas vasoativas> 1h      |sim||não| Diálise                                  |sim||não| 

 

6 – Variáveis Relacionadas às Complicações Infecciosas 

 

Infecção à internação na UTI: |sim| |não| 

Origem: | 1 | Comunitária | 2 | Hospitalar 

Tipo: | 1 | Clinicamente comprovada          | 2 | Microbiologicamente documentada 

Gravidade: | 0 | Sem sepse          | 1 | Sepse          | 2 | Sepse grave          | 3 | Choque séptico 

Focos de Infecção (marque todas que se apliquem): 

Corrente sanguínea   |sim||não| Cateter    |sim||não|  Pulmonar     |sim||não| Urinário                |sim||não| 

Pele / partes moles    |sim||não| Sinusite...|sim||não|  Abdominal   |sim||não| Ferida cirúrgica    |sim||não| 

Sist. Nervoso             |sim||não| Outros     |sim||não|               Especifique: ________________________________ 

Germes (marque todas que se apliquem): 

|....| Staphylo coag. negativo |....| Staphylo aureus |....| Enterococos  |....| Pneumococo  |....| E. coli 

|....| Proteus / Morganella  |....| P. aeruginosa |....| Serratia sp.  |....| Acinetobacter sp. |....| Klebsiella 

|....| S. maltophyla / B. cepacia |....| Cândida sp.  |....| Micobacterias |....| Vírus     |....| Outros 
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Infecção adquirida durante internação na UTI: |sim| |não| 

Tipo: | 1 | Clinicamente comprovada          | 2 | Microbiologicamente documentada 

Gravidade: | 0 | Sem sepse          | 1 | Sepse          | 2 | Sepse grave          | 3 | Choque séptico 

Focos de Infecção (marque todas que se apliquem): 

Corrente sanguínea   |sim||não| Cateter   |sim||não|  Pulmonar     |sim||não| Urinário                |sim||não| 

Pele / partes moles    |sim||não| Sinusite..|sim||não|  Abdominal   |sim||não| Ferida cirúrgica    |sim||não| 

Sist. Nervoso             |sim||não| Outros    |sim||não|              Especifique: _____________________________ 

Germes (marque todas que se apliquem): 

|....| Staphylo coag. negativo |....| Staphylo aureus |....| Enterococos  |....| Pneumococo  |....| E. coli 

|....| Proteus / Morganella  |....| P. aeruginosa |....| Serratia sp.  |....| Acinetobacter sp. |....| Klebsiella 

|....| S. maltophyla / B. cepacia |....| Cândida sp.  |....| Micobacterias |....| Vírus     |....| Outros 

7 - Durante a Permanência no CTI 

Aminas vasoativas:     |sim||não|   Dia de UTI:  |....||....| Diálise:                                     |sim||não|  Dia de UTI:  |....||....| 

VNI:            |sim||não|    Dia de UTI: |....||....| Falha da VNI:                        |sim||não|   Dia de UTI: |....||....| 

Ventilação mecânica: |sim||não|    Dia de UTI: |    ||    | Duração do suporte ventilatório: |....||....||....| dias 

Radioterapia:              |sim||não|   Dia de UTI:  |....||....| Quimioterapia:                         |sim||não|  Dia de UTI: |....||....| 

SARA                          |sim||não|   Dia de UTI: |....||....|    ALI                                           |sim||não|  Dia de UTI: |....||....|. 

 

Sedação 

Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Droga               

Dose               

Droga               

Dose               

Droga               

Dose               

RASS               

1-Midazolan; 2-Fentanil; 3-Propofol; 4-Dexmedetomidina; 5-Morfina 

 

CAM-ICU 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Início agudo 
ou flutuante 

              

Desatenção               

Pensamento 
desorganizado 

              

Alteração 
nível 

consciência 
              

CAM               
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Assinale o Pior Resultado nas 24Horas 

Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

PAS               

PAD               

FC               

FR               

Glasgow               

BT/BD               

Diurese               

PLT               

WBC               

Neutrófilos               

HT               

Hb               

INR               

PTT               

Ur               

Cr               

Na               

Albumina               

PCR-t               

Lactato               

PH               

O2               

CO2               

HCO3               
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Aminas 

Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Droga               

Dose               

Droga               

Dose               

1-Noradrenalina; 2-Adrenalina; 3-Dopamina; 4-Dobutamina; 5-Nitroprussiato; 6-Nitroglicerina  

 

8 - Variáveis relacionadas a ventilação mecânica 

Suporte Ventilatório Inicial     Insuficiência respiratória: Sim (  )     Não (  ) 

Causas: (  ) SARA/ALI (  ) Pneumonia  (  ) Atelectasia  (  ) EAP / ICC  (  ) TEP 

(  ) DPOC (  )Asma (  ) Pneumotórax (  ) Alt. SNC        (  ) Alt.funcionais p. torácica 

(  ) Miopatias (  ) Obst. VAS (  ) TRALI              (  ) Choque          (  ) Broncoaspiração 

Secreção pulmonar: (  ) Nenhuma/pouca     (  ) Moderada/abundante     (  ) Clara    (  ) Purulenta 

Suporte ventilatório: Início: |___||___|/|___||___|/|___||___|  Término: |___||___|/|___||___|/|___||___| 

Suporte ventilatório inicial: (  ) VNI (  ) Vent, Invasiva             Se VM invasiva, via inicial: TOT (  )  TQT (  ) 

Se VNI inicial, houve falha ?: Sim (  )  Não (  )  Data de falha VNI: |___||___|/|___||___|/|___||___| 

Causas de Falha  Diminuição nível consciência   (  ) Hipersecreção        (  ) Intolerância máscara    (  ) 

Manutenção hipoxemia / Hipercarbia             (  ) Manut. Dispnéia     (  ) Agitação psicomotora   (  ) 

Isquemia / Arritmia cardíaca   (  ) Choque           (  ) Sangramento VAS (  ) Vômitos             (  ) 

Traqueostomia durante a UTI ? Sim (  )     Não (  )  Data da TQT: |___||___|/|___||___|/|___||___| 

Parâmetros ventilatórios  

Dias 1º dia Dia do desmame 
72h após 
desmame 

14º dia 

Modo     

VC     

Pinsp.     

PSV     

FR     

PEEP     

FIO2     

IRRS     

Pimax     

Pemax     

Vol.min     
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Avaliação da Força Muscular 

Dias 1º dia Dia do desmame 
72h após 
desmame 

14º dia / Alta CTI 

Aperto Mão D: E: D: E: D: E: D: E: 

Pulso D: E: D: E: D: E: D: E: 

Cotovelo D: E: D: E: D: E: D: E: 

Ombro D: E: D: E: D: E: D: E: 

Tíbio/Tarso D: E: D: E: D: E: D: E: 

Joelho D: E: D: E: D: E: D: E: 

Coxa D: E: D: E: D: E: D: E: 

 

Desmame Ventilatório 

Condições ideais desmame: |___||___|/|___||___|/|___||___|     Desmame efetivo: |___||___|/|___||___|/|___||___| 

VNI após falha desmame?:       |sim||não| 

Retorno a VM após o desmame: |sim||não|   Data: |___||___|/|___||___|/|___||___| 

Reintubação após o desmame: |sim||não|   Data: |___||___|/|___||___|/|___||___| 

Causas de Falha do Desmame 

Redução nível consciência   |sim||não| Hipersecreção             |sim||não| Hipoxemia / Hipercarbia      |sim||não| 

Dispnéia /Taquipneia         |sim||não| Agitação psicomotora  |sim||não| Isquemia/Arritmia cardíaca |sim||não| 

Choque           |sim||não| Sangramento VAS        |sim||não|  Pneumonia associada VM  |sim||não| 

Outra           |sim||não| Motivo:_______________________________________________________  

9 – Evolução no CTI e no Hospital 

Saída do CTI:  Óbito: |sim||não| Alta: |sim||não|  Data: |___||___|/|___||___|/|___||___| 

Saída do Hospital:  Óbito: |sim||não| Alta: |sim||não|  Data: |___||___|/|___||___|/|___||___| 

Houve decisão para cuidados paliativos? |sim||não|   Data: |___||___|/|___||___|/|___||___| 
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10 – Seguimento em 90 dias 

90 dias após a internação na UTI Óbito: |sim||não| Data: |___||___|/|___||___|/|___||___| 

Performance status: |0-1| Independente   | 2 | Pequena assistência   |3-4| Grande assistência / acamado 

Variáveis Relacionadas a qualidade de vida (EuroQol) 

Mobilidade: |  | Sem problemas |  | Algum problema |  | Acamado 

Cuidados Próprios:  |  |  Sem problemas   |  | Algum problema em vestir –se e lavar-se 

   |  | Impossibilitado de vestir-se  e lavar-se 

Atividades usuais: |  | Sem problemas |  | Algum problema |  | Incapaz 

Dor/Desconforto: |  | Não   |  | Moderado  |  | Extrema 

Ansiedade/Depressão: |  | Não  |  | Moderado  |  | Extrema 

Escala de saúde: ________ 

Telefone: _____________________ 
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Instituto Nacional de Câncer 

Hospital do Câncer HC1 

 

Paciente: _________________________________________________ 

Matricula: ___________________ 

Curarização - Delirium 

Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Droga               

Dose               

Droga               

Dose               

RASS               

1-Atracúrio  2- Cisatracúrio  3- Rocurônio 

 

Corticóides 

Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Droga               

Dose               

Droga               

Dose               

1-Metilpredinisolona  2- Predinisona  3-Dexametasona  4-Hidrocortisona 

 

Aminoglicosideos 

Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Droga               

Dose               

1- Gentamicina  2- Amicacina 



68 
 

 

 

 

Anexo 3 

 

 

Escore SAPS II – Simplified Acute Physiologic Score  

(LE GALL et al., 1993) 
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SIDA – Síndrome da imunodeficiência adquirida 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDA – Síndrome da imunodeficiência adquirida  

Comorbidades 0 9 10 17 

Nenhuma Sim    

Câncer 

metastático 

Não Sim   

Câncer 

hematológico 

Não  Sim  

SIDA Não   Sim 
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Anexo 4 

 

 

 

 

Escore SOFA – Sequential Organ Failure Assessment 
(VINCENT et al., 1996) 
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Pontos 0 1 2 3 4 

Respiratório 

PaO2/FiO2 

 

 
>400 

 
301-400 

 
201-300 

101-200 com 
suporte 

ventilatório 

 100 com 
suporte 

ventilatório 

Coagulação 

Plaquetas 

(x103/mm3) 

 

 
>150 

 
101-150 

 
51-100 

 
21-50 

 

 20 

Hepático 

Bilirrubinas   

(mg/dL) 

 

 
<1,2 

 
1,2-1,9 

 
2,0-5,9 

 
6,0-11,9 

 

12 

Cardiovascular* 

Hipotensão 

 
Sem 

Hipotensão 

 
PAM < 

70mmHg 

Dopamina   

 5 ou 
Dobutamina 

(qualquer 
dose) 

Dopamina > 5 
ou 

Adrenalina     

 0,1 ou 
Noradrenalina 

 0,1 

Dopamina      
> 15 ou 

Adrenalina     
> 0,1 ou 

Noradrenalina 
> 0,1 

Neurológico 

Escala de Coma 

de Glasgow 

 

 
15 

 
13-14 

 
10-12 

 
6-9 

 
<6 

Renal 

Creatinina 
(mg/dL) 

ou 
Débito Urinário 

 
<1,2 

 
1,2-1,9 

 
2,0-3,4 

 
3,5-4,9 

ou 
<500mL/dia 

 

 5,0 
ou 

<200ml/dia 
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Anexo 5 

 

Índice de Comorbidades do Adulto – Charlson 

(CHARLSON et al, 1987) 
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A idade do paciente 
      anos 

   O paciente tem? 

AIDS? 
 Sim  Não 

A doença cerebrovascular? 
 Sim  Não 

Doença pulmonar crônica? 
 Sim  Não 

Insuficiência cardíaca congestiva? 
 Sim  Não 

Doença do tecido conjuntivo? 
 Sim  Não 

Demência? 
 Sim  Não 

Hemiplegia? 
 Sim  Não 

Leucemia? 
 Sim  Não 

Linfoma maligno? 
 Sim  Não 

Infarto do miocárdio? 
 Sim  Não 

Doença vascular periférica? 
 Sim  Não 

Úlcera doença? 
 Sim  Não 

                      Clique na coluna apropriada para cada condição (dê somente 1 resposta por linha) 

 

     Nenhum 
  sem danos a órgãos 

final 

 com órgão final  

    dano 

Diabetes mellitus 
   

    Nenhum      suave  moderada  grave 

Doença hepática 
    

A doença renal 
    

     Nenhum    não metastática    metastático 

Tumor sólido maligno 
   

  
 

   Calcular   
    

   Reset   
    

 

www.medal.org/onlinecalculators/ch1/ch1.13/ch1.13.01.php#result 
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Pontuação do Índice de Comorbidades de Charlson 
 
 

 
 

 
 
Comorbidades 

 
 
Pontuação 

 
 
Diabetes sem complicações, infarto do miocárdio, ICC, doença 

arterial periférica, demência, DPOC, doenças do tecido 

conjuntivo, doença ulcerosa péptica, disfunção hepática leve 

 

 
 
 

1 
 
 
 

 

Hemiplegia, doença renal moderada e grave, diabetes com 

complicações, tumor sólido locorregional, leucemias, linfomas, 

mieloma múltiplo 

 

 
 
 

2 
 
 
 

 
Disfunção hepática moderada e grave 

3 
 

 
Tumor sólido metastático, SIDA 

6 

 
 
 
O valor do índice é o somatório dos pontos referentes ás pontuações de cada uma das comorbidades 
apresentadas pelo paciente 
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Anexo 6 

 

Performance Status 

(ZUBROD et al., 1960) 
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Definido conforme escala do ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group). 

 

 Graus Definição 

      

 0 Ativo, capaz de realizar atividades diárias sem restrições 

       1 Restrição a atividades extenuantes, mas capaz de atividades 

leves (p.ex. trabalho de casa ou escritório). 

       2 Capaz de realizar cuidados pessoais, mas não de trabalhar. 

Deambula sem dificuldades. 

       3 Capaz de realizar cuidados pessoais, confinado ao leito ou 

cadeira mais de 50% do tempo (em que está desperto). 

       4 Incapaz de realizar cuidados pessoais e confinado ao leito ou 

cadeira mais de 50% do tempo (em que está desperto). 
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Fontes de Financiamento 

 

 FAPERJ 

 CNPq (Produção de pesquisa, 2010) 

 CNPq (Universal 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


