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Silva, DV. Validação do Diagnóstico de Enfermagem Confusão Crônica: um estudo 

clinicopatológico. [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de 

São Paulo; 2017. 

RESUMO 

Introdução: O Diagnóstico de Enfermagem Confusão Crônica (DCC) foi criado em 

1994 e até o momento nenhum estudo realizou sua validação clínicopatológica. 
Como as principais causas de DCC são as demências, a única forma de validação, 
com base no diagnóstico definitivo, é a autópsia encefálica que é considerada 
padrão-ouro. Objetivo: Realizar a validação clínicopatológica do DCC. Método: Por 

meio de um estudo transversal, foram analisados 548 casos completos de indivíduos 
falecidos pertencentes à casuística do Banco de Encéfalos Humanos da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, no qual foram extraídos dados 
clínicopatológicos. O DCC foi definido em cada caso por meio de consenso 
diagnóstico. Para a validade de critério do DCC foram utilizados os testes de 
correlação, regressão logística e curva Receiver Operating Characteristic (ROC). 
Resultados: Dos 548 indivíduos, 26,3% tinham DCC, em relação à validade de 
critério, o DCC correlacionou-se com o Clinical Dementia Rating (CDR) (r = 0,68; p < 
0,0001), com o Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly 
(IQCODE) (r = 0,47; p < 0,0001) e obteve uma associação significativa 
estatisticamente com o diagnóstico neuropatológico (p < 0,0001). Os principais 
preditores neuropatológicos de DCC foram: Demência Vascular (OR = 18,00; p < 
0,0001), Demência Mista (OR = 9,58; p < 0,0001), Degeneração Lobar 
Frontotemporal (OR = 9,58; p = 0,004) e Doença de Alzheimer (OR = 9,00; p < 
0,0001). A melhor capacidade preditiva foi para o diagnóstico de Demência Vascular 
(AUC = 0,717; IC 95% 0,629-0,806). Ter DCC presente aumenta em 7,16 vezes a 
chance de apresentar alteração neuropatológica compatível com doença 
neurodegenerativa. Conclusão: De um modo geral, o DCC apresenta boas 

evidências de validade de critério em relação ao diagnóstico padrão-ouro das 
principais doenças neurodegenerativas. No entanto, ainda carece de refinamento e 
melhor exploração de suas características definidoras de modo a ampliar sua 
capacidade diagnóstica em relação a outras condições neurodegenerativas. Os 
fatores relacionados apresentados no DCC aprovado pela NANDA Internacional, Inc. 
(NANDA-I) necessitam de revisão, a partir dos resultados do presente estudo.  

 

DESCRITORES: Diagnóstico de Enfermagem, Demência, Confusão, Estudos de 
Validação e Idosos. 

 

 



 

Silva, DV. Validation of the Nursing Diagnosis Chronic Confusion: a clinical-

pathological study. [dissertation]. São Paulo: School of Nursing, University of São 

Paulo; 2016.  

ABSTRACT 

Introduction: The Nursing Diagnosis Chronic Confusion (NDCC) was first introduced 

in 1994 and, to date, no study has performed its clinical-pathological validation. As 
the main cause of NDCC is dementia, the only way to validate it, based on their 
definitive diagnosis is by brain autopsy that is considered the gold standard. 
Objective: This study’s objective was to perform the clinical-pathological validation of 
NDCC. Method: Through a cross-sectional study, 548 complete cases of deceased 
individuals that belongs to the Human Brain Bank of the Brazilian Aging Brain Study 
Group, Medicine School of the University of São Paulo were analyzed, in which 
clinical and pathological data were extracted. The NDCC was defined to each case 
by a consensus diagnostic. For criteriom validity of the NDCC, correlation, logistic 
regression and ROC curve tests were used. Results: Of the 548 subjects, 26.3% 

had NDCC. Regarding the criterion validity, NDCC correlated with CDR (r = 0.68, p < 
0.0001), with IQCODE (r = 0.47; p < 0.0001) and had a statistically significant 
association with the neuropathological diagnosis (p < 0.0001). The main 
neuropathological predictors of NDCC were: Vascular Dementia (OR = 18.00; p < 
0.0001), Mixed Dementia (OR = 9.58; p < 0.0001), Frontotemporal Lobar 
Degeneration (OR = 9.58; p = 0.004) and Alzheimer's Disease (OR = 9.00; p < 
0.0001). The best predictive capacity was for the diagnosis of Vascular Dementia 
(AUC = 0.717, 95% CI 0.629-0.806). NDCC increases the chance to have 
neuropathological lesions by 7,16. Conclusion: In general, the NDCC presented 
good evidence of criterion validity in relation to the gold standard diagnosis of the 
main neurodegenerative diseases. However, it still lacks refinement and a better 
exploration of its defining characteristics in order to increase its diagnostic capacity in 
relation to others neurodegenerative conditions. The related factors presented in the 
NDCC approved by NANDA-I is in need of a revision, based on the results of the 
present study.  

KEY WORDS: Nursing Diagnosis, Dementia, Confusion, Validation Studies and 
Elderly 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população idosa é evidente mundialmente, este processo 

nos países desenvolvidos ocorre há algum tempo e nos países em desenvolvimento, 

como o Brasil, nos últimos anos (Carvalho e Garcia, 2003). A Organização Mundial 

de Saúde (OMS) classifica cronologicamente como idoso, as pessoas com mais de 

65 anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos de idade em 

países em desenvolvimento. De acordo com César (2014), o aumento populacional 

de idosos traz repercussões significativas no planejamento de saúde pública, pois as 

doenças crônicas tornam-se mais evidentes nesta faixa etária. 

 É importante conhecer as doenças crônicas no envelhecimento que geram os 

“anos perdidos pela incapacidade” (OMS, 2016). Algumas doenças antes de se 

estabelecerem como ameaça à vida, representam um risco para a autonomia e 

independência do idoso. As doenças incapacitantes estão relacionadas com o 

aumento na ocorrência de situações adversas e pior prognóstico, além de maior 

custo aos serviços de saúde, institucionalização e morte (Ferretti, 2008). Dentre as 

condições que acometem a independência dos idosos estão às doenças 

neurodegenerativas que são caracterizadas pela perda progressiva de neurônios, 

com a presença de agregados proteicos que são resistentes à degradação pelo 

sistema proteosoma-ubiquitina. A fisiopatologia varia conforme a etiologia da doença 

pode estar diretamente relacionada a uma proteína mutada, a presença de um 

peptídeo derivado de um precursor proteico maior ou uma alteração não 

compreendida de uma proteína celular normal (Frosch et al., 2010). A principal 

manifestação crônico degenerativa é a demência, citada por seu alto índice de 

morbidade e mortalidade, além do custo relacionado ao tratamento e internações 

(Berr et al., 2005). 

 A demência é definida como “uma síndrome caracterizada pelo declínio da 

capacidade intelectual, suficientemente grave para interferir nas atividades sociais 

ou profissionais, que independe de distúrbio do estado de consciência (ou vigília) e é 

causada por comprometimento do sistema nervoso central” (Nitrini, 2011). Deve ser 

considerada uma síndrome, pois pode ocorrer em muitas doenças ou condições 

patológicas. É caracterizada pela presença de declínio de uma ou mais funções 
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cognitivas: memória, funções executivas, habilidades visuoespaciais, linguagem e 

comportamento (Jack et al., 2011) e que interferem na execução das atividades de 

vida diária ou profissionais do indivíduo (Freitas e Py, 2011), independente da 

presença de alterações do nível de consciência, ou seja, não é devido ao estado 

confusional agudo (ou delirium) (Nitrini, 2011). 

O diagnóstico diferencial é muito importante quando relacionado às 

demências. Identificar qual o tipo de demência apresentada pelo paciente permite o 

manejo adequado da doença (farmacológico e não farmacológico), auxilia na 

identificação da sua evolução e colabora na orientação correta do cuidador (Ferretti, 

2012). Segundo Mckhann et al., 1984, os critérios diagnósticos para as principais 

síndromes demenciais são divididos em: possível, provável e definitiva. Sendo, a 

possível e provável identificadas através de anamnese, exames laboratoriais e de 

neuroimagem. O diagnóstico definitivo da maioria das síndromes demenciais 

depende do exame neuropatológico. Assim, o diagnóstico de demência em vida 

apenas pode ser possível ou provável. A única forma de se obter o diagnóstico 

definitivo de demência é por meio do exame neuropatológico, realizado após a 

morte, pela autópsia.  

A natureza irreversível da demência e seu curso deteriorante e progressivo 

podem causar efeitos devastadores nos indivíduos afetados e suas famílias 

(Eliopoulos, 2011). Grande parte dos cuidados necessários para os pacientes com 

demência está no âmbito da prática de enfermagem. O indivíduo portador de 

doenças neurodegenerativas deve ser acompanhado pelo enfermeiro em todas as 

fases da doença, pois com a progressão da doença, o paciente encontra limitações 

cognitivas e funcionais, o que norteia o foco das ações de enfermagem. Desta 

maneira, o enfermeiro deve executar um plano de cuidados integral e 

individualizado, subsidiado pelo processo de enfermagem em busca do atendimento 

das demandas do cuidado do paciente (Ferretti, 2012). 

O processo de enfermagem, composto por diversas etapas, direciona os 

cuidados integrais de enfermagem. O Diagnóstico de Enfermagem (DE) é 

responsável por uma das etapas do processo, no qual, através da apresentação 

clínica do paciente o enfermeiro inicia um plano de cuidados.  

Ao intensificar a busca por DE que direcionem o processo de cuidado ao 

paciente portador de síndromes demenciais, estudos prévios apontaram o 
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Diagnóstico de Enfermagem Confusão Crônica (DCC) da NANDA International, Inc. 

(NANDA-I) como um dos principais diagnósticos atribuídos a este indivíduo (Souza, 

2010 e Jesus et al., 2010). Corroborando com estes estudos, Ferretti (2012) afirma 

que ‘Confusão Crônica’ é usualmente o principal DE observado em pacientes que 

possuem demência. 

 A acurácia diagnóstica depende da capacidade do enfermeiro de investigar as 

reações nos problemas de saúde encontrados e de estudos de validações das 

informações (Lunney, 2010). Os estudos de validação de DE começaram a 

despertar interesse na década de 1990 e desde então, nota-se uma contribuição 

crescente dos enfermeiros em aprimorar e aperfeiçoar os diagnósticos. 

O DCC necessita de aprimoramento, principalmente no que diz respeito aos 

fatores relacionados. Ao realizar uma busca na literatura apenas dois estudos 

buscaram realizar a validação diferencial (Souza, 2010) e validação de conteúdo 

(Tomagová e Bóriková, 2012) do DCC. Ao que se sabe até o momento nenhum 

estudo realizou a validação clínico-patológica do DCC.  

Considerando que a única maneira válida de diagnosticar de modo definitivo 

as alterações neurodegenerativas é por meio da autópsia encefálica, assume-se que 

o único modo de validar o DCC com maior acurácia e precisão é por meio da 

validação clínicopatológica. Assim, por meio de um estudo clínicopatológico 

pretende-se validar o diagnóstico de enfermagem confusão crônica contribuindo 

para a prática de enfermagem baseada em evidências e melhorando assim a 

assistência e qualidade do atendimento do profissional enfermeiro. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

 Validar o Diagnóstico de Enfermagem Confusão Crônica por meio de um 

estudo clínicopatológico. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Identificar a prevalência do Diagnóstico de Enfermagem Confusão Crônica no 

período anterior ao óbito, segundo sexo, faixa etária e escolaridade; 

 Identificar quais as características definidoras e os fatores relacionados mais 

prevalentes em indivíduos com o Diagnóstico de Enfermagem Confusão 

Crônica, segundo sexo, faixa etária e escolaridade; 

 Realizar a validação de critério concorrente convergente do Diagnóstico de 

Enfermagem Confusão Crônica com o comprometimento cognitivo e com o 

diagnóstico neuropatológico; 

 Identificar quais diagnósticos neuropatológicos são preditores do Diagnóstico 

de Enfermagem Confusão Crônica; 

 Realizar a validação de critério preditivo do Diagnóstico de Enfermagem 

Confusão Crônica em relação ao diagnóstico neuropatológico. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

Mundialmente tem-se observado um processo de reestruturação demográfica, 

no qual o aumento da expectativa de vida torna-se evidente (figura 1) (OMS, 2016). 

Projeções realizadas destacaram que a população idosa no mundo alcançará 1,2 

bilhão em 2025, podendo chegar aos dois bilhões em 2050. Pela primeira vez na 

história da humanidade, as pessoas com 60 anos ou mais superarão as crianças 

menores de 14 anos (OMS, 2015).  

 
Figura 1: Expectativa de vida regionais e global, por década. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Região Africana; 

 2
 Região das Américas; 

3
 Região Sudeste da Ásia; 

4
 Região Euporeia  ; 

5
 Região do Mediterrâneo Oriental; 

6
 Região do Pacífico Ocidental 

 

Fonte: World Health Statistics – Monitoring Health for the Sustainable Development Goals, World Health 
Organization, 2016. 

 

A transição demográfica, nos países desenvolvidos, acontece desde a década 

de 50, países como a França percorreram este processo há 115 anos, fortalecendo 

a estrutura sócio econômica antes da população envelhecer (OMS, 2005). 

Entretanto, em países em desenvolvimento, como o Brasil, passam por um processo 

acelerado de envelhecimento, tendo pouco mais de 20 anos para garantir o 

fortalecimento econômico e social antes do envelhecimento populacional (Ferretti, 
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2008). Projeções indicam para 2020 um contingente de 29,8 milhões de brasileiros 

com 60 anos ou mais e de 4,7 milhões acima de 80 anos. A transição 

epidemiológica deve-se em grande parte, nos países de média e baixa renda, pela 

redução significativa na mortalidade infantil, melhorias nas condições sanitárias e 

controle das doenças infecto contagiosas. Nos países de alta renda, é devido ao 

declínio na mortalidade entre os idosos e em todos (países de baixa, média e alta 

renda) ocorre pela queda no índice de natalidade (OMS, 2015).  

Embora a maior longevidade esteja entre as maiores conquistas da população 

mundial, o envelhecimento implica na diminuição da reserva fisiológica global e 

estando associado às variáveis epidemiológicas aumentam, exponencialmente, a 

vulnerabilidade a doenças crônicas (figura 2) (Jeckel-Neto e Cunha, 2011). 

Figura 2: Expectativa de vida saudável regionais e global, por anos. 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Região Africana; 

 2
 Região das Américas; 

3
 Região Sudeste da Ásia; 

4
 Região Euporeia ; 

5
 Região do Mediterrâneo Oriental; 

6
 Região do Pacífico Ocidental 

 

Fonte: World Health Statistics – Monitoring Health for the Sustainable Development Goals, World Health 
Organization, 2016. 

 

 Atualmente, existem 47 milhões de pessoas acometidas com síndromes 

demenciais em todo o mundo. Esse número é maior do que a população total da 

Espanha. Projeções indicam que em 2050, este número aumentará para 131 

milhões. O custo mundial total estimado é de 181 bilhões de dólares e estima-se 
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para 2018, um custo de trilhões de dólares, tendo um elevado custo e impacto 

econômico no mundo (World Alzheimer Report, 2016). O total de novos casos de 

demência no mundo, a cada ano, é de aproximadamente 7,7 milhões. Desse modo, 

calcula-se um caso novo diagnosticado a cada quatro segundos (Ferri et al., 2005). 

Existe um grande número de estudos de prevalência de demência nos países 

desenvolvidos, ao passo que em países em desenvolvimento, como o Brasil, apenas 

alguns estudos foram realizados sobre esta temática (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Principais estudos sobre prevalência de demência no Brasil 

Autor Ano Cidade Amostra Idade 
Prevalência 

N % 

Meguro et al. 2001 São Paulo (SP) 166 ≥ 65 13 7,8 

Yamada et al. 2002 Campo Grande (MS) 157 ≥ 70 19 12,1 

Herrera et al. 2002 Catanduva (SP) 1.656 ≥ 65 118 7,1 

Bottino et al. 2008 São Paulo (SP) 1.563 ≥ 60 107 6,8 

Scazufca et al. 2008 São Paulo (SP) 2.072 ≥ 65 105 5,1 

Lopes et al. 2012 Ribeirão Preto (SP) 1.145 ≥ 60 68 5,9 

Correa et al. 2013 Rio de Janeiro (RJ) 1.563 ≥ 60 115 16,9 

Brucki e Nitrini 2014 Bacia Amazônica  163 ≥ 50 18 11,4 

César et al. 2014 Tremembé (SP) 630 ≥ 60 110 17,5 
Fonte: Prevalence of dementia among brazilian population: systematic review. (Adaptado de Boff, 2015). 

 

 Verifica-se uma variabilidade em relação as prevalências encontradas, 

podendo ser justificada pela heterogeneidade da população estudada, do 

instrumento realizado para o rastreio cognitivo e o tipo de síndrome demencial 

identificada. Existem diversas etiologias de síndromes demenciais, as chamadas 

demências potencialmente reversíveis (secundárias a um comprometimento do 

sistema nervoso central, como condições que afetam esse sistema e se tornam 

crônicas) (Montaño e Ramos, 2005). E as denominadas irreversíveis como a Doença 

de Alzheimer (DA), a Demência Vascular (DV); a Demência por Corpúsculos de 

Lewy (DCL) e a Demência Frontotemporal (DFT) (Farlow, 2010). 

3.1 SÍNDROMES DEMENCIAIS 

 Existem diversas etiologias de demência classificadas em dois grupos 

simplificados (Figura 3): demência sem comprometimento estrutural e com 
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comprometimento estrutural do Sistema Nervoso Central (SNC) (Nitrini e Caramelli, 

2005).  

Figura 3: Classificação das síndromes demenciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   Fonte: Adaptado Nitrini et al., 2005.   

 O diagnóstico diferencial das demências realizado por uma equipe 

multidisciplinar é importante para identificar a etiologia, permitindo o manejo 

adequado, seja ele farmacológico e/ou não farmacológico (Ferretti, 2012). O 

percurso insidioso das demências, a diversidade de etiologia e sintomatologia exige 

expertise no diagnóstico das síndromes. Por estas razões, são empregados critérios 

diagnósticos para alcançar uniformidade diagnóstica. Faz-se necessário conhecer 

quais são as particularidades diagnósticas das principais síndromes demenciais. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS SÍNDROMES DEMENCIAIS  

 

No diagnóstico dos distúrbios cognitivos e das demências é necessário 

identificar os sintomas e sinais que derivam do diagnóstico sindrômico. Identificar a 

topografia da lesão ou disfunção, associado a outras variáveis como idade, modo de 

evolução, duração dos sintomas e exames complementares permite o diagnóstico 

nosológico (Nitrini, 2011). Vale resaltar, a importância de descartar as causas 

DEMÊNCIA 
Sem comprometimento estrutural do 

SNC (causas toxico-metabólicas) 

Com comprometimento estrutural do SNC 

Demências 

primárias 

Demências secundárias (doença cerebrovascular, 

tumores, infecções, hidrocefalia) 

Demência é a manifestação clínica 

principal (doença de Alzheimer, 

demência frontotemporal, demência 

com corpos de Lewy). 

Demência pode ser a manifestação 

clínica principal (doença de 

Parkinson, paralisia supranuclear 

progressiva) 
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reversíveis de demência: hidrocefalia de pressão normal, tumores cerebrais 

primários ou secundários, hematoma subdural, condições endócrinas 

(hipotireoidismo, hipercalemia e hipoglicemia), condições nutricionais (deficiência de 

tiamina, niacina e vitamina B12), condições infecciosas (neurossífilis, criptococose e 

HIV), distúrbios das funções renal e hepática, declínio cognitivo associado ao álcool 

e drogas (Morillo e Magaldi, 2011).  

De acordo com Freitas e Py (2011) a avaliação clínica inicial de indivíduos 

com suspeita de síndromes demenciais, deve incluir: 

 Exame clínico: História familiar de demência, fatores de risco cardiovascular, 

história de acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório, idade 

de instalação, modo de instalação (súbita ou insidiosa), progressão (gradual 

ou “em escada”, velocidade), sinais atuais de depressão, consumo de 

medicamentos, alcoolismo, sinais de quadro confusional agudo; 

 Uma avaliação clínica criteriosa, incluindo anamnese detalhada, exame físico 

e neurológico, associada às determinações bioquímicas e de neuroimagem, 

possibilita maior acurácia diagnóstica.   

Atualmente tem-se sugerido o uso de instrumentos combinados para o 

rastreio das síndromes demenciais (Campos e Trindade, 2011). Algumas 

recomendações para a avaliação cognitiva, comportamental e funcional foram 

descritas pela Academia Brasileira de Neurologia (Quadro 1): 
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Fonte: Chaves et al. (2011) 

Quanto aos exames laboratoriais não há um consenso na literatura, de quais  

são mandatórios para descarte de diagnóstico de síndromes demenciais reversíveis 

(Morillo e Magaldi, 2011), entretanto, Nitrini e Caramelli (2008) indicam quais seriam 

necessários para completar o rastreio (Quadro 2). 

 

 

 

Quadro 1: Principais escalas para avaliação cognitiva, comportamental e funcional 

Avaliação Funcional 

Avaliação das atividades instrumentais de vida diária: Informant Questionnarie on Cognitive 
Decline in the Elderly (IQCODE), Escala de Lawton & Brody, Direct Assessment of Functional 
Status-Revised (DASF-R), Disability Assessment for Dementia (DAD), Activities of Daily Living 
Questionnarie (ADL-Q) e Bayer. 

Avaliação das atividades básicas de vida diária: escala de Katz 

Avaliação Comportamental 

Neuropshychiatric Inventary (NPI) e Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly - 
versão revisada (CAMDEX-R) 

Avaliação Cognitiva 

Instrumentos breves de rastreio cognitivo: Informant Questionnarie on Cognitive Decline in the 
Elderly (IQCODE), Mini exame do Estado Mental (MEEM), Cognitive Abilities Screening instrument-
Short Form (CASI-S), Bateria Breve de Rastreio Cognitivo (BBRC) e o Addenbrooke's Cognitive 
Examination-Revised (ACE-R) 

Baterias multifuncionais 

Cambridge Cognitive Examination-Revised (CAMCOG-R), Azheimer's Disease Assessment Scale - 
cognitive subescale (ADAS-COG), Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease 
(CERAD) e Mattis Dementia Rating Scale (MDRS). 

Avaliação de memória 

Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), dez figuras da Bateria Breve de Rastreio Cognitivo 
(BBRC) e evocação de figuras da bateria CERAD. Lembrando que outras escalas já citadas (como 
IQCODE e CDR) possuem avaliação de memória. 

Avaliação de atenção 

Subtestes de dígitos na ordem direta e/ou inversa. 

Funções executivas 

Teste do Desenho do Relógio (TDR) e teste de fluência verbal (fonêmica e semântica). 

Avaliação das habilidades visuoperceptuais e construtivas 

Cópia de figuras do CERAD e TDR 

Avaliação de linguagem 

Boston Naming ou teste de fluência verbal semântica 

Escala de avaliação clínica da demência 

Clinical Dementia Rating (CDR), para avaliação da demência na DA, bem como a classificação dos 
estágios da doença. 
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                              Fonte: Adaptado Nitrini e Caramelli, 2008. 

Apesar dos estudos indicarem menor prevalência de demências 

potencialmente reversíveis e taxa real de reversão (Morillo e Magaldi, 2011), o 

rastreio é importante do ponto de vista diagnóstico, pois o tratamento adequado, 

quando possível, pode reverter o declínio cognitivo (Gallucci, 2005). Posteriormente 

à investigação de demências reversíveis, e descartada esta possibilidade de 

diagnóstico, intensifica-se a busca por evidências de demências irreversíveis. 

Atualmente os critérios mais utilizados para diagnóstico de demências são baseados 

nas definições contidas no National Institute of Neurologic, Communicative Disorders 

and Stroke – AD and Related Disorders Association (NINCDS – ADRDA) Work 

Group (McKhann et al., 1984) e no Diagnostic and Statistical Manual, 5th edition 

(DSM-V). 

Outros critérios foram desenvolvidos pela Classificação Internacional de 

Doenças (CID) e propostos por renomados autores, é habitual na área da saúde a 

necessidade de verificar entre critérios mais sensíveis e realizar revisões. Porém nas 

recomendações publicadas pelo Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e 

do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia, os critérios do DSM-V 

(Quadro 4) foram considerados os mais apropriados (Nitrini et.al., 2005). Na nova 

edição do DSM-V o termo transtorno neurocognitivo foi estabelecido para 

“demência, Delirium, transtorno amnéstico e outros transtornos cognitivos” presentes 

na edição passada. 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Exames laboratoriais recomendados para 

pacientes com suspeita de síndrome demencial 

Hemograma completo Vitamina B12 

Uréia e creatinina Ácido Fólico 

Proteínas totais e frações Cálcio sérico 

Enzimas hepáticas Sorologia para Sífilis 

T4 livre e TSH Sorologia para HIV (˂ 60 anos) 
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    Fonte: Diagnostic and Statistical Manual 5ªed., 2013. 

Cada etiologia de demência irreversível possui uma particularidade no 

diagnóstico, conhecê-las para facilitar o diagnóstico precoce e o rastreio é 

imprescindível. Neste estudo aponta-se o diagnóstico diferencial das demências 

irreversíveis mais prevalentes. 

  

3.2.1 Diagnóstico Diferencial: Doença de Alzheimer 

 A DA é caracterizada por alteração na memória episódica nos estágios 

iniciais, isolada ou associada à alteração de outra função cognitiva, com prejuízo 

gradual e progressivo (Cera et al., 2014). Possui a maior prevalência de demência 

(60% à 70%) no grupo etário pré senil e senil (Frosh et al., 2010), é representada por 

respostas cognitivas desajustadas devido ao comprometimento cerebral. A 

agregação de proteínas formando complexos com potencial tóxico é um mecanismo 

comum nas doenças neurodegenerativas. Na DA, as principais proteínas que 

formam agregados são: o peptídeo β-amiloide, que se situa nas placas senis, e a 

proteína tau que se localiza principalmente nos emaranhados neurofibrilares 

(Querfuth e LaFerla, 2010).  

 A principal hipótese atual admite que a deposição do peptídeo β-amiloide é 

responsável pelo desencadeamento da DA, que são derivados do processamento da 

Proteína Precursora do Amiloide (APP) (Nitrini e Takada, 2011). A APP é uma 

Quadro 3: Critérios para o diagnóstico de síndromes demenciais 

A. Evidências de declínio cognitivo importante de um ou mais domínios cognitivos 
(atenção complexa, função executiva, aprendizagem e memória, linguagem, percepto 
motor ou cognição social) com base nos critérios A1 e A2; 

A1. Percepção do declínio significativo na função cognitiva pelo indivíduo, informante 

ou médico que o acompanha; 

A2. Prejuízo substancial no desempenho cognitivo, de preferência rastreado por um 

teste neuropsicológico padronizado ou, em sua falta, por outra investigação clínica 

quantificada; 

B. Os déficits cognitivos causam significativo comprometimento social e ocupacional, 

ou seja, depende de auxílio para as atividades de vida diária e instrumentais; 

C. Os déficits cognitivos não ocorrem exclusivamente durante episódio de delirium; 

D. Os déficits cognitivos não são explicado por transtornos mentais (p.ex.: transtorno 

depressivo maior, esquizofrenia). 
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proteína da superfície celular com um único domínio transmembrana (figura 4) que 

pode funcionar como um receptor, embora seus ligantes permaneçam 

desconhecidos. A porção β-amiloide da proteína se estende da região extracelular 

para o domínio transmembrana. O processamento APP começa com a clivagem do 

domínio extracelular, seguido por uma clivagem no interior da membrana (Frosch et 

al., 2010). Caso o primeiro corte tenha sido realizado pela α-secretase dentro da 

sequência β-amiloide, então o β-amiloide não é formado (esta é a via não 

amiloidogênica). Na via denominada amiloidogênica, a APP é separada 

externamente ao fragmento β-amiloide (pela enzima α-secretase) e intramembrana 

(pela gama-secretase), liberando o peptídeo β-amiloide (Nitrini e Takada, 2011). 

 O peptídeo β-amiloide exibe efeitos tóxicos em cultura de células promovendo 

potencialização de aminoácidos excitatórios, aumento de cálcio intracelular, geração 

de radicais livres e ativação da microglia e de fatores de complemento, além de ter 

efeito tóxico sobre sinapses (Selkoe, 2006). 

A proteína tau é importante para manter a integridade do sistema dos 

microtúbulos que fazem o transporte de fatores tróficos, neurotransmissores e 

proteínas entre o corpo celular e dendritos e axônios. Quando hiperfosforilada não 

se liga às proteínas dos microtúbulos, agrega-se no pericário. Com a perda de 

estabilidade dos microtúbulos, o transporte por este sistema é comprometido e o 

neurônio pode progressivamente perder suas conexões e consequentemente morte 

celular (Iqbal e Grudke-Iqbal, 2006). 

 

Figura 4: Representação esquemática da via não-amiloidogênica (A) e da via 

amilogênica (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: Nitrini e Takada (2011) 
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 Os efeitos da agregação dessas proteínas podem ser observados 

histologicamente na figura abaixo: 
 

Figura 5: Marcadores histopatológicos da doença de Alzheimer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A) Cérebro acometido pela Doença de Alzheimer (à direita), exibindo considerável alargamento dos sulcos e 
estreitamento dos giros, além de notável atrofia cerebral em comparação a um cérebro normal (à esquerda). B) 
Cortes coronais de cérebro acometido pela Doença de Alzheimer (à direita) revelam aumento do volume 
ventricular e perda de massa cerebral quando comparado a cortes de cérebro normal (à esquerda). C) 
Emaranhados neurofibrilares (intracelulares) corados por prata. D) Placas senis (extracelulares) coradas por 
prata. Fonte: Selkoe (2006). 

Através de novos métodos de neuroimagem molecular pela medição do 

metabolismo da glicose cerebral regional (rCMRglc) usando tomografia por emissão 

de pósitrons (“positron emission tomography” – PET) é possível identificar alterações 

no peptídeo β-amiloide-42. O PET tem facilitado a diferenciação clínica das 

demências, porém ainda não está disponível para toda a população  (Bottino e 

Perroco, 2011). Embora, todas as tecnologias de saúde contribuem para melhor 

acurácia diagnóstica, na clínica, trabalha-se com diagnóstico de probabilidade, visto 

que só é possível o diagnóstico definitivo por exame histopatológico (Freitas e Py, 

2011). 

 As recomendações do DSM-V (2013) para diagnóstico específico de DA 

apresenta grandes fragilidades epistemológicas, limitando-se a catalogar uma lista 

de sintomas pouco claros para um conjunto cada vez maior de patologias mentais 

(Caponi, 2014). Alguns estudos como o de Roudinesco (2013), Paris e Phillips 

(2013) e Sadler (2013) foram publicados com sólidas objeções a esse modelo de 

identificação de diagnósticos específicos. Em contrapartida, verifica-se a importância 
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das recomendações do DSM-V para a área de rastreio clínico (Freitas e Py, 2011).  

Para maior entendimento dos pesquisadores deste estudo e melhor compreensão 

dos critérios diagnósticos foram adotados as recomendações de outros autores 

conceituados (Quadro 4). 

As recomendações sobre os critérios diagnósticos passaram por diversas 

atualizações, o Grupo de Trabalho do National Institute on Aging (NIA) e Alzheimer’s 

Association (AA), durante reuniões em 2009, elaborou recomendações para o 

diagnóstico clínico da DA, as quais foram apresentadas na Internacional Conference 

on Alzheimer’s Disease em 2010. Atualmente, o diagnóstico diferencial da DA é 

aquele que preenche os critérios de demência, citados anteriormente e tem 

adicionalmente as seguintes características: 

 

Quadro 4: Diagnóstico diferencial da Doença de Alzheimer 

POSSÍVEL PROVÁVEL DEFINITIVO 
 Curso atípico: início 

abrupto e/ou padrão  
evolutivo distinto 
daquele observado 
usualmente, isto é 
lentamente progressivo; 
 Apresentação mista:  

tem evidência de outras 
etiologias;  
 Detalhes de história 
insuficientes sobre 
instalação e evolução da 
doença. 

 Início insidioso (meses ou anos); 
 História clara ou observação de 

piora cognitiva; 
 Déficits cognitivos iniciais e mais 
proeminentes em uma das seguintes 
categorias: 
        - Linguagem (lembrança de palavras); 
        - Visual-espacial (cognição espacial, 
agnosia para objetos ou faces, simultâneo 
agnosia, e alexia); 
        - Funções executivas (alteração do 
raciocínio, julgamento e solução de 
problemas). 
 Tomografia ou ressonância 

magnética sem evidência de doença  
vascular cerebral; 
 Ausência de outros distúrbios  

sistêmicos; 

 Evidência 
histopatológica, por 
meio de autópsia 
encefálica. 

Fonte: McKhann et al. (2011) 

 

 Frota et al. (2011) destacam ainda que o diagnóstico de DA não deve ser 

aplicado quando houver: 

 Evidência de doença cerebrovascular importante definida por história de 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) temporalmente relacionada ao início 

ou piora do comportamento cognitivo; ou presença de infartos múltiplos 

ou extensos; ou lesões acentuadas na substância branca evidenciadas 

por exames de neuroimagem; 
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 Características centrais de demência com corpos de Lewy (alucinações 

visuais, parkinsonismos e flutuação cognitiva; 

 Características proeminentes da variante comportamental da demência 

frontotemporal (hiperoralidade, hipersexualidade, perseveração); 

 Características proeminentes de afasia progressiva primária 

manifestando-se como variante semântica (também chamada de 

demência semântica, com discurso fluente, anomia e dificuldade de 

memória semântica) ou variante não fluente, com agramatismo 

importante; 

 Evidência de outra doença concomitante e ativa, neurológica ou não 

neurológica, ou de uso de medicação que pode ter efeito substancial 

sobre a cognição. 

 

3.2.2 Diagnóstico Diferencial: Demência Vascular 

 A DV engloba déficit cognitivo secundário à doença cerebrovascular 

isquêmica ou hemorrágica. Dentre todos os quadros demenciais ocupa o segundo 

lugar, depois da DA, sobretudo na faixa senil (Engelhardt et.al., 2011).  As lesões 

isquêmicas são divididas em doenças de grandes vasos ou de pequenos vasos. 

Algumas lesões neuropatológicas que podem acarretar em DV estão descritas na 

figura 6 (Román, 2003). 
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Figura 6: Lesões neuropatológicas capazes de desencadear a DV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cerebral Autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoemcephalopathy 

Fonte: Román (2003) 

 Os efeitos das lesões podem ser observados histologicamente nas figuras 

abaixo: 

 

Figura 7: Doença de pequenos vasos 

 

 

 

 

 

 

(A) Arterioloesclerose hialina, entre o endotélio e a camada média; (B) arterioloesclerose hiperplásica, 
espessamento concêntrico da camada intima ; Coloração com hematoxilina eosina, aumento: 400X. Fonte: 
BEHGEEC, 2010.  

 

Multi-infartos 
Infartos grandes completos e múltiplos, de localização cortico-

subcorticais, em geral com infarto incompleto envolvendo a substância 

branca. 

Infartos 

estratégicos 

Infarto único, frequentemente lacunar, com danos em áreas 

funcionalmente críticas do cérebro (giro angular, tálamo, prosencéfalo 

basal, territórios de artéria cerebral posterior e cerebral anterior). 

Doença de 

pequenos 

vasos 

Subcortical: Doença de Binswanger, CADASIL*, Demência lacunar,. 
Lacunas múltiplas com infartos incompletos extensos perifocais 

Cortical e subcortical: Angiopatia hipertensiva e arterioesclerótica, 

Angiopatia amiloides, Doença de colágeno com demência. 

Hipóxia - 

isquêmia 

Encefalopatia difusa anóxica isquêmica, Injúria restrita devida à 

vulnerabilidade seletiva (hipocampo), Infarto incompleto de substância 

branca, Infarto zonas fronteiriças. 

Hemorragia 

cerebral 

Hematoma subdural traumático, Hemorragia subaracnóide, Hematoma 

cerebral, trombose venosa. 

A B 
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Figura 8: Microscopia de infartos e lesões na substância branca e córtex 

 

 

 
 
(A) Microinfarto crônico em córtex temporal. Observa-se a demarcação entre o tecido normal e o infarto (setas); 
(B) Microinfarto cortical com microcavitação (seta). Coloração com hematoxilina eosina; aumento: 100X em A e 
B. Fonte: BEHGEEC, 2010. 

 

Figura 9: Microscopia de sangramentos cerebrais   

 

 

 

 
(A) Microsangramento em gânglios da base, extravasamento dentro do espaço perivascular (seta); (B) 
microcavitação em córtex cerebelar (seta). Coloração com hematoxilina eosina; aumento 100X em A e 25X em 
B. Fonte: BEHGEEC, 2010. 

Devido às diferentes causas e localizações possíveis, a DV pode apresentar 

quadros clínicos diferentes, o que dificulta a padronização do diagnóstico. As 

manifestações clínicas da DV podem ser caracterizadas por início abrupto e 

progressão em degraus (DV cortical) ou gradual com progressão insidiosa (DV 

subcortical). A memória não é tão afetada em seu percurso inicial, como na DA, 

sendo mais característica uma disfunção executiva grave. Distúrbios de marcha são 

frequentes e a associação com fatores de risco cardiovasculares ou doença 

cardiovascular prévia são comuns (Román, 2002).  

O diagnóstico de DV é feito através do quadro clínico apresentado e achados 

de neuroimagem, segundo critérios diagnósticos definidos. Nesta síndrome 

demencial também são trabalhados diagnósticos de probabilidade, sendo o 

diagnóstico definitivo somente através de estudo histopatológico. Diversos critérios 

diagnósticos são descritos na literatura com finalidade de facilitar o rastreio, os oito 

principais são: CID-10, DSM-V, State of California Alzheimer’s Disease and 

Diagnostic and Treatment Centers (ADDTC), Hachinski Ischemic Score (HIS) e o 

A B 

A B 
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critério de National Institute of Neurological Disorders and Stroke – Association 

Internacionale pour la Recherche et L’Énseignement en Neurosciences (NINDS-

AIREN) (Matioli, 2011). 

De acordo com Samur (2012), a falta de unificação de parâmetros 

diagnósticos para DV reflete múltiplos critérios utilizados atualmente, DSM-V, CID-

10, NINDS-AIREN, entre outros. Com base nas publicações existentes, o critério do 

NINDS-AIREN é o mais utilizado em ensaios clínicos controlados, sendo o mais 

específico, porém com baixa sensibilidade. Os critérios do ADDTC e HIS têm 

sensibilidade e especificidade intermediárias, entretanto, o critério do DSM-IV 

apresenta alta sensibilidade com baixa especificidade (Chui et al., 2000). Engelhardt 

et al. (2004) mostrou a comparação entre os critérios diagnósticos do DSM-V 

(utilizaremos a nova versão, 2013), CID-10, NINDS-AIREN e AADTC para DV 

(Quadro 5) e nenhum estudo foi encontrado posterior a este. 
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Quadro 5: Comparação entre os critérios diagnósticos para demência vascular 

Critério (s) / 
Domínio (s) 

DSM-V CID 10 NINDS-AIREN AADTC 

Definição de 
Demência 

Memória e ≥ domínio 
cognitivo afasia, 
apraxia, agnosia, 

disfunção executiva, 
comprometimento 

social / ocupacional. 

Memória           
Orientação          

Aprendizagem      
Linguagem        

Comprometimento 
social 

Memória e ≥ domínios 
cognitivos, declínio em 

relação a um nível 
prévio mais elevado, 

interferência nas 
atividades de vida 

diária. 

Declínio cognitivo 
em relação a um 
nível prévio mais 

elevado 
documentado por 

testes.             
Comprometimento 
da atividade diária 

habitual 

Funcional 
Comprometimento 

Social / Ocupacional 
Comprometimento 

Social 
________________ 

Comprometimento 
da atividade diária 

habitual 

BPSD* _______________ 

Declínio do 
controle emocional 
ou da motivação 

ou comportamento 
social 

Mudança e 
personalidade ou de 

humor 

Ilusões                             
Delírios                  

Alucinações 

Sinais 
Neurológicos 

Sinais e sintomas 
neurológicos focais 

Sinais neurológicos 
focais 

Sinais neurológicos 
focais                      

Distúrbios da marcha 
e de controle urinário 

precoces                 
Paralisia pseudobulbar 

Distúrbio de marcha 
e incontinência 

urinária precoces                             
Crises convulsivas 

AVE 
1 ou mais evento 
cerebrovascular 

Distribuição 
desigual dos 

déficits cognitivos 

≥ 2 ataques 
isquêmicos         

Infarto de grande vaso                 
Infarto estratégico      
Infarto subcortical        

Lesão de substância 
branca subcortical 

extensa 

≥ 2 ataques 
isquêmicos em áreas 

cognitivas           
Ataques isquêmicos 
transitórios múltiplos 

fatores de risco 
vascular escore 
isquêmico alto 

Cronologia Relação etiológica 

Sintomas 
cognitivos 

presentes por ≥ 6 
meses 

Demência nos 3 
primeiros meses após 

AVC 

Evidência de ≥ 2 
AVCs ou 1 

cronologicamente 
relacionado 

Evidência de 
DCV** / AVC 

Evidência 
laboratorial 

Anamnese e 
exame 

_________________ 
_________________

_ 

*BPSD: sintomas de comportamento e psicológicos da demência. **DCV: doença cérebro vascular.              
Fonte: Adaptado de Engelhardt et al. (2004). 
 

 Os critérios do NINDS-AIREN (Quadro 6) permitem o diagnóstico não só de 

causa isquêmica, mas também de etiologia hemorrágica, infartos completos e 

incompletos, e por lesões consequentes às alterações circulatórias. Estes dois 

últimos critérios exigem a confirmação por métodos de neuroimagem, seja por 

tomografia computadorizada ou ressonância magnética (Erkinjuntri et al., 2004). 
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Quadro 6: Critérios para o diagnóstico de demência vascular 

Possível Provável Definitiva 

 Início precoce de déficit 
amnéstico e piora 
progressiva da memória e 
outras funções cognitivas 
como linguagem, 
habilidade motora e 
percepção;           
 Ausência de sinais 

neurológicos  
focais, além do distúrbio 
cognitivo;     
 Ausência de lesões 
cerebrovasculares em 
exames de imagem. 

 Início de demência 3 meses após  
AVC reconhecido;  
 Deteriorização abrupta das  
funções cognitivas;  
 Flutuações e progressão em  
"degraus" dos déficits cognitivos;     
 Sinais e sintomas neurológicos 
focais ou evidências de uma doença 
cerebrovascular consideradas 
etiologicamente relacionadas com a 
perturbação. 

 Evidência 
histopatológica, 
através de 
autópsia 
encefálica 

    Fonte: Román et al. (1993) 

Outro fator que dificulta a acurácia diagnóstica de DV são os casos nos quais 

ocorrem eventos simultâneos característicos de DA e DV, sendo empregado nesses 

eventos o diagnóstico de Demência Mista. 

3.2.3 Diagnóstico diferencial: Demência Mista 

 De acordo com Tavares (2005), os fatores vasculares podem intervir na 

gênese de placas senis e emaranhados neurofibrilares que são lesões 

neuropatológicas de tipo Alzheimer. É relativamente comum a presença 

concomitante de patologia típica da DA e alterações vasculares (Brucki, 2011). Há 

um grande espectro envolvendo as duas principais causas de demência. De um 

lado, estão os portadores de DV sem lesões neurodegenerativas e do outro lado, 

aqueles com DA sem lesões cerebrovasculares. Entretanto, a grande maioria dos 

indivíduos com síndromes demenciais encontram-se entre estes dois polos (figura 

10), sendo portadores tanto de lesões neurodegenerativas como de alterações 

vasculares. 

 Os aspectos clínicos marcantes do AVC tendem a camuflar as características 

clínicas mais sutis da DA. Na avaliação por neuroimagem são encontrados infartos 

cerebrais e/ou lesões hemorrágicas (DV), ao lado de atrofia cortical difusa e/ou 

atrofia hipocampal ou para-hipocampal (DA), desde que estas últimas não sejam de 

origem vascular (Tavares, 2005). 
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Figura 10: Diversas combinações de dois tipos de demência 

 

 

 

Doença de Alzheimer com angiopatia amilóide 

Doença de Alzheimer com leve comprometimento vascular 

Doença de Alzheimer com lesões vasculares 

Doença de Alzheimer com doença cerebrovascular 

Demência vascular com variações da Doença de Alzheimer 

Demência vascular com comprometimento de pequenos vasos 

 

 

Fonte: Román (2002) 

 O diagnóstico nem sempre é fácil e frequentemente não é considerado, 

porém com a afirmação da definição e com os critérios diagnósticos clínicos, de 

ambas as demências, e os numerosos recursos laboratoriais disponíveis, deverá 

certamente ser feito com maior rigor e frequência.  

3.2.4 Diagnóstico Diferencial: Demência com Corpos de Lewy 

 A DCL acomete cerca de 20% dos pacientes com demência (Gallucci et al., 

2005) e está associada à terceira causa mais frequente de demência. A DCL tem 

como características histopatológicas os corpos de Lewy intracelulares e neuritos de 

Lewy com a presença abundante de placas senis e esparsos novelos neurofibrilares. 

Os corpos de Lewy clássicos são inclusões citoplasmáticas esféricas, com centro 

eosinofílico e um halo pálido, podendo apresentar-se de forma única ou com várias 

inclusões em um único neurônio (Bruck, 2011). De acordo com Grinberg (2011), 

possuem morfologia variada, sendo geralmente divididos em tipo clássico, mais 

comum no tronco cerebral e tipo “difuso”, mais comum no córtex cerebral (Figura 

11). Nas técnicas de imunoistoquímicas os corpos de Lewy são visualizados através 

da coloração de rotina Hematoxilina-Eosina (HE), mas visualmente melhores 

observados com imunoistoquímica para ubiquitina ou α-sinucleina. 

  

Doença de Alzheimer 

Demência Vascular 
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Figura 11: Representação histológica de corpos de Lewy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: (HE) e B: (α-sinucleína) – corpos de Lewy clássicos encontrados na substância negra. C: (HE) e D: (α-
sinucleína) – corpos de Lewy difusos. Fonte: Grinberg (2011). 

 O quadro clínico é manifestado por declínio cognitivo flutuante, acompanhado 

por alucinações visuais e sintomas extrapiramidais, caracterizado por início rápido e 

declínio progressivo, com déficits provenientes da função executiva, resolução de 

problemas, fluência verbal e performance áudio visual (Gallucci et al., 2005).  Ainda 

é clinicamente subdiagnosticada e, frequentemente, classificada erroneamente 

como delirium, DA, doença de Parkinson com demência ou DV (Brucki, 2011), sendo 

de extrema importância identificar através dos critérios diagnósticos as diferenças no 

quadro clínico. 

McKeith et al. (2005) publicaram a atualização de diagnóstico diferencial de 

DCL (Quadro 7), com algumas modificações e agregação de exames 

complementares no diagnóstico. A característica central – demência – é essencial 

para o diagnóstico de possível ou provável. De acordo com Brucki (2011), duas 

características nucleares são suficientes para o diagnóstico de provável e uma 

somente para possível. As características sugestivas permitem o diagnóstico de 

provável: se uma ou mais estão presentes junto a uma ou mais característica 

nuclear. Para possível, basta uma ou mais característica sugestiva, mesmo que na 

ausência de característica nuclear. O diagnóstico definitivo de DCL somente é 

realizado através de análise neuropatológica. 

A B 

C D 
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Quadro 7: Critérios para o diagnóstico de demência por corpos de Lewy 

1. Mandatório - critério central:                                                                                 

Demência - predomínio de déficits de atenção, executivo e visuoespaciais 

2. Características nucleares:                                                                         

     a. flutuação;    
     b. alucinações visuais;    
     c. parkinsonismo. 

3. Características sugestivas:       

    a. desordem comportamental do sono REM;       
    b. sensibilidade a neurolépticos;  
    c. imagem com transportador de dopamina. 

4. Características de suporte:    
    a. quedas repetidas e síncope;  
    b. perda transitória e inexplicável de consciência;    
    c. disfunção autonômica grave;   
    d. alucinações em outra modalidade;   
    e. delírios sistematizados;    
    f. depressão;   
    g. preservação relativa de estruturas temporais mediais na TC/RM;  
    h. perfusão diminuída generalizada no SPECT ou PET com atividade occipital 
reduzida;  
     i. cintilografia miocárdica com captação anormal no MIB;   
     j. atividade de ondas lentas no EEG com ondas sharp transitórias em lobos 
temporais. 

Fonte: McKeith et al., 2005 

As alucinações são os únicos sintomas psicóticos que diferenciam DCL, DA e 

DV (Gallucci et al., 2005). Estudo realizado por Nagahama et al. (2007), as 

alucinações estiveram presentes em 78% dos indivíduos portadores de DCL, 

alterações de identificação em 56% e delírios em 25% dos pacientes. 

 

3.2.5 Diagnóstico Diferencial: Demência Frontotemporal 

 A DFT corresponde a 10% a 15% dos casos de doença neurodegenerativa. O 

termo DFT caracteriza uma síndrome neuropsicológica marcada por disfunção dos 

lobos frontais e temporais, geralmente associada à atrofia dessas estruturas, e 

relativa preservação das regiões cerebrais posteriores (Freitas e Py, 2011). O termo 

degeneração lobar frontotemporal (DLFT) é o correspondente neuropatológico de 

DFT. A classificação neuropatológica das DLFTs sofreu modificações ao longo do 

tempo, o último consenso ocorreu em 2007 no qual foram classificadas as entidades 
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(Quadro 8) em função dos aspectos morfológicos e bioquímicos das inclusões 

neuronais encontradas, ou na sua abstenção (Cairns et al., 2007). 

 

Quadro 8: Classificação das degenerações lobares frontotemporais 

1. Inclusões tau-positivas, também conhecidas como taupatias 

Predominância de isoformas 
tau com 3 repetições 

Dpi 

DFTP-17 

Predominância de isoformas 
tau com 4 repetições 

DCB 

PSP 

DFTP-17 

Doença com Grãos Argirofílicos 

Presença de isoformas tau 
com 3 e 4 repetições 

DFTP-17 

Taupatia sistêmica múltipla 

Demência com Emaranhados Neurofibrilares (DEN) 

Outras entidades ainda não identificadas 

2. Inclusões ubitiquina-positiva, tau e sinucleina-negativas 

TDP-43 proteinopatias                            
Inclusões TDP-43 positivas 

com perda neuronal. 
Clinicamente pode haver ou 

não doença do neurônio 
motor (DNM), mas há 
inclusões do tipo DNM 

DLFT com doença do neurônio motor (DLFT-DNM, tipo 1-3) 

DLFT com inclusões tipo doença do neurônio motor, mas sem 
clínica de DNM (DLFT - tDNM, tipos 1-3) 

DLFT com mutações progranulina ou PGRL (tipo 3) 

DLFT com mutações da proteína contedora de vasolina (tipo 4) 

DLFT ligada ao cromossomo 9 tipo 2) 

Inclusões TDP-43 negativas 

DLFT com mutação da CHMP2B 

Doença com inclusões basofílicas 

Demência com Inclusão de Neurofilamentos Intermediários 
(DINFI) - α-internexina + 

3. Sem inclusões detectáveis 

  

Demência sem histologia distintiva 

Outras entidades ainda não identificadas 
Dpi = Doença de Pick; DFTP-17 = Degeneração frontotemporal com parkinsonismo ligada ao cromossomo 17; 
TDP-43 = Transactive DNA-binding protein 43; DCB = degeneração corticobasal; PSP = paralisia supranuclear 
progressiva; DLFT = Degeneração lobar frontotemporal; DNM = doença do neurônio motor; CHMP2B = Charged 
multivesicular body protein 2b. Fonte: Cairns et al. (2007). 

 Os efeitos das lesões podem ser observados histologicamente nas figuras 

abaixo: 
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Figura 12: Exemplos de alterações neuropatológicas das entidades 

pertencentes ao grupo das DLFTs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

TDP-43 = degeneração lobar frontotemporal com inclusões TDP-43 positivas. Pick = doença de Pick; DCB = 
degeneração corticobasal; PSP = paralisia supranuclear progressiva; DGA = doença de grãos argirofílicos; DEN 
= demência por emaranhados neurofibilares. Todos os cortes histológicos, com exceção do TDP-43 estão 
imunocorados com anticorpo antiproteína tau PHF-1. Fonte: Rodriguez e Grinberg, 2015; Grinberg, 2011. 

Para o critério diagnóstico de Demência Frontotemporal adotam-se os 

critérios definidos por Neary et al. (1998) (Quadro 9). McKhann e et al.. (2001) com o 

argumento de simplificar o diagnóstico para os médicos não especialistas, 

propuseram critérios diagnósticos com seis itens que condensavam as alterações 

comportamentais e as alterações de linguagem sob o nome “Demência 

frontotemporal”. Esses critérios são pouco utilizados na literatura, pois apresentam 

grande sensibilidade à custa de pouca especificidade. 
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Quadro 9: Critérios para o diagnóstico clínico de demência frontotemporal 

1. Características principais:     
    a. início insidioso e progressão gradual;    
    b. declínio precoce da conduta social interpessoal;   
    c. comprometimento precoce do controle da conduta pessoal;   
    d. embotamento emocional precoce;  
    e. perda precoce da autopercepção (insight). 

2. Características que reforçam o diagnóstico:    
    a. declínio dos cuidados de higiene pessoal e do vestir-se;      
    b. rigidez mental e inflexiibilidade;   
    c. distratibilidade e impersistência    
    d. hiperoralidade e alterações dos hábitos alimentares;  
    e. comportamento estereotipado e perseverativo;   
    f. comportamento de utilização. 

3. Linguagem e fala:    
    a. alteração da fluência:     
        - redução e falta de iniciativa da emissão;   
        - compulsão para falar.    
    b. fala esteriotipada;   
    c. ecolalia;    
    d. perseveração;  
    e. mutismo. 

4. Sinais físicos:   
    a. reflexos primários;   
    b. incontinência esfincteriana;   
    c. acinesia, rigidez e tremor;       
    d. pressão arterial baixa e lábil. 

5. Investigação:   
    a. Avaliação Neuropsicológica: comprometimento significativo em testes de funções dos lobos 
frontais na ausência de amnésia grave, afasia ou transtorno perceptivo-espacial;       
    b. Eletroencefalografia: normal no EEG convencional;   
    c. Neuroimagem (estrutural e/ou funcional): anormalidade predominante frontal e/ou temporal 
anterior. 

  Fonte: Neary et al. (1998). 

A história clínica, testes neuropsicológicos, escalas comportamentais e 

exames de neuroimagem apresentam uma boa acurácia diagnóstica, com 

sensibilidade de 85% e especificidade de 99% (Knopman e et al.., 2005). Exames 

laboratoriais e eletroencefalograma são úteis para o diagnóstico diferencial com 

doenças cuja apresentação clínica possa sugerir sinais e sintomas de disfunção 

frontotemporal, tais como: hipotireoidismo, encefalopatia hepática, neurossífilis, 

demência associada a HIV, entre outros. O diagnóstico definitivo da DFT, assim 

como as demais, só pode ser realizado através de estudos neuropatológicos (Brucki, 

2011).  

Como observado os critérios diagnósticos para as principais síndromes 

demenciais são divididos em: possível, provável e definitiva. Sendo que, o 
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diagnóstico definitivo das síndromes demenciais depende do exame 

neuropatológico. Assim, a única forma de se obter o diagnóstico definitivo de 

demência é por meio do exame neuropatológico, realizado após a morte, pela 

autópsia.  

É evidente a importância do avanço na detecção das demências com maior 

acurácia. Escalas, métodos e estudos de detecção precoce são publicados 

diariamente, e em muitos deles, se discute o papel do enfermeiro, como participante 

ativo na equipe multidisciplinar. De acordo com Eliopoulos (2011) a natureza 

irreversível da demência e seu curso deteriorante e progressivo podem causar 

efeitos devastadores nos indivíduos afetados e suas famílias. Grande parte dos 

cuidados necessários para os pacientes com demência está no âmbito da prática de 

enfermagem. 

 

3.3 A ENFERMAGEM NO CONTEXTO DAS SÍNDROMES DEMENCIAIS 

 A atuação do enfermeiro, no manejo dos indivíduos portadores de demências, 

deve ser multidimensional, abrangendo os aspectos biológicos, psicológicos e 

sociais. Por meio de ações sistematizadas e embasadas em princípios científicos, o 

enfermeiro busca minimizar o impacto da demência, prevenindo agravos à saúde, 

manejando complicações comuns no curso das doenças neurodegenerativas, 

ensinando métodos de promoção de melhores condições de saúde e auxiliando no 

alcance de qualidade de vida de pacientes e seus cuidadores. Todo o cuidado 

prestado ao indivíduo deve estar norteado pelo Processo de Enfermagem (PE) 

(Ferreti, 2011).  

Os pressupostos do PE surgiram, no final dos anos 1920, nos Estados Unidos 

como ferramenta de ensino. A partir da década de 1960, o PE começou a ser 

utilizado também na assistência, passando a ser considerado um marco teórico para 

a prática de enfermagem (Rossi e Casagrande, 2001). No Brasil, Horta (1979) 

definiu o PE como “a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, 

visando à assistência ao ser humano”. 

 Trata-se de um instrumento que permite a promoção do cuidado 

individualizado, dirigido a resultados e que envolve constante reavaliação. É 
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composto por cinco etapas (Figura 13). Essas etapas não estão separadas entre si. 

Pelo contrário, estão sobrepostas, pois são interdependentes e uma é influenciada 

pela outra (Carpenito-Moyet, 2007). 

Figura 13: Processo de Enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Horta (1979) 

 Todas as etapas do PE devem ser minuciosamente realizadas. Como é 

possível observar na figura 14, a coleta de dados envolve múltiplas etapas, com a 

meta de diagnosticar e priorizar esses diagnósticos que, depois constituem a base 

do tratamento de enfermagem (NANDA-I, 2015). 
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Figura 14: Etapas da coleta de dados ao diagnóstico de enfermagem 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NANDA (2015) 

 Identificar diagnósticos de enfermagem é atividade complexa, pois trata-se da 

interpretação do comportamento humano relacionado à saúde e a escolha adequada 

de intervenções depende da interpretação acurada das respostas humanas 

(COREN, 2015). 

3.4 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM  

 

As primeiras evidências de DE, no Brasil, ocorreram por volta da década de 

60, quando Wanda de Aguiar Horta propôs uma assistência de enfermagem 

sistematizada, sendo o DE o segundo passo do processo de enfermagem (Horta, 

1979). Na década de 70, iniciaram-se os estudos efetivos na área dos DE. Em 1973, 

enfermeiras norte-americanas da American Nurses Association (ANA) reuniram-se 

para elaborar uma proposta de classificação dos diagnósticos de enfermagem, 

criando um grupo de estudo dos problemas/diagnósticos de enfermagem, resultando 

na formação da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), 

atualmente NANDA International, Inc. (NANDA-I), tendo repercussão acadêmica no 

Brasil (Nóbrega e Gutiérrez, 2000). De acordo com Braga e Cruz (2003), até o ano 

de 2009, a NANDA-I era classificada numa estrutura designada Taxonomia I, 

formada por 09 categorias denominadas Padrões de Respostas Humanas. O Comitê 

de Taxonomia encontrava diversas dificuldades para classificar novos diagnósticos. 

Por este motivo, foi necessário criar uma nova Taxonomia. 
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A Taxonomia II possui três níveis: domínios, classes e diagnósticos de 

enfermagem (NANDA-I, 2015). Cada domínio e classe estrutural dispõem de uma 

definição, para classificar os diagnósticos de acordo com o seu domínio e classe 

(Braga e Cruz, 2003). A NANDA-I (2015) caracteriza-se pela sua estrutura multiaxial, 

ou seja, consiste em eixos tornando os componentes iguais na forma e coerentes. 

Possui 234 diagnósticos de enfermagem, agrupados em 13 domínios e 47 classes. 

A composição de um DE inclui: título e definição conceitual / descrição do problema; 

características definidoras que são os indicadores clínicos observáveis, sinais e 

sintomas, afirmando o diagnóstico, e os fatores relacionados que incluem etiologias 

ou fatores que sustentam a ocorrência ou a manutenção do diagnóstico de 

enfermagem. 

A definição conceitual do termo Diagnóstico de Enfermagem foi aprovada em 

1990, na nona Conferência da NANDA-I: 

 

“É um julgamento clínico sobre a resposta do 

indivíduo, da família ou comunidade a problemas de 

saúde reais ou potenciais ou a processos de vida. O 

diagnóstico de enfermagem proporciona a base para 

a seleção de intervenções de enfermagem visando 

atingir resultados pelos quais o enfermeiro é 

responsável”. 

 

Um diagnóstico de enfermagem pode estar relacionado com um problema, 

um risco em potencial ou um estado de promoção da saúde (Quadro 11). Embora 

não muito frequente pode também representar uma síndrome, no qual o julgamento 

clínico é direcionado a um agrupamento de diagnósticos de enfermagem que 

ocorrem juntos (Herdman, 2015). 
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Quadro 10: Tipos de diagnósticos de enfermagem 

Diagnóstico com foco no 
problema 

Diagnóstico de risco 
Diagnóstico de promoção da 

saúde 

Julgamento clínico a respeito 
de uma resposta humana 

indesejável a uma condição de 
saúde/processo de vida que 
existe em pessoa, família, 

grupo ou comunidade. 

Julgamento clínico a 
respeito da vulnerabilidade 
de indivíduo, família, grupo 

ou comunidade para o 
desenvolvimento de uma 

resposta humana 
indesejável a condições de 

saúde/processo de vida. 

Julgamento clínico a respeito da 
motivação e do desejo de aumentar 
o bem-estar e alcançar o potencial 
humano de saúde. Essas respostas 
são expressas por uma disposição 

para melhorar as condições de 
saúde em qualquer estado de 

saúde. As respostas de promoção 
da saúde podem existir em 
indivíduo, família, grupo ou 

comunidade. 
Fonte: Adaptado Herdman (2015) 

O diagnóstico de enfermagem auxilia na busca por um cuidado integral ao 

idoso, que ressalte tanto a importância de se conhecer as respostas humanas, 

quanto a garantia da assistência na promoção da saúde, no ambiente ambulatorial e 

também hospitalar, proporcionando, assim, uma assistência ao idoso com queixas 

cognitivas nos diferentes cenários da saúde (Santos et al., 2009). No contexto ao 

qual este estudo foi desenvolvido, doenças neurodegenerativas, observa-se que o 

diagnóstico de enfermagem mais utilizado em pacientes portadores de demências é 

o DCC.    

3.4.1 Diagnóstico de Enfermagem Confusão Crônica 

O DCC foi citado pela primeira vez, na NANDA-I, em 1994, na literatura, não 

foram encontrados estudos que descrevessem como foi desenvolvido e em qual 

contexto. Atualmente, este diagnóstico pode ser localizado no Domínio cinco: 

Percepção/Cognição, Classe quatro: Cognição (NANDA-I, 2015).  

Estudos prévios definiram o termo confusão como estado em que se acha 

confundido, hesitante, perplexo (Berger, Mailloiux-Poirier, 1995). Ou ainda, um 

estado mental e comportamental de redução de compreensão, da coerência e da 

capacidade de raciocinar (Josephson e Miller, 2015). Na literatura nacional de 

saúde, este termo é utilizado para a classificação de estágios temporários, de curta 

duração e com referência para quadros de desorientação (Camargo, Gil e Moreno, 

2006). Porém a palavra, confusão, internacionalmente possui um conceito mais 

amplo, sendo utilizado nas classificações para transtornos comportamentais 
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atribuídos a processos crônicos. Ocorre ainda uma divergência na literatura, em que 

confusão ora é tratada nos quadros de demência, ora nos de comportamento, 

agressividade ou desorientação, sem um consenso aparente (Mion et al., 2007). 

Estudos prévios realizados estabeleceram como definição operacional 

segundo revisão de literatura Confusão Crônica como um estado caracterizado pela 

presença de pensamento desordenado ou “embaralhado”. Um importante aspecto 

do delírio, da demência e outras síndromes clínicas, ainda que indivíduos confusos 

não consigam ser inseridos em nenhum critério diagnóstico de alguma síndrome 

específica. Suas principais manifestações são: desorientação no tempo e espaço, 

prejuízo na memória de curto prazo, sonolência e alta distraibilidade. Podendo ainda 

apresentar alterações comportamentais, sendo as mais comuns: humor 

inapropriado, agitação e alteração no ciclo de sono e vigília. Apresentam também, 

complicações que influenciam no tempo e na qualidade de vida, tais como: perda do 

controle, de suas funções, do senso de si mesmo e em relações interpessoais, 

dificuldades na tomada de decisões individuais, maior probabilidade de 

complicações e persistência dos sintomas. Em relação ao tempo diagnóstico, define-

se como estado com duração maior que oito meses (Souza, 2010; Arnold, 2005; 

Nowels et al., 2002). 

A definição encontrada na NANDA-I (2015) é:  

 

“Uma deteriorização irreversível, prolongada e/ou 

progressiva do intelecto e da personalidade, 

caracterizada por capacidade diminuída para a 

interpretação dos estímulos ambientais e para os 

processos de pensamento intelectual, manifestada 

por distúrbios de memória, orientação e 

comportamento (NANDA-I p. 245, 2015)”.  

Os DE com foco no problema, são compostos por Características Definidoras 

(CD) e Fatores Relacionados (FR). Em relação ao DCC, as CD são: alteração na 

memória de curto prazo; alteração na memória de longo prazo; alteração 

progressiva na função cognitiva; distúrbio orgânico cerebral; funcionamento social 

prejudicado; interpretação alterada; nível de consciência normal; personalidade 

alterada; prejuízo cognitivo crônico e resposta alterada a estímulos. E os FR são: 
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acidente vascular encefálico; demência por multi-infarto; doença de Alzheimer; 

Lesão cerebral (p.ex. prejuízo vascular encefálico, doença neurológica, trauma, 

tumor) e Psicose de Korsakoff (NANDA-I, 2015). 

Observa-se que a maioria das características definidoras e fatores 

relacionados do DCC são alterações relacionadas às doenças neurodegenerativas. 

Considerando o panorama esboçado anteriormente, das incidências das síndromes 

demenciais e da importância do cuidado de enfermagem norteado pelo PE, espera-

se que o DCC seja um dos principais diagnósticos atribuídos para direcionar o 

cuidado do indivíduo portador de demências. Ressalta-se, portanto, a importância de 

se explorar cientificamente este diagnóstico em estudo. 

É imprescindível, conhecer os conceitos e propostas, dos diagnósticos de 

enfermagem, testá-los, validá-los e analisá-los quanto a sua aplicabilidade nas 

diferentes realidades, contribuindo para a melhoria no cuidado prestado aos 

indivíduos (Pileggi, 2007). 

 

3.5 VALIDAÇÃO DE UM DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

Os estudos de validação de DE despertaram interesse na década de 1990 e 

desde então, nota-se uma contribuição crescente dos enfermeiros em aprimorar e 

aperfeiçoar os diagnósticos. Na literatura, encontram-se diversas abordagens 

metodológicas de validação de diagnósticos, entretanto, um levantamento 

bibliográfico realizado no Brasil identificou que 58,3% dos pesquisadores utilizaram a 

proposta de Fehring (1986; 1987;1994) (Chaves et al., 2008), caracterizado por três 

modelos de validações: Validação de Conteúdo, Validação Clínica e Validação 

Diferencial. O modelo de Hoskins (1989) baseia-se em etapas de análise de 

conceito, validação por especialistas e validação clínica. A Técnica Delphi descrita 

por Lindeman (1975) é utilizada para obtenção de consenso das respostas dos 

enfermeiros especialistas, considerado um excelente método para atingir um 

consenso de grupo a respeito de um determinado fenômeno. A proposta de Walker 

e Avant (2005) é composta por oito etapas: selecionar o conceito, definir o objetivo 

da análise, identificar a utilização do conceito, definir atributos definidores, 

desenvolver casos-modelos, desenvolver outros casos, identificar antecedentes e 
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consequentes, e verificar as referências empíricas. Para Lopes, Silva e Araújo 

(2012) as três etapas metodológicas de validação consistem em análise de conceito, 

análise de conteúdo por juízes e validação clínica dos indicadores clínicos. 

Apesar das características positivas destes métodos, pesquisadores têm 

relatado algumas dificuldades e limitações dos mesmos (McLane, 1987; Chaves et 

al., 2008; Lopes, Silva e Araújo, 2013). Por isso, torna-se necessário a utilização de 

outros modelos, com a finalidade de identificar a melhor maneira de validar 

instrumentos de medida em saúde, como neste estudo, utilizado uma das evidências 

de validade psicométrica.  

 

3.5.1 Validade de Critério 

 

 A validade é a capacidade de um instrumento em medir com precisão o 

fenômeno a ser estudado. É uma metodologia de significância de um instrumento de 

medidas com diferentes tipos de evidência: validade aparente, validade de conteúdo, 

validade de constructo e validade de critério (Martins, 2006). A validade de critério é 

aquela que estabelece a validade de um instrumento de medição comparando-o 

com algum critério externo. Quanto mais os resultados do instrumento de medidas 

se relacionam com o padrão maior a validade de critério. Este critério é um padrão-

ouro com o qual se julga a validade do instrumento (Raymundo, 2009).  

A validade de critério pode ser dividida em: (1) concorrente grau com que dois 

questionários aplicados ao mesmo tempo, na mesma amostra se relacionam. 

Subdividida em: concorrente convergente, quando dois instrumentos são aplicados e 

medem o mesmo fenômeno e, concorrente divergente quando o padrão mede o 

oposto do fenômeno estudado. (2) preditiva é a efetividade do instrumento em 

predizer um comportamento numa situação futura (Furr, 2010). Buscou-se por 

estudos que realizaram algum tipo de validação psicométrica para o DCC, porém 

nenhum estudo, até o momento utilizou esta metodologia. 
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3.5.2 Evidências na literatura de validação do DCC 

 

O DCC necessita de aprimoramento, principalmente no que diz respeito aos 

fatores relacionados. Somente dois estudos (Quadro 12) foram encontrados no 

nosso meio, que buscaram realizar a validação do diagnóstico de confusão crônica 

(Souza, 2010; Tomagová e Bóriková, 2012). Ao que se sabe, até o momento 

nenhum estudo realizou a validação clínica do diagnóstico de confusão crônica. 

 

Quadro 11: Diagnóstico de Enfermagem Confusão Crônica: validações encontradas na 
literatura. São Paulo, 2017. 

Autor País Método Descrição 

Souza, 
2010 

Brasil 
Hoskins 

e 
Fehring 

- Realizou a validação diferencial entre os DE Memória Prejudicada 
e Confusão Crônica;                                                                     - 
Ambos foram analisados a partir da revisão integrativa da literatura;            
- Analisou as características definidoras (Evidência clínica de 
prejuízo orgânico; Interpretação alterada; Memória antiga 
prejudicada; Memória recente prejudicada; Nenhum mudança do 
nível de consciência; Personalidade alterada; Prejuízo cognitivo 
existente há tempo; Prejuízo cognitivo progressivo; Resposta 
alterada à estímulos; Socialização prejudicada)  e os fatores 
relacionados (Acidente vascular cerebral; Demência por multi-infarto; 
Doença de Alzheimer; Psicose de Korsakoff; Trauma crânio-
encefálico) quanto à pertinência do títulos, conceitos e a disposição 
dos diagnósticos, pela NANDA-I (2010) mediante a análise por 
especialistas; 

Tomagová 
e 

Bóriková, 
2012 

Eslováquia 
e 

República 
Checa 

Fehring 
- Realizou a validação de conteúdo por meio de 251 enfermeiros 
(144 eslováquios e 107 checos) 

Fonte: Souza (2010); Tomogová e Bóriková (2012) 

 

Assim, sabendo que o exame anatomopatológico é padrão ouro para o 

diagnóstico de doenças neurodegenerativas, as quais estão inclusas nos fatores 

relacionados do DCC, assume-se que a única maneira de realizar a validade dos 

fatores relacionados deste diagnóstico, é através de um estudo clínico patológico. 

Por meio de estudos em autópsias, os achados neuropatológicos poderiam ser 

correlacionados com as evidências do diagnóstico ‘Confusão Crônica’ em vida com 

o objetivo de coletar evidências de validade para o mesmo. Até o momento, nenhum 

estudo clínico-patológico de validação deste diagnóstico de enfermagem foi 

realizado, de modo que os resultados do presente estudo poderão contribuir para o 

melhor refinamento do mesmo. 
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4 MÉTODOS 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo observacional de corte transversal, realizado à partir 

da análise de dados do Banco de Encéfalos Humanos do Grupo de Estudos em 

Envelhecimento Cerebral da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(BEHGEEC-FMUSP), no período de 2004 a 2014. 

4.2 PROCEDÊNCIA DOS CASOS 

O BEHGEEC-FMUSP foi criado em 2003 e é composto por uma equipe 

multidisciplinar de pesquisadores (enfermeiros, médicos, biomédicos, biólogos e 

fisioterapeutas). Tem como principais objetivos coletar, armazenar e analisar 

tecidos, propiciando pesquisas no envelhecimento cerebral em uma perspectiva 

clínicopatológica. Todos os procedimentos do BEHGEEC foram previamente 

descritos (Ferretti et al., 2009; Grinberg et al., 2007) e estão devidamente aprovados 

pelo Comitê de Ética para Análises de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria 

Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, sob o número 285/04 (ANEXO A). Recentemente, o BEHGEEC-FMUSP 

foi eticamente aprovado como sendo um biobanco de tecidos humanos (ANEXO B). 

 Desde 2004, são coletados os encéfalos que compõem o acervo do 

BEHGEEC. Estes são provenientes do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital 

(SVOC) do Município de São Paulo, vinculado à FMUSP que, por sua vez, tem por 

objetivo constatar a causa de óbito em casos de morte natural, por doença mal 

definida, ocorridas no município de São Paulo. Nos últimos 15 anos foram realizadas 

em média 13.419 autópsias por ano no SVOC, totalizando 201.287 autópsias (SVO, 

2016).  

 

 

 



Métodos │61  

 

 

4.2.1 Breve descrição dos procedimentos do Banco de Encéfalos Humanos do 

Grupo de Estudos em Envelhecimento Cerebral (BEHGEEC). 

 O Grupo de Estudos em Envelhecimento Cerebral da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (GEEC – FMUSP) composto por geriatras, 

especialistas na área da neurologia, patologistas, enfermeiros gerontologistas e 

biomédicos são responsáveis em realizar as análises. 

4.2.1.1 Seleção dos casos do BEHGECC  

 As informações sobre o falecido são recebidas antes da chegada do corpo ao 

SVOC, o que permite uma pré-seleção dos casos. Para seleção dos casos, os 

critérios de inclusão no biobanco são: idade superior a 50 anos; ter falecido de morte 

natural; possuir familiar responsável ou cuidador, que convivesse com o sujeito no 

mínimo uma vez por semana, nos seis meses anteriores ao óbito e possuir um 

informante (familiar responsável ou cuidador) capaz de prestar informações 

consistentes a respeito do histórico de saúde do sujeito. Os critérios de exclusão do 

biobanco são: portadores de patologias cerebrais que impossibilitassem a avaliação 

macroscópica cerebral, como o acidente vascular encefálico hemorrágico; doença 

avançada no período de três meses anteriores à morte, responsáveis por causar 

hipóxia ou hipofluxo cerebral; história de parada cardiorrespiratória prolongada nos 

três meses anteriores ao óbito e sujeitos que tiveram seus cérebros cortados 

durante o procedimento da autópsia, para melhor avaliação do patologista 

plantonista (Ferretti et al., 2009). 

Um responsável legal deve ir pessoalmente ao SVOC para assinar a 

liberação do corpo para que sejam iniciados os procedimentos de necropsia (Ferretti 

et al., 2009). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é aplicado 

quando o responsável legal recebe explicação da natureza do projeto. No caso de 

aceite, o cuidador mais indicado para obtenção das informações colaterais com 

maior confiabilidade é identificado (Grinberg et al., 2007). Após o consentimento 

informado inicia-se o processamento dos casos do BEHGEEC (Figura 16). 
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Figura 15: Fluxograma do processamento de casos do BEHGEEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Adaptado Ferretti et al., 2009. 

 

4.2.1.2 Descrição dos procedimentos de coleta de dados clínicos do BEHGEEC 

 O protocolo clínico é desenvolvido pela equipe de entrevistas do BEHGEEC, 

composta por enfermeiros treinados e supervisionados por um enfermeiro 

gerontólogo, com a finalidade de realizar uma avaliação clínico-funcional no post 

mortem, baseado na utilização de instrumentos mundialmente validados (Ferretti et 

al., 2010). A coleta de dados clínicos é realizada quando o responsável pelo 

indivíduo recém-falecido comparece ao SVOC para solicitar a liberação do corpo. As 

famílias aguardam, em média, de três a seis horas para a finalização dos 

procedimentos de rotina do SVOC. Neste momento, a equipe de entrevista realiza a 

abordagem e os convida a participar do estudo, e quando aceitam, o TCLE é 

assinado. Após o aceite, o familiar é encaminhado para uma sala privativa para a 

realização da entrevista clínica.   

Pré - seleção 

Termo de Consentimento 

Avaliação 

Clínico 

Funcional 

Avaliação final 

dos critérios de 

seleção 

Relatório 

Final 

Avaliação anatomopatológica 

Passo 1: Sala de autópsia 

Aferição de medidas antropométricas e craniana 

Remoção e medidas encefálicas 

Passo 2: Laboratório 

Fotografias 
Amostragem de fragmentos 
Fixação 
 

 

 

 

Passo 3 – parte A 

Processamento do tecido 

para procedimento 

neuropatológico 

 

 

 

 

Passo 3 – parte B 

Análise histológica e 

diagnóstico 
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 A entrevista clínica é semiestruturada (ANEXO C) composta por uma 

investigação da história clínica ao longo da vida e a avaliação clínico-funcional, 

cognitiva e comportamental. Possui questões iniciais de identificação do falecido e 

do informante, posteriormente, investigam-se sobre os antecedentes pessoais do 

falecido, fatores de risco, tratamentos atuais, padrões funcionais de saúde, vícios e 

antecedentes familiares. Os dados de causa do óbito são obtidos por meio da 

declaração de óbito, preenchida pelo médico patologista imediatamente após a 

autópsia. Diversas escalas compõem a entrevista, a fim de garantir uma avaliação 

integral, compreendendo a avaliação cognitiva, comportamental, funcional e 

socioeconômica.  

A avaliação cognitiva é realizada por meio dos instrumentos Clinical Dementia 

Rating (CDR) (Hughes et al., 1982) e Informant Questionnaire on Cognitive Decline 

in the Elderly (IQCODE) (Jorm, 1988); a avaliação comportamental é feita pelo 

Inventário Neuropsiquiátrico (NPI) (Cummings et al., 1994); a avaliação funcional é 

realizada por meio do Índice de Katz (Katz, 1963) – para avaliar as atividades 

básicas de vida diária e pelo Índice de Atividades Instrumentais de Vida Diária 

(IADL) (Lawton e Brody, 1969) – para as atividades instrumentais da vida diária. 

Utiliza-se o Structured Clinical Interview for Disorders (SCID) para Episódio 

Depressivo Maior no Passado, Episódio Maníaco no Passado e Transtorno 

Obssessivo-Compulsivo (TOC) (Del Ben et al., 1996) para avaliar transtorno de 

humor, afeto e TOC; e, a avaliação do Parkinsonismo é feita pela Escala de 

Parkinsonismo adaptada de Tanner (Tanner et al., 1990). 

Neste estudo, para melhor definição do perfil cognitivo e comportamental e 

atribuição das características definidoras do DCC, foram utilizados somente os 

instrumentos CDR, IQCODE, NPI. 

4.2.1.2.1 Avaliação Cognitiva e Comportamental 

 A escala CDR foi desenvolvida por Hughes et al. (1982), validada por Morris 

(1993) e adaptada para uma versão em português por Montaño e Ramos (2005) e 

tem por objetivo avaliar o comportamento e o nível de comprometimento cognitivo do 

indivíduo. Trata-se de uma entrevista semiestruturada feita com o paciente e com o 
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informante. Neste estudo, entretanto, foi aplicada somente ao informante em função 

de sua aplicação no post-mortem.   

 O instrumento detecta alterações em seis categorias cognitivas: memória; 

orientação; julgamento e resolução de problemas; relações comunitárias; lar e 

passatempos; cuidados pessoais (Gil e Busse, 2009). Cada uma dessas seis 

categorias classifica o grau de comprometimento em: 0 (normal); 0,5 (questionável); 

1 (leve); 2 (moderada); 3 (grave), com exceção da categoria cuidados pessoais, que 

não tem o nível 0,5 (questionável). Para determinar o CDR global (Quadro 13) é 

realizada uma classificação das categorias, sendo a memória considerada categoria 

primária e as demais como categoria secundária. No quadro 3 é demonstrado o 

conjunto de regras elaboradas e validadas por Morris (1993). 

Quadro 12: Regras gerais para classificação de comprometimento cognitivo 

pelo Clinical Dementia Rating  

 

 

 

  

 

 

    Fonte: Morris (1993). 

O CDR classifica o sujeito em: CDR 0 = normal; CDR 0,5 = demência 

questionável; CDR 1 = demência leve; CDR 2 = demência moderada; CDR 3 = 

demência grave (Hughes et al., 1982). 

 Para corroborar o rastreio clínico de comprometimento cognitivo utilizou-se a 

escala IQCODE (Jorm, 1988), em sua versão retrospectiva elaborada por Thomas et 

al. (1994), ideal para aplicação após a morte. Composta por 26 itens, as questões 

abordam memória (aquisição de novas informações e recuperação de 

conhecimentos prévios) e da inteligência (verbal e performance). A aplicação é feita 

Regras: 

1. CDR é igual ao valor de memória (M) se pelo menos três categorias 

secundárias tiverem o mesmo escore que M; 

2. Se 3 ou mais categorias secundárias tiverem escore maior ou menor que 

M, então CDR é igual ao valor da maioria das categorias secundárias; 

3. Sempre que as categorias secundárias estiverem distribuídas em: 3 

menores e 2 maiores que o valor de M o valor de CDR será igual a M; 

4. Quando a melhor resposta situa-se entre 2 ou mais níveis de 

comprometimento (ex.: leve ou moderada), CDR será igual ao que indica 

comprometimento maior.  
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com informantes e compara-se o estado cognitivo do indivíduo 3 meses anteriores 

ao óbito com o de 10 anos antes. Para cada um dos itens deve-se classificar em 

uma escala tipo Likert: 1 – muito melhor; 2 – um pouco melhor; 3 – não houve 

mudanças; 4 – um pouco pior; 5 – muito pior (Sanchez e Lourenço, 2009). Para 

chegar ao resultado final soma-se o número de respostas e cada coluna e multiplica-

se pelo seu respectivo número na escala Likert, obtendo assim um resultado, soma-

se estes resultados e divide-se o total pelo número de questões respondidas. 

Para a avaliação comportamental foi utilizado o NPI, que tem por objetivo 

obter informações quanto à presença de sintomas psicológicos e comportamentais 

em pacientes com demência. Baseia-se nas mudanças que ocorreram desde que o 

paciente começou a apresentar problemas cognitivos, e abrange 12 alterações 

neuropsiquiátricas comuns na demência: delírios, alucinações, agitação, disforia, 

ansiedade, euforia, apatia, irritabilidade, desinibição, distúrbios motores, 

comportamentos noturnos e apetite. Inicialmente, o questionário é categórico (sim ou 

não), e somente são explorados quando pontuar para sim. O cuidador responde a 

frequência no qual o evento estava presente em: 1 = ocasionalmente, menos de 

uma vez por semana; 2 = comum, cerca de uma vez por semana; 3 = 

frequentemente, várias vezes por semana (menos que todos os dias) e 4 = muito 

frequentemente, diário ou mais vezes por dia. Além disso, o nível de gravidade de 

cada comportamento foi classificado, se presente, em 1 = leve, presente – mas 

produzindo pouca aflição no paciente; 2 = moderada, aflitiva e perturbadora e 3 = 

marcada, muito perturbadora (Cummings et al., 1994). Para o fechamento do NPI 

checam-se todas as questões que obtiveram pontuação positiva. Em cada item, 

deve-se multiplicar a frequência pela severidade, e ao final, somar o resultado de 

todas as questões que obtiveram resposta afirmativa, podendo alcançar até 144 

pontos. 

Após a realização do protocolo clínico e assinatura do TCLE, a equipe de 

coleta realiza os procedimentos para o exame neuropatológico, descritos na 

sequência. 
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4.2.1.3 Procedimentos anatomopatológicos 

Após o TCLE ter sido assinado pelo responsável legal, os procedimetnos 

anatomopatológicos são iniciados. Todas as autópsias são feitas por médicos 

patologistas em um intervalo médio post-morten de 14 horas. Após as aferições de 

peso e volume, amostras de tecido encefálico são obtidas de sete regiões cerebrais, 

que incluem: amígdala, hipocampo, córtex parietal, occipital, temporal, frontal e 

cerebelar. Com o objetivo de documentar as alterações neuropatológicas de forma 

ampla, 12 áreas são representadas: giros frontais médio e inferior; giros temporais 

anterior e médio; córtex de associação visual; giro frontal superior e cingulado 

anterior, ao nível anterior dos gânglios da base; lobo parietal inferior e superior, 

hipocampo anterior com giro parahipocampal, com a região entorrinal e o giro 

temporal inferior (Ferretti et al., 2009).  

Um dos hemisférios cerebral é congelado a temperatura de -80ºC. O outro 

hemisfério é fixado em formalina por, no mínimo, três semanas. Após a fixação em 

formalina, o cerebelo e o tronco encefálico são separados do cérebro por um corte 

no nível do colículo superior. O cérebro é coronalmente cortado em fatias de 1cm 

(Grinberg et al., 2007). A imunoistoquímica de rotina é realizada usando anticorpos 

contra os seguintes peptídeos ou proteínas: β-amilóide, tau fosforilada e α-sinucleína 

e se lesões suspeitas são encontradas, colorações adicionais são realizadas 

(Ferretti et al., 2009). Os procedimentos anatomopatológicos são baseados no 

protocolo do Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease (CERAD) e 

de Braak (Grinberg et. al, 2007). 

 Em 1991, Braak e Braak publicaram um estadiamento baseado na progressão 

das alterações neurofibrilares e amilóides que ocorrem de forma estereotipada, 

Entretanto, apenas as alterações neurofibrilares tem uma boa relação com o declínio 

cognitivo (Braak a Braak, 1991). De acordo com esse estadiamento (Quadro 14), as 

alterações neurofibrilares se iniciam nas adjacências do córtex para-hipocampal e 

hipocampo, progridem para a amígdala, córtices de associação e, em alguns casos, 

córtices primários. Outras regiões subcorticais e de tronco cerebral também são 

afetadas no curso da doença (Grinberg, 2011). 
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Quadro 13: Estadiamento patológico 
Estágio Características 

I Córtex transentorrinal superficial 

II I + CA 1 do hipocampo 

III II + subículo, giro fusiforme, núcleos basais e amígdala 

IV III + envolvimento discreto do isocórtex de associação, principalmente na região 
temporal 

V IV + todo hipocampo, envolvimento mais avançado do isocórtex, tálamo, 
hipotálamo 

VI V + fáscia dentata, córtex occipital 
CA1: first sector of the Ammon’s horn. 
Fonte: Braak e Braak (1991). 

O CERAD é utilizado para identificar o número de placas neuríticas (figura 

17), definidas como depósitos amiloides. Leva em consideração apenas a contagem 

de placas neuríticas distribuídas pelas várias regiões do córtex cerebral e classifica-

se em quatro estágios (Mirra et al., 1991): 

 CERAD 0 = ausência de placas neuríticas no córtex cerebral; 

 CERAD A = leve (1-5 por campo 100X); 

 CERAD B = moderada (6-15 por campo 100X); 

 CERAD C = frequente (> por campo 100X). 
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Figura 16: Método semi quantitativo de contagem de placas neuríticas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1) Representação de estágio leve; 2) Representação de estado moderado; 3) Representação de estágio severo 
pelo CERAD. Ilustrações de 4 a 6 apresentam colorações pela prata no método de Bielshowsky, representando 
respectivamente, a presença de placas neuríticas em estágio leve, moderado e severo frequente no córtex 
cerebral. Fonte: Mirra et al. (1991). 

No caso de serem encontrados corpos de Lewy, eles são avaliados segundo 

os critérios diagnósticos citados anteriormente. Considerando que não existe um 

critério amplamente aceito para avaliação qualitativa de alterações vasculares é 

considerado a área atingida, tipo de alteração e tamanho (Ferretti et al., 2008). 

  

4.3 CASUÍSTICA 

Entre os anos de 2004 a 2014, foram incluídos 3101 casos, com idade que 

variou de 25 a 106 anos. Do total de casos, 23,4% (n=726) apresentavam 

comprometimento cognitivo, clinicamente definido, no momento do óbito.  A autópsia 

encefálica foi realizada em todos os casos incluídos e o exame anatomopatológico 

(AP) foi concluído em 1123 deles, possuindo, portanto, diagnóstico neuropatológico. 

Dos casos com AP realizado, 57% (n=639) apresentavam alterações encefálicas e 

apenas 43% (n=484) apresentaram AP normal.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Para o presente estudo, foram considerados casos aqueles incluídos no 

banco de encéfalos entre 2004 a 2014, de acordo com os critérios estabelecidos a 

seguir. 

 

4.3.1 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Foram incluídos todos os casos pertencentes ao banco de dados do 

BEHGEEC.  

Foram excluídos todos os casos que não preencheram os seguintes critérios: 

 Não apresentaram exame anatomopatológico encefálico concluído; 

 Não apresentaram entrevista clínica completa e com dados 

consistentes; 

 

4.4 SELEÇÃO DE CASOS DO BEHGEEC 

 

 A seleção de casos consistiu na aplicação dos critérios de elegibilidade, deste 

estudo, no acervo do BEHGEEC. A figura 18 esquematiza o fluxograma de inclusão 

dos participantes no estudo. 

  

Figura 17: Fluxograma de mapeamento dos casos para inclusão no estudo e 

composição da amostra 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Total de casos existentes no 

BEHGEEC (n= 3.101) 
Anatomopatológico não 

concluído (n=1.978) 

Total de casos com anatomopatológico 

definido (n= 1.123) 

Total de casos completos (entrevista clínica 

completa e com dados consistentes + 

anatomopatológico concluído) (n= 548) 

Excluídos: 

- Casos incompletos:   
(n = 342); 
- Dados inconsistentes: 
(n = 233). 
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Após mapeamento e inclusão dos casos do BEHGEEC, no presente estudo, 

deu-se início aos procedimentos que foram divididos em duas fases: 1) Definição 

dos casos com DCC e 2) Validação do DCC.  

 

4.5 PRIMEIRA FASE – DEFINIÇÃO DOS CASOS COM DCC 

  

Para o mapeamento dos casos com DCC a partir das bases de dados do 

banco de encéfalos, foi primeiramente necessário realizar o processo diagnóstico 

em cada caso incluído. O diagnóstico do DCC, para cada caso, foi feito por meio de 

consenso diagnóstico com base na técnica de melhor estimativa diagnóstica (“best 

estimate diagnosis”) descrita por Leckman et al. (1982). Para nortear o consenso 

diagnóstico foi necessário realizar a definição conceitual e operacional do DCC, com 

base na última versão do mesmo (NANDA-I, 2015). Esse procedimento foi 

necessário uma vez que a definição conceitual proposta em estudo anterior (Souza, 

2010) tinha como base a versão anterior do diagnóstico.  

 

4.5.1. Definição Conceitual e Operacional dos componentes do DCC 

 

 A definição conceitual dos componentes do DCC foi realizada por meio de 

revisão de literatura e tomando como base o DSM-V (2013) os pesquisadores do 

estudo propuseram uma definição revisada. Foi necessário realizar uma nova 

definição, pois os termos definidos por Souza (2010) sofreram alterações na edição 

da NANDA-I (2015). A nova definição conceitual foi submetida à apreciação de três 

juízes independentes. O número de juízes foi estimado com base na recomendação 

de Hernández-Nieto (2002) e utilizado Fehring (1994) para o critério de seleção, 

enfermeiros com doutorado na linha de pesquisa em diagnósticos de enfermagem 

ou médicos com experiência clínica e/ou doutorado em neurologia. 

 O painel de juízes foi composto por três professores (dois enfermeiros e um 

médico neurologista); 66,7% apresentavam como máxima titulação o doutorado e 

33,3% a livre docência, todos os participantes obtiveram a titulação na área da 

neurociência. Adicionalmente, todos os juízes tinham experiência de ensino, 

pesquisa e prática em neurociência (neurologia clínica e doenças 



Métodos │71  

 

 

neurodegenerativas). O tempo de experiência dos juízes na área variou de 14 a 25 

anos. Além disso, dois dos juízes (enfermeiros) tinham experiência com o DCC 

superior a 14 anos. 

 Para cada juiz foi solicitado a definição do Diagnóstico de Enfermagem 

Confusão Crônica, de cada característica definidora e dos fatores relacionados 

referente a Clareza de Linguagem, Relevância Teórica e Pertinência Prática, 

seguindo os preceitos de Hernández-Nieto (2002): 

  Clareza de Linguagem: que diz respeito aos termos e a linguagem 

utilizada em cada um dos itens. Verifica se a forma de escrita e redação 

apresentada são de fácil compreensão. No comitê, foi avaliado se o item é 

suficientemente claro, compreensível e adequado para a população que fará uso do 

DCC – o enfermeiro. 

  Relevância Teórica: verificou-se o conteúdo do item, se ele é 

representativo do fenômeno estudado. Foi avaliado se o item é ou não relevante 

para o assunto – DCC. 

  Pertinência Prática: visando conhecer se o mesmo  é representativo do 

fenômeno a ser observado e se possui importância para o que o instrumento se 

propõe a avaliar. No comitê foi solicitado indicar a importância de cada item, se ele 

realmente é necessário para compor o instrumento. 

Foi desenvolvido um instrumento (ANEXO D) contendo Termo de 

Compromisso, Identificação dos especialistas e cada definição conceitual em uma 

escala tipo Likert quanto à clareza (1=pouquíssimo clara; 2=pouco clara; 

3=razoavelmente clara; 4=em grande parte clara; 5=muitíssimo clara); quanto à 

relevância teórica (1=pouquíssimo relevante; 2=pouco relevante; 3=razoavelmente 

relevante; 4=em grande parte relevante; 5=muitíssimo relevante); e, quanto à 

pertinência prática (1=pouquíssimo pertinente; 2=pouco pertinente; 3=razoavelmente 

pertinente; 4=em grande parte pertinente; 5=muitíssimo pertinente) (Balbinotti, 

2007). Além disso, foi solicitado sugestões de melhoria nos casos pontuados como 

1,2 ou 3 em cada questão.  

Na sequência, foi realizada a análise do grau de concordância entre os juízes 

por meio do Índice de Validação de Conteúdo (IVC; Alexandre e Coluci, 2011) item a 

item; Kappa de Light e para excluir a possibilidade de viés de prevalência de 

resposta entre os participantes foi utilizado o teste PABAK (Prevalence Adjusted, 
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Bias Adjusted Kappa). Foram considerados adequados os valores de IVC acima de 

80%, de Kappa de Light e PABAK acima de 0,50. Os itens com IVC menor que 80% 

foram revisados. 

Os domínios relevância teórica e pertinência prática alcançaram excelentes 

índices de concordância (IVC = 100; PABAK 1,00 e 0,92, respectivamente). No 

domínio clareza, o IVC foi abaixo de 80% em 11 dos 16 itens avaliados (conceito; 

cinco características definidoras e cinco fatores relacionados) e o, PABAK deste 

domínio também foi baixo (0,11). Foi, então, necessária a revisão das 11 definições. 

Inicialmente, foram alteradas as definições recomendadas por pelo menos dois 

juízes (Conceito de DCC e as CD: Prejuízo Cognitivo Crônico e Psicose de 

Korsakoff) e na sequencia as demais oito definições foram qualitativamente 

analisadas com relação à necessidade de ajustes, resultando em quatro ajustes 

adicionais (CD: Distúrbio Orgânico Cerebral e FR: Acidente Vascular Cerebral, 

Demência por multi-infarto e Doença de Alzheimer). O Quadro 15 apresenta a 

síntese do processo de revisão da definição conceitual do DCC. 

Quadro 14: Definições conceituais do diagnóstico de enfermagem confusão crônica. São 
Paulo, 2017 

Termo Definição Conceitual Proposta Sugestões do Comitê 
Definição Conceitual 

Revisada Final 

Confusão 
Crônica 

"Prejuízo potencialmente 
reversível ou irreversível e 

progressivo do funcionamento 
encefálico, que se manifesta de 

modo súbito ou insidioso,  
caracterizado por alteração 

cognitiva, comportamental e/ou 
funcional; levando a dependência 

e incapacidade para a 
manutenção do autocuidado, das 

atividades de vida diária e do 
funcionamento social".  

"O termo crônico 
(confusão crônica) se 

refere a prejuízo 
irreversível, e não 

reversível". (Juiz 1)                                   
"Se o prejuízo é 

crônico, ele pode é 
passível de ser 

controlado e não 
reversível". (Juiz 2)                              
"Falta definição de 

tempo". (Juiz 3) 

"Prejuízo irreversível e 
progressivo do funcionamento 

encefálico, que se manifesta de 
modo insidioso ou súbito, 

caracterizado por alteração 
cognitiva, comportamental e/ou 

funcional; levando a 
dependência e incapacidade 

para a manutenção do 
autocuidado, das atividades de 
vida diária e do funcionamento 

social, em um período ≥ 6 
meses". 

Características Definidoras 

Alteração de 
memória de 
curto prazo 

"Representa a alteração na 
memória imediata. O indivíduo 

apresenta dificuldade de recordar 
informações, fatos ou eventos 

que aconteceram recentemente". 

"Mudança no termo 
para Alteração na 

memória imediata". 
(Juiz 1) 

“Representa a alteração na 
memória imediata. O indivíduo 

apresenta dificuldade de 
recordar informações, fatos ou 

eventos que aconteceram 
recentemente”. 

(continuação) 
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Quadro 14: Definições conceituais do diagnóstico de enfermagem confusão crônica. São 
Paulo, 2017 

Características Definidoras 

Termo Definição Conceitual Proposta 
Sugestões do Comitê 

Definição Conceitual 
Revisada Final 

Alteração de 
memória de 
longo prazo 

"Representa a alteração na 
memória remota. O indivíduo 

apresenta dificuldade de recordar 
informações, fatos ou eventos 

que aconteceram no passado ou 
há um intervalo de tempo 

remoto". 

Não houve sugestões 

"Representa a alteração na 
memória remota. O indivíduo 

apresenta dificuldade de 
recordar informações, fatos ou 
eventos que aconteceram no 

passado ou há um intervalo de 
tempo remoto". 

Alteração 
progressiva na 

função cognitiva 

"Representa uma alteração 
contínua e progressiva na 

cognição, em que o indivíduo 
apresenta dificuldade nos 

domínios de atenção complexa 
(atenção sustentada, atenção 

dividida, atenção seletiva, 
velocidade de processamento); 
função executiva (planejamento, 
tomada de decisão, flexibilidade 

mental); aprendizagem e 
memória (imediata, recente e 

remota); linguagem (expressão e 
recepção); perceptomotor 

(percepção visual, auditiva e 
espacial, praxias e gnosias); 

funcionamento social 
(comportamento fora do padrão 

social aceitável, prejuízo na 
capacidade de crítica; inabilidade 
de reconhecer sinais sociais ou 

emoções em outros").  

Não houve sugestões 

"Representa uma alteração 
contínua e progressiva na 

cognição, em que o indivíduo 
apresenta dificuldade nos 

domínios de atenção complexa 
(atenção sustentada, atenção 

dividida, atenção seletiva, 
velocidade de processamento); 

função executiva 
(planejamento, tomada de 

decisão, flexibilidade mental); 
aprendizagem e memória 

(imediata, recente e remota); 
linguagem (expressão e 

recepção); perceptomotor 
(percepção visual, auditiva e 
espacial, praxias e gnosias); 

funcionamento social 
(comportamento fora do padrão 

social aceitável, prejuízo na 
capacidade de crítica; 

inabilidade de reconhecer 
sinais sociais ou emoções em 

outros"). 

Distúrbio 
Orgânico 
Cerebral 

"Presença de lesão encefálica". 

"Quando se usa a 
palavra lesão, 
subtende-se 

ferimento/trauma, 
pode-se utilizar 

qualquer alteração 
patológica ou 

traumática (definição 
da palavra)." (Juiz 2) 

“Presença de alteração 
encefálica de causa orgânica”. 

Funcionamento 
Social 

Prejudicado 

"Dificuldade de realizar 
atividades fora do ambiente 
doméstico, como trabalhar, 

participar de eventos sociais. 
Apresenta comportamento fora 

do padrão social aceitável, 
prejuízo na capacidade de crítica; 

inabilidade de estabelecer 
contatos sociais". 

Não houve sugestões 

"Dificuldade de realizar 
atividades fora do ambiente 
doméstico, como trabalhar, 

participar de eventos sociais. 
Apresenta comportamento fora 

do padrão social aceitável, 
prejuízo na capacidade de 

crítica; inabilidade de 
estabelecer contatos sociais". 

(continuação) 
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(continuação) 

Quadro 14: Definições conceituais do diagnóstico de enfermagem confusão crônica. São 
Paulo, 2017 

Características Definidoras 

Termo Definição Conceitual Proposta 
Sugestões do Comitê 

Definição Conceitual Revisada 
Final 

Interpretação 
alterada 

"Dificuldade de compreender o 
que está sendo falado ou o que 

está acontecendo, causando 
prejuízo na capacidade de julgar 

e resolver problemas do dia a 
dia". 

Não houve sugestões 

"Dificuldade de compreender o 
que está sendo falado ou o que 

está acontecendo, causando 
prejuízo na capacidade de julgar 

e resolver problemas do dia a 
dia". 

Nível de 
Consciência 

Normal 

"O paciente está consciente, 
mantendo o estado de alerta, 

evidenciando a manutenção de 
um estado dinâmico de 

percepção de si e do ambiente, 
incluindo a capacidade de 

responder à novos estímulos". 

Sugiro "Nível de 
consciência normal, 

porém pode 
apresentar déficits 
perceptuais de si 

mesmo e do 
ambiente..." (Juiz 1) 

"O paciente está consciente, 
mantendo o estado de alerta, 

evidenciando a manutenção de 
um estado dinâmico de 

percepção de si e do ambiente, 
incluindo a capacidade de 

responder a novos estímulos". 

Personalidade 
Alterada 

"Alteração no conjunto das 
características pessoais de uma 

pessoa, em relação ao seu 
padrão de pensar, agir e sentir". 

Não houve sugestões 

"Alteração no conjunto das 
características pessoais de uma 

pessoa, em relação ao seu 
padrão de pensar, agir e sentir". 

Prejuízo 
cognitivo 
crônico 

"Alteração crônica da cognição". 

"alteração persistente 
da cognição". (Juiz 2)                                                    
"Tempo de evolução". 

(Juiz 3)            

Alteração persistente da 
cognição, por um período ≥ 6 

meses 

Resposta 
Alterada à 
Estímulos 

"Alteração na forma de reagir aos 
estímulos externos, caracterizada 

por sintomas psicológicos e 
comportamentais, como 

agitação, apatia, agressividade, 
alucinação, delírio, e etc".  

"Fica a dúvida quanto 
aos sintomas 

psicológicos, isso é 
muito amplo, assim 

como a sua 
intensidade, colocaria 

quais são as 
alterações esperadas. 

Delírio está 
relacionado a um 

alteração no conteúdo 
do pensamento". (Juiz 

2) 

"Alteração na forma de reagir aos 
estímulos externos, caracterizada 

por sintomas psicológicos e 
comportamentais, como 

agitação, apatia, agressividade, 
alucinação, delírio, e etc". 

Fatores Relacionados 

Acidente 
Vascular 
Cerebral 

"Lesão encefálica causada por 
diminuição no fluxo sanguíneo 

(por obstrução ou sangramento), 
podendo ser de etiologia 

isquêmica ou hemorrágica". 

"Retiraria por 
obstrução ou 

sangramento".      
(Juiz 3) 

“Lesão encefálica causada por 
diminuição do fluxo sanguíneo, 

podendo ser de etiologia 
isquêmica ou hemorrágica”. 

Demência por 
multi-infarto 

"Demência Vascular. Transtorno 
neuro cognitivo causado por 

doença cérebro vascular, 
caracterizado por alteração 
cognitiva, comportamental e 

funcional, que ocorrem de modo 
súbito e com evolução em 

degraus". 

"...e com evolução em 
degraus ou 

progressiva". (Juiz 3) 

"Demência Vascular. Transtorno 
neuro cognitivo causado por 

doença cérebro vascular, 
caracterizado por alteração 
cognitiva, comportamental e 

funcional, que ocorrem de modo 
súbito e com evolução em 
degraus ou progressiva". 

(continuação) 
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(continuação) 

Quadro 14: Definições conceituais do diagnóstico de enfermagem confusão crônica. São 
Paulo, 2017 

Fatores Relacionados 

Termo Definição Sugestões do Comitê Consenso Final 

Doença de 
Alzheimer 

"Transtorno neurocognitivo 
caracterizado por um conjunto de 

alterações cognitiva, 
comportamental e funcional, que 

ocorrem de modo insidioso e 
progressivo". 

"Faltou a palavra 
degenerativa, 
progressivo e 

irreversível". (Juiz 2) 

"Transtorno neurocognitivo 
caracterizado por um conjunto 

de alterações cognitiva, 
comportamental e funcional, 

que ocorrem de modo 
insidioso, progressivo e 

irreversível". 

Lesão Cerebral 
(prejuízo 
vascular 

encefálico, 
doença 

neurológica, 
trauma e tumor) 

"Lesão encefálica causada por 
eventos traumáticos, doenças 
neurológicas e neoplásicas". 

"Substituir prejuízo 
vascular por injúria 

vascular encefálica". 
(Juiz 3) 

Lesão encefálica causada por 
eventos traumáticos, doenças 
neurológicas e neoplásicas". 

Psicose de 
Korsakoff 

"Demência de Korsakoff. 
Transtorno neurocognitivo 

causado por etilismo crônico e 
deficiências vitamínicas, 

caracterizado por alteração 
cognitiva, comportamental e 

funcional".  

"O título está como 
Psicose e na definição 

como demência, 
manter apenas 

psicose". (Juiz 2)             
"Singular: deficiência 

vitamínica (pois 
Korsakoff é déficit de 

tiamina)". (Juiz 3)     

"Psicose de Korsakoff. 
Transtorno neurocognitivo 

causado por etilismo crônico e 
deficiência vitamínica, 

caracterizado por alteração 
cognitiva, comportamental e 

funcional". 

Após a realização da definição conceitual, foi feita a definição operacional 

(Quadro 16) para orientar como identificar o DCC a partir da análise das bases de 

dados do biobanco. A definição operacional foi feita pelos pesquisadores do estudo. 

Quadro 15: Definição operacional das características definidoras e dos fatores relacionados 
do DCC. São Paulo, 2017 

Características Definidoras Procedimento de busca na entrevista clínica do BEHGEEC 

Alteração na memória de curto 
prazo 

Identificar nos instrumentos:                                                                     

- IQCODE questões:                                                                               

4. Lembrar de coisas que aconteceram recentemente;                         

5. Lembrar de conversas que teve nos últimos dias;                            

6. Esquecia o que queria dizer no meio de uma conversa;                                                                 

Considerar escore 4 (um pouco pior) e 5 (muito pior).                            

- CDR questões de "memória":                                                              

2. Ele/ela pode se lembrar de eventos recentes?;                                

3. Ele/ ela pode se lembrar de uma lista curta de itens (compras)?;                                                                                              

6. Ele/ ela se esquece completamente de um evento importante 

(viagem, festa, casamento em família) algumas semanas depois do 

evento?                                                                                   

Considerar respostas nas questões 2 e 3 "raramente" e 6 

"frequentemente".  

(continuação) 
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(continuação) 

Quadro 15: Definição operacional das características definidoras e dos fatores 
relacionados do DCC. São Paulo, 2017 

Características Definidoras Procedimento de busca na entrevista clínica do BEHGEEC 

Alteração na memória de longo 
prazo 

Identificar nos instrumentos:                                                              

- IQCODE questões:                                                                               

1. Reconhecer a face das pessoas amigas e da família;                  

2. Lembrar o nome de parentes e amigos;                                       

3. Lembrar de coisas sobre a família e amigos (aniversários, 

ocupações, endereços...).                                                     

Considerar escore 4 (um pouco pior) e 5 (muito pior).                        

- CDR questões de "memória":                                                                                                                                                       

8. Ele/ ela se esquece completamente de informações importantes 

do passado distante (ex.: data de nascimento, data de casamento, 

local de emprego)?                                                             

Considerar respostas "frequentemente"                                     

Alteração progressiva na função 
cognitiva 

Verificar na entrevista clínica história compatível com demência em 

vida com curso progressivo 

Distúrbio orgânico cerebral 
Verificar história compatível e/ou diagnóstico em vida de 

síndromes demenciais ou tumor cerebral 

Funcionamento social prejudicado 

Identificar no instrumento:                                                                

CDR questões de "assuntos comunitários":                                

8. Ele/ ela é capaz de fazer compras para suas próprias 

necessidades independentemente?                                                 

9. Ele/ ela é capaz de fazer atividades independentemente fora de 

sua casa?                                                                                        

10. Ele/ ela é levado a eventos sociais fora de casa de familiares?                                                                                            

Considerar nas questões 8 e 9 respostas "raramente ou nunca" e 

na questão 10 "não" 

Interpretação alterada 

Identificar no instrumento:                                                            

CDR a pontuação da dimensão "Julgamento e resolução de 

problemas"                                                                                             

Considerar score ≥ 1 

Nível de consciência normal 

Identificar comprometimento cognitivo através dos instrumentos 

CDR e IQCODE                                                                  

Considerar normal score de CDR 0 e 0,5 e IQCODE ≥ 3,41 

Personalidade alterada 

Identificar no instrumento:                                                                

CDR questões de "julgamento e resolução de problemas":      

6. Ele/ ela se comporta de modo apropriado - em situações sociais 

e em interação com outras pessoas? (Este item avalia 

comportamento e não aparência).                                                      

Considerar respostas "raramente"                                               

CDR questões de "assuntos comunitários":                                

11. Um observador casual do comportamento do sujeito pensaria 

que ele está doente?                                                           

Considerar respostas "sim" 

(continuação) 
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Quadro 15: Definição operacional das características definidoras e dos fatores 

relacionados do DCC. São Paulo, 2017 

Características Definidoras Procedimento de busca na entrevista clínica do BEHGEEC 

Prejuízo cognitivo crônico Verificar história de demência em vida 

Resposta alterada à estímulos 

Identificar no instrumento:                                                                

NPI alterações de comportamento:                                                

Agitação, Agressividade, Apatia, Depressão, euforia e irritabilidade                                                                                           

Considerar severidade 1 ,2 ou 3                                             

Fatores Relacionados Procedimento de busca na entrevista clínica do BEHGEEC 

Acidente Vascular Encefálico;                                              

Demência por multi-infarto;                                                      

Doença de Alzheimer;                                        

Lesão Cerebral;                       

Psicose de Korsakoff; 

Pesquisar em antecedentes pessoais 

 

4.5.2 Coleta de Dados 

 

 Uma vez feita a definição conceitual e operacional do DCC, foi construído o 

instrumento de coleta de dados para o registro das informações relacionadas à 

caracterização da amostra e existência do DCC. O instrumento de coleta seguiu um 

roteiro adaptado da entrevista original usada pelo banco de encéfalos. A versão 

primária do instrumento foi avaliada por cinco enfermeiras: uma enfermeira 

gerontóloga (doutora e psicometrista); uma enfermeira com quatro anos de 

experiência em ambulatório de especialidade neurológica; três enfermeiras 

pertencentes ao laboratório com vivência mínima de um ano na equipe de 

entrevistas. Todas as enfermeiras tinham experiência na coleta de dados por 

informantes, de modo retrospectivo. Foi analisado a facilidade de leitura e clareza, 

formato e apresentação, objetividade, abrangência e coerência de conteúdo. Após 

avaliação primária conclui-se a elaboração do Instrumento de Coleta de Dados 

(APÊNDICE A). 

 Na sequência, iniciou-se o procedimento de coleta de dados. A coleta foi feita 

exclusivamente pelos pesquisadores do estudo. Das bases de dados foram 

extraídas as variáveis do estudo, listadas a seguir. 
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4.5.2.1 Variáveis do estudo 

 

A variável dependente do estudo é o DCC, definido por consenso diagnóstico.  

As demais variáveis descritas são classificadas como variáveis independentes. Além 

das variáveis relacionadas com a caracterização do DCC (características definidoras 

e fatores relacionados), das bases de dados foram extraídas variáveis 

sociodemográficas, clínicas e anatomopatológicas: 

 Variáveis sociodemográficas: idade e faixa etária, de acordo com a 

classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), 

sexo e escolaridade; 

 Variáveis clínicas: antecedentes pessoais diagnosticados em vida e 

relatados pelo informante (hipertensão arterial sistêmica, diabetes 

melittus, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, arritmia, 

dislipidemia, doença vascular periférica, insuficiência renal crônica, 

hepatite, insuficiência hepática, distúrbios da tireóide, bronquite, asma, 

doença pulmonar obstrutiva crônica, osteoporose, osteoartrose, 

doenças infecciosas, neoplasia, acidente vascular encefálico, trauma 

crânio encefálico, doenças neurodegenerativas e doenças 

psiquiátricas); escore global do CDR, soma dos boxes do CDR e 

escore do IQCODE; 

 Variáveis de caracterização do DCC: características definidoras 

(alteração na memória de curto prazo; alteração na memória de longo 

prazo; alteração progressiva na função cognitiva; distúrbio orgânico 

cerebral; funcionamento social prejudicado; interpretação alterada; 

nível de consciência normal; personalidade alterada; prejuízo cognitivo 

crônico e resposta alterada à estímulos); fatores relacionados (acidente 

vascular encefálico; demência por multi-infarto; doença de Alzheimer; 

lesão cerebral e psicose de Korsakoff); 

 Variáveis anatomopatológicas: causa de óbito definida após autópsia, 

com base na Classificação Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID-10) e o resultado do exame 

neuropatológico. 
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4.5.3. Atribuição do DCC em cada caso 

 

 Após a coleta, foi realizado um consenso diagnóstico onde cada caso foi 

analisado individualmente, quanto a existência do DCC (sim, não ou subliminar) – 

Instrumento de Registro do Consenso Diagnóstico (APÊNDICE B), com base na 

presença das características definidoras e dos fatores relacionados presentes no 

caso. Como dito anteriormente, esse procedimento foi feito por meio de consenso 

diagnóstico. O painel para o consenso foi composto pelos pesquisadores do estudo 

e pelos enfermeiros do BEHGEEC. Posteriormente à definição dos casos com DCC 

presente, partiu-se para a segunda fase do estudo, chamada de fase de validação. 

 

4.6 SEGUNDA FASE – VALIDAÇÃO DE CRITÉRIO DO DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM CONFUSÃO CRÔNICA 

  

 O procedimento de validação clínicopatológica foi feita com base na validade 

de critério concorrente convergente e preditiva, em relação às evidências clínicas de 

comprometimento cognitivo antemortem e ao diagnóstico neuropatológico. Para a 

busca de evidências de validade de critério, foram estabelecidos os seguintes 

preceitos: 

 O DCC se correlaciona com as evidências clínicas de 

comprometimento cognitivo; 

 O DCC se correlaciona com o diagnóstico neuropatológico, 

considerado padrão-ouro. 

Assim, para a validade de critério concorrente convergente do DCC, o mesmo 

foi comparado com o diagnóstico clínico de comprometimento cognitivo (mensurado 

pelo escore dos instrumentos CDR e IQCODE e com o diagnóstico neuropatológico 

de condições neurodegenerativas (feito à partir do exame neuropatológico). Para a 

validade de critério preditivo do DCC, o mesmo foi comparado ao diagnóstico 

neuropatológico, em relação à sua capacidade de predição do fenômeno (doenças 

neurodegenerativas) de modo geral e em cada condição neuropatológica.  
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4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

As informações coletadas foram armazenadas no software Microsoft Office 

Excel 2016®. As análises foram realizadas por meio do programa estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Inc., versão 22.0, Chicago, USA), 

foram utilizados testes bicaudais e o valor de p delimitado foi de 0,05 para ser 

considerado significante (p < 0,05). 

 Os dados foram analisados por meio de análise descritiva, apontando 

frequências absolutas (n) e relativas (%) das variáveis categóricas, bem como 

cálculo de médias, medianas e desvio-padrão das variáveis quantitativas. A média 

aparada também foi analisada para verificar se havia efeito dos valores extremos na 

média. A análise bivariada envolveu associações, entre as variáveis categóricas, por 

meio do teste exato de Fischer. Para as variáveis quantitativas as diferenças entre 

as médias foram analisadas com teste t-student (comparação de duas médias) ou 

ANOVA (para comparação de grupos), Para analisar o valor de p obtido pelo teste t-

student, foi considerado o teste de Levene para analisar a igualdade das variâncias 

(homogeneidade). Foi utilizado o teste Mann-Whitney para comparação de 

medianas, quando apropriado. 

 Para a análise das correlações entre o número de características definidoras 

e o número de fatores relacionados com a faixa etária e escolaridade, para isto 

utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson.  

 Para testar a validade de critério concorrente convergente entre o DCC com 

CDR-SB e IQCODE foi utilizada a correlação ponto bisserial, apontando os valores 

de correlação dois a dois; e entre o DCC (sim ou não) com o diagnóstico 

neuropatológico (normal ou alterado) foi utilizado o teste de associação Exato de 

Fisher. 

 As evidências de validade de critério preditivo do DCC em relação ao 

diagnóstico neuropatológico foram testadas por meio de análise de regressão 

logística, assumindo o DCC como variável dependente. Primeiramente foram 

identificados os preditores neuropatológicos do DCC por meio da análise de 

regressão multinominal. Na sequência, foi testada a capacidade do DCC em 
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predizer alteração neuropatológica em cada diagnóstico neuropatológico 

isoladamente (identificados como preditores) por meio da análise da Curva ROC 

(Receiver Operator Characteristic). O valor de área sob a curva considerado 

adequado foi o de ≥0,70. 

 

 

4.8 PROCEDIMENTOS ÉTICO LEGAIS 

 

 Para a realização deste estudo, foram seguidas as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo humanos, provenientes da Resolução 

nº. 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, sob 

o número CAAE 51300515.4.0000.5392 (ANEXO D) e aprovação da diretoria do 

Grupo de Estudos em Envelhecimento Cerebral da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo para a coleta de dados. Este tipo de estudo dispensou 

assinatura de TCLE pelos participantes, por se tratar de pesquisa que utilizou-se de 

dados coletados à partir das bases de dados do BEHGEEC.  
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5 RESULTADOS 

  Foram incluídos no estudo 548 casos que respeitaram os critérios de 

inclusão. De modo a descrever o perfil dos indivíduos, apresentar-se-á na sequência 

a caracterização da amostra, antes da apresentação dos resultados deste estudo. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 Dentre os 548 casos, 53,1% (n= 291) eram do sexo feminino, enquanto 

46,9% (n=257) eram do sexo masculino. A idade média da amostra foi de 73,92 

anos (DP=11,03), variando de 50 a 98 anos. A média de idade entre as mulheres foi 

de 76,16 anos (DP=11,20) e entre os homens foi de 71,39 anos (DP=10,28). 

Aplicando um teste de comparação de médias, observa-se diferença estatística 

significativa (t(546) = - 5,17; p < 0,0001), no qual a idade média das mulheres é maior 

do que a dos homens. A Tabela 2 apresenta a distribuição dos indivíduos, segundo 

sexo e faixa etária. 

Tabela 2: Distribuição dos indivíduos segundo sexo e faixa etária. BEHGEEC-

FMUSP, 2004-2014. 

Faixa 
etária 

  Sexo 

 Masculino Feminino 
 

Total  

  n % n %   n % 

50 Ⱶ 60   40 15,6 31 10,6   71 12,9 

60 Ⱶ 70 
 

67 26,1 39 13,4 
 

106 19,3 

70 Ⱶ 80 
 

81 31,5 92 31,6 
 

173 31,6 

≥ 80 
 

69 26,8 129 44,4 
 

198 36,1 

Total   257 46,9 291 53,1   548 100 

Em relação a variável escolaridade, a média foi de 4,44 anos (DP=3,88), 

variando de 0 (analfabetismo) a 25 anos de estudo (mediana = 4,00; intervalo 

interquartil = 4). Entre as mulheres a média foi de 3,81 anos (DP=3,51), variando de 

0 a 15 anos de estudos (mediana = 4,00; intervalo interquartil = 4) e entre os 

homens, a média foi de 5,15 anos (DP=4,16) variando de 0 a 25 anos de estudo 

(mediana = 4,00; intervalo interquartil = 5) . Verifica-se uma diferença estatística 
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significativa (t(545) = 4,08; p < 0,0001) na média de estudo entre as mulheres e 

homens. Tanto a mediana quanto a distribuição da escolaridade são as mesmas 

entre homens e mulheres (p<0,0001).  Identificou-se uma correlação negativa (r = - 

0,223; p < 0,0001) entre idade e escolaridade, ou seja, quanto maior a idade menor 

a escolaridade. A Tabela 3 mostra a distribuição dos indivíduos, segundo sexo e 

escolaridade. 

Tabela 3: Distribuição dos indivíduos, segundo sexo e escolaridade. 

BEHGEEC-FMUSP, 2004-2014. 

Escolaridade 

  Sexo 

 Masculino Feminino 
 

Total  

  n % n %   n % 

Analfabeto   31 12,0 68 23,3   99 18,1 

1 Ⱶ 5 
 

140 54,5 163 56,0 
 

303 55,3 

5 Ⱶ 9 
 

40 15,5 30 10,3 
 

70 12,8 

9 Ⱶ 13 
 

36 14,0 26 9,0 
 

62 11,3 

≥ 13 
 

10 4,0 4 1,4 
 

14 2,5 

Total   257 46,9 291 53,0   548 100 

Em relação as causas de óbitos foram observadas 40 causas diferentes de 

óbitos, registradas por patologistas do SVOC. No entanto, foram especificadas 

somente as mais frequentes nessa amostra (Figura 19). 
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Figura 18: Principais causas de óbitos na população estudada. BEHGEEC-

FMUSP, 2004-2014 

 

 

 

 

 

 

 

*Outras causas: choque, neoplasias, septicemia, caquexia, desidratação, desnutrição proteico-calórica, anemia 

aguda, infarto pulmonar. 

Os antecedentes pessoais, nas quais foram referidas as doenças 

diagnosticadas em vida por médicos e relatada na entrevista pelos informantes são 

descritas na tabela 4.  
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Tabela 4: Principais comorbidades apresentadas pela população do estudo, no 

período anterior ao óbito, segundo sexo. BEHGEEC-FMUSP, 2004-2014.  

Antecedente pessoal* 

  SEXO   

p** 
 Masculino Feminino TOTAL 

   N % n % N %   

Hipertensão Arterial   160 43,5 208 56,5 368 31,4   0,023 

Diabetes Melittus 
 

58 39,0 91 61,0 149 12,7 
 

0,027 

Doença arterial coronariana 
 

54 47,8 59 52,2 113 9,6 
 

0,833 

Acidente vascular encefálico 
 

43 50,0 43 50,0 86 7,3 
 

0,558 

Insuficiência cardíaca 
 

40 44,0 51 56,0 91 7,7 
 

0,567 

Neoplasia 
  

36 75,0 12 25,0 48 4,0 
 

0,000 

Arritmia 
  

24 61,5 15 38,5 39 3,3 
 

0,067 

Demência 
  

18 25,7 52 74,3 70 6,0 
 

0,000 

Bronquite 
  

15 62,5 9 37,5 24 2,1 
 

0,144 

Dislipidemia 
  

13 36,0 23 64,0 36 3,1 
 

0,227 

Doença pulmonar obstrutiva crônica 8 80,0 2 20,0 10 0,8 
 

0,052 

Osteoartrose 
  

7 26,0 20 74,0 27 2,3 
 

0,029 

Depressão  
  

7 30,4 16 69,6 23 2,0 
 

0,135 

Insuficiência renal crônica 
 

6 60,0 4 40,0 10 0,8 
 

0,527 

Asma 
  

5 38,5 8 61,5 13 1,1 
 

0,586 

Osteoporose 
  

5 19,2 21 80,2 26 2,2 
 

0,004 

Doença de Parkinson 
 

5 35,7 9 64,3 14 1,2 
 

0,431 

Doença vascular periférica 
 

3 17,7 14 82,3 17 1,4 
 

0,014 

Distúrbios da tireoide 
 

3 33,3 6 66,7 9 80,0 
 

0,512 
*Doenças diagnosticadas em vida, por um médico. 
** Teste exato de Fisher 

A média de comorbidades por indivíduo foi de 2,04 doenças (DP=1,46), 

variando de 0 a 8. As mulheres apresentaram a média de 2,12 (DP = 1.50) de 

doenças simultâneas e os homens 1,95 (DP = 1,41) doenças simultâneas. Porém 

não houve diferença estatística entre os sexos (t(546) = - 1,40; p = 0,16). 

 

5.2 Análise descritiva do Diagnóstico de Enfermagem Confusão Crônica 

 Dentre os 548 casos incluídos, 144 indivíduos (26,3% da amostra) possuíam 

o diagnóstico de enfermagem Confusão Crônica. As mulheres apresentaram mais o 

DCC 61,8% (n=89) do que em relação aos homens 38,2% (n=55).  

Observou-se maior frequência de DCC entre as mulheres (p = 0,015), entre 

os mais idosos (p < 0,0001) e entre os indivíduos com menor escolaridade (p = 
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0,035). A Tabela 5 apresenta a distribuição do diagnóstico de enfermagem 

‘Confusão Crônica’, segundo sexo, faixa etária e anos de estudo. 

Tabela 5: Distribuição do Diagnóstico de Enfermagem Confusão Crônica, 

segundo sexo, faixa etária e escolaridade. BEHGEEC, 2004-2014. 

Variáveis 

  Diagnóstico de Enfermagem 'Confusão 
Crônica' 

  p* 
 

 

Não Sim 

 

Total 

  n % n %   n % 

Sexo 

M   202 50,0 55 38,2   257 46,9   

0,015 F 
 

202 50,0 89 61,8 
 

291 53,1 

 Total   404 73,7 144 26,3   548 100   

Faixa Etária 

50 Ⱶ 60   65 16,1 6 4,2   71 13,0   

0,000 

60 Ⱶ 70 
 

89 22,0 17 11,8 
 

106 19,3 

 70 Ⱶ 80 
 

125 31,0 48 33,3 
 

173 31,6 

 ≥ 80 
 

125 31,0 73 50,7 
 

198 36,1 

 Total   404 73,7 144 26,3   548 100   

Escolaridade 

Analfabeto 
 

62 15,3 37 25,7 
 

99 18,1 
 

0,035 

1 Ⱶ 5 
 

228 56,5 75 52,1 
 

303 55,3 
 5 Ⱶ 9 

 
51 12,6 19 13,2 

 
70 12,8 

 9 Ⱶ 13 
 

52 12,9 10 7,0 
 

62 11,3 
 ≥ 13 

 
11 2,7 3 2,0 

 
14 2,5 

 Total   404 73,7 144 26,3   548 100   
      *Teste exato de Fisher 

 

 A seguir, são apresentadas as análises descritivas para as Características 

Definidoras e para os Fatores Relacionados, segundo sexo, faixa etária e 

escolaridade.  

 

5.2 ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS E FATORES RELACIONADOS 

 As principais características definidoras apresentadas pelos indivíduos com 

DCC presente foram: distúrbio orgânico (16,5%), alteração na memória de curto 

prazo (11,3%), interpretação alterada (10,8%) e funcionamento social prejudicado 

(10,2%), conforme mostra a Tabela 6. 
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Tabela 6: Distribuição das Características Definidoras, segundo sexo. 

BEHGEEC, 2004-2014. 

Características Definidoras 

SEXO   

p* Masculino Feminino 
 

Total 
 

n % n %   n %   

Distúrbio Orgânico 54 39,4 83 60,6 
 

137 16,5 
 

0,252 

Nível de Consciência Normal 43 51,2 41 48,8 
 

84 10,1 
 

0,000 

Alteração na Memória de Curto Prazo 30 32,0 64 68,0 
 

94 11,3 
 

0,047 

Interpretação Alterada 28 31,1 62 68,9 
 

90 10,8 
 

0,033 

Funcionamento Social Prejudicado 27 31,8 58 68,2 
 

85 10,2 
 

0,081 

Resposta Alterada à Estímulos 27 35,5 49 64,5 
 

76 9,1 
 

0,498 

Prejuízo Cognitivo Crônico 24 30,0 56 70,0 
 

80 9,6 
 

0,026 

Alteração na Memória de Longo Prazo 21 26,3 59 73,7 
 

80 9,6 
 

0,001 

Alteração Progressiva da Função Cognitiva 13 23,6 42 76,4 
 

55 6,6 
 

0,005 

Personalidade Alterada 12 23,5 39 76,5 
 

51 6,1 
 

0,008 
  *Teste exato de Fisher 

Observa-se que as mulheres apresentaram mais, Personalidade Alterada 

(76,5%), Alteração Progressiva da Função Cognitiva (76,4%), Alteração na Memória 

de Longo Prazo (73,7%), Prejuízo Cognitivo Crônico (70,0%), Interpretação Alterada 

(68,9%), Alteração na Memória de Curto Prazo (68,0%), do que os homens, sendo 

esta diferença significativa estatisticamente (p<0,05). 

Tabela 7: Medidas de tendência central do número de características 

definidoras, segundo sexo e faixa etária. BEHGEEC-FMUSP, 2004-2014 

SEXO Faixa Etária n Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Máximo 

Feminino 50 Ⱶ 60 31 1,42 0,848 1 1,00 5 

 
60 Ⱶ 70 39 1,92 1,753 1 1,00 8 

 
70 Ⱶ 80 92 2,49 2,483 1 1,00 9 

  ≥ 80 129 3,9 3,087 1 2,00 10 

Masculino 50 Ⱶ 60 40 1,50 1,038 1 1,00 7 

 
60 Ⱶ 70 67 1,64 1,525 1 1,00 9 

 
70 Ⱶ 80 81 2,26 2,201 1 1,00 9 

  ≥ 80 69 2,54 2,576 1 1,00 9 

Total 50 Ⱶ 60 71 1,46 0,954 1 1,00 7 

 
60 Ⱶ 70 183 1,84 1,645 1 1,00 9 

 
70 Ⱶ 80 269 3,18 2,895 1 2,00 10 

  ≥ 80 25 3,28 3,234 1 1,00 9 

 Na Tabela 7 é possível observar que a média de número de características 

definidoras aumentou, no indivíduo, de acordo com o avanço da idade (p = 0,001). 
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Tabela 8: Medidas de tendência central do número de características 

definidoras, segundo sexo e escolaridade. BEHGEEC-FMUSP, 2004-2014 

SEXO Escolaridade n Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Máximo 

Feminino Analfabeto 68 3,87 3,100 1 2,50 9 

 
1 Ⱶ 5 163 2,73 2,646 1 1,00 10 

 
5 Ⱶ 9 30 2,43 2,208 1 2,00 9 

 
9 Ⱶ 13 26 2,27 2,255 1 1,00 8 

  ≥ 13 4 2,75 3,500 1 1,00 8 

Masculino Analfabeto 30 2,50 2,446 1 1,00 9 

 
1 Ⱶ 5 140 2,03 2,032 1 1,00 9 

 
5 Ⱶ 9 40 2,08 2,055 1 1,00 9 

 
9 Ⱶ 13 36 1,67 1,568 1 1,00 8 

  ≥ 13 10 2,50 2,677 1 1,00 8 

Total Analfabeto 98 3,45 2,971 1 2,00 9 

 
1 Ⱶ 5 303 2,41 2,404 1 1,00 10 

 
5 Ⱶ 9 70 2,23 2,114 1 1,00 9 

 
9 Ⱶ 13 62 1,92 1,893 1 1,00 8 

  ≥ 13 14 2,57 2,793 1 1,00 8 

 Na Tabela 8 observa-se o aumento no número de características definidoras 

quando a escolaridade é menor (p = 0,000).  A seguir, serão descritos e analisados 

os fatores relacionados do DCC, lembrando que neste estudo não foi possível 

quantificar casos de “psicose de Korsakoff”, pois nenhum caso apresentou 

diagnóstico em vida desta condição. 

Tabela 9: Distribuição fatores relacionados, segundo sexo. BEHGEEC-FMUSP, 

2004-2014. 

Fatores Relacionados 

SEXO   

p* Masculino Feminino 
 

Total 
 

n % n %   N %   

Acidente Vascular Encefálico 38 48,1 41 51,9 
 

79 27,1 
 

0,010 

Doença de Alzheimer 16 24,6 49 75,4 
 

65 22,3 
 

0,003 

Lesão Cerebral 3 33,3 6 66,6 
 

9 5,7 
 

0,528 

Demência por multi infartos 2 66,7 1 33,3 
 

3 1,0 
 

0,558 

Psicose de Korsakoff - - - - 
 

- - 
 

- 
       *Teste exato de Fisher 

 O Acidente Vascular Encefálico e a Doença de Alzheimer foram os fatores 

relacionados mais frequentes na amostra total e entre as mulheres. 
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Tabela 10: Medidas de tendência central do número de fatores relacionados, 

segundo sexo e faixa etária. BEHGEEC, 2004-2014. 

SEXO Faixa Etária n Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Máximo 

Feminino 50 Ⱶ 60 31 0,16 0,523 0 0,00 2 

 
60 Ⱶ 70 39 0,33 0,737 0 0,00 2 

 
70 Ⱶ 80 92 0,52 0,895 0 0,00 3 

  ≥ 80 129 0,88 1,065 0 0,00 3 

Masculino 50 Ⱶ 60 40 0,15 0,533 0 0,00 2 

 
60 Ⱶ 70 67 0,30 0,718 0 0,00 2 

 
70 Ⱶ 80 81 0,59 0,919 0 0,00 2 

  ≥ 80 69 0,54 0,933 0 0,00 3 

Total 50 Ⱶ 60 71 0,15 0,525 0 0,00 2 

 
60 Ⱶ 70 106 0,31 0,722 0 0,00 2 

 
70 Ⱶ 80 173 0,55 0,905 0 0,00 3 

  ≥ 80 198 0,76 1,032 0 0,00 3 

 Na Tabela 10 é possível notar, no sexo feminino, o aumento no número médio 

de fatores relacionados com o avançar da idade. Porém, no sexo masculino, o 

aumento da média do número de fatores relacionados ocorre até os 79 anos (p = 

0,000). 

Tabela 11: Medidas de tendência central do número de fatores relacionados, 

segundo sexo e escolaridade. BEHGEEC-FMUSP, 2004-2014. 

SEXO Escolaridade n Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Máximo 

Feminino Analfabeto 68 0,88 1,100 0 0,00 3 

 
1 Ⱶ 5 163 0,54 0,904 0 0,00 3 

 
5 Ⱶ 9 30 0,67 0,959 0 0,00 2 

 
9 Ⱶ 13 26 0,38 0,804 0 0,00 2 

  ≥ 13 4 0,50 1,000 0 0,00 2 

Masculino Analfabeto 30 0,61 0,989 0 0,00 3 

 
1 Ⱶ 5 140 0.44 0,841 0 0,00 3 

 
5 Ⱶ 9 40 0,45 0,846 0 0,00 2 

 
9 Ⱶ 13 36 0,25 0,649 0 0,00 2 

  ≥ 13 10 0,40 0,843 0 0,00 2 

Total Analfabeto 98 0.81 1,071 0 0,00 3 

 
1 Ⱶ 5 303 0,49 0,876 0 0,00 3 

 
5 Ⱶ 9 70 0,54 0,896 0 0,00 2 

 
9 Ⱶ 13 62 0,31 0,715 0 0,00 2 

  ≥ 13 14 0,43 0,852 0 0,00 2 
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Observa-se o aumento no número de fatores relacionados quando há baixa 

escolaridade nos indivíduos (p=0,015). 

5.3 ANÁLISE DOS DIAGNÓSTICOS NEUROPATOLÓGICOS DE ACORDO 

COM O DCC 

 Quanto ao resultado do exame anatomopatológico, a Tabela 12 demonstra a 

distribuição segundo o Diagnóstico de Enfermagem Confusão Crônica. Vale 

ressaltar, que os casos de “doença com grãos argirofílicos”, “doença de Pick”, 

“demência com emaranhados neurofibrilares” e “degeneração corticobasal”, foram 

categorizadas como degeneração lobar frontotemporal, por serem pertencentes a 

esta classificação.   

Tabela 12: Distribuição do Diagnóstico de Enfermagem Confusão Crônica, 

segundo exame neuropatológico. BEHGEEC-FMUSP, 2004-2014. 

Anatomopatológico 

  Diagnóstico de Enfermagem 'Confusão 
Crônica' 

  

p* 
 

 

 
Não Sim 

 

Total 
 

  n % n %   n %   

Normal   256 90,1 28 9.8   284 52,0   0,000 

Degeneração lobar frontotemporal 
 

50 73,5 18 26,5 
 

68 12,4  
1,000 

Demência Mista 
 

31 48,4 33 51,6 
 

64 11,7  
0,000 

Doença de Alzheimer 
 

31 50,0 31 50,0 
 

62 11,3  
0,000 

Doença de Parkinson 
 

18 72,0 7 28,0 
 

25 4,5  
0,818 

Demência Vascular 
 

13 33,3 26 66,7 
 

39 7,1  
0,000 

Taupatia atípica 
 

2 66,7 1 33,3 
 

3 0,5  
1,000 

Angiopatia amiloide cerebral 
 

2 100 0 0 
 

2 0,4  
1,000 

Atrofia de múltiplos sistemas 
 

1 100 0 0 
 

1 0,2  
1,000 

Total   404 73,7 144 26,3   548 100   ____ 

     *Teste exato de Fisher 

 

Na amostra total estudada, 52% dos casos eram “normais” ao exame 

neuropatológico. Os dados da Tabela 12 mostram que os principais diagnósticos 

neuropatológicos foram: degeneração frontotemporal (12,4%), seguido por demência 

mista (11,7%) e doença de Alzheimer (11,3%). A demência vascular este presente 

7,1% dos casos. Foi observada diferença estatisticamente significante entre a 

frequência do DCC e demência mista, doença de Alzheimer e a demência vascular 

(p<0,01). 
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5.4 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM CONFUSÃO CRÔNICA E SUAS 

CORRELAÇÕES 

 

Na Tabela 13 são apresentados os valores observados dos coeficientes de 

correlação de Pearson entre as variáveis: faixa etária e escolaridade, com o número 

de características definidoras e de fatores relacionados, e os p-valores dos testes de 

significância dos coeficientes. Observa-se que as características definidoras e os 

fatores relacionados têm correlação negativa (r =  -0,14;  p = 0,001 e r = -0,12; p = 

0,004, respectivamente)  com escolaridade, isto é, o número de características 

definidoras e de fatores relacionados tendem a diminuir com o aumento da 

escolaridade. Com a Faixa etária ocorre o oposto o número de características 

definidoras e fatores relacionados aumentam com o aumento da idade (r = 0,28; p = 

0,000 e r = 0,22; p = 0,22, respectivamente). 

Tabela 13: Coeficientes de correlação de Pearson entre faixa etária, 

escolaridade, número de características definidoras e número de fatores 

relacionados. BEHGEEC-FMUSP, 2004-2014. 

  

Faixa Etária   Escolaridade 

n Correlação de 
Pearson (r) 

p 
  

n Correlação de 
Pearson (r) 

p 

Número de Características 
Definidoras 

548 0,28 0,000 
 

548 -0,14 0,001 

        Número de Fatores 
Relacionados 

548 0,22 0,000 
 

548 -0,12 0,004 

 

5.5 VALIDADE DE CRITÉRIO DO DCC 

 A seguir, são apresentados os resultados da validade de critério concorrente 

convergente e a validade de critério preditiva do DCC. 
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5.5.1 Validade de Critério Concorrente Convergente 

 Foi observado que o DCC apresentou correlação positiva com o CDR (r = 

0,68; p <0,000) e com o IQCODE (r = 0,47; p <0,000), evidenciando que o DCC 

apresenta boa evidência de validade na perspectiva do critério concorrente 

convergente, ou seja, o DCC mensura o fenômeno da mesma forma que os 

instrumentos usados no diagnóstico clínico (Tabela 14). 

Tabela 14: Correlação entre CDR (SB), IQCODE e Diagnóstico de enfermagem 

confusão crônica. BEHGEEC-FMUSP, 2004-2014. 

  

CDR (SB)   IQCODE 

n r p 
  

n r p 

Diagnóstico de Enfermagem 
Confusão Crônica 

548 0,68 0,000 
  

548 0,47 0,000 
  

r = correlação ponto-bisserial  

Do mesmo modo, observou-se associação do DCC com o diagnóstico 

neuropatológico (p = 0,000), evidenciando que o DCC apresenta boas evidências de 

validade de critério concorrente convergente quando comparado ao diagnóstico 

padrão-ouro (exame neuropatológico). 

Tabela 15: Associação entre o Diagnóstico de Enfermagem Confusão Crônica 

e o diagnóstico neuropatológico. BEHGEEC-FMUSP, 2004-2014. 

Variável 

Anatomopatológico 
alterado Total 

p-
valor* 

Não Sim 

Diagnóstico de Enfermagem Confusão Crônica       
  Não [n (%)] 256 (46,7) 148 (27,0) 404 (73,7) 

0,000 Sim [n (%)] 28 (5,1) 116 (21,2) 144 (26,3) 

Total [n (%)] 284 (51,8) 264 (48,2) 548 (100,0) 
*Teste Exato de Fisher 
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5.5.2 Validade de Critério Preditiva do DCC 

5.5.2.1 Preditores neuropatológicos de DCC 

A seguir, serão apresentadas as análises de regressão do diagnóstico 

neuropatológico como preditor de DCC. 

Tabela 16: Modelo de regressão logística multinominal do exame 

neuropatológico como preditor de DCC. BEHGEEC-FMUSP, 2004-2014. 

Diagnóstico neuropatológico 

  
Diagnóstico de Enfermagem Confusão Crônica 

 
  

B (SE) p-valor OR IC (95%) 

Doença de Alzheimer 
 

2,197 (0,32) 0,000 9,000 (4,800 - 16,873) 

Demência Vascular 
 

2,890 (0,39) 0,000 18,000 (8,348 - 38,813) 

Demência Mista 
 

2,260 (0,31) 0,000 9,581 (5,141 - 17,854) 

Doença de Parkinson 
 

1,253 (0,48) 0,010 3,500 (1,349 - 9,083) 

Degeneração lobar frontotemporal 
 

1,176 (0,33) 0,004 9,581 (1,672 - 6,277) 

Observou-se que o indivíduo possuir demência vascular aumenta em 18% a 

chance de DCC. A demência mista é responsável por aumentar 9,6% a chance e a 

doença de Alzheimer em 9% a chance de DCC. Ao verificar casos de doença de 

Parkinson e Degeneração lobar frontotemporal, observou-se que estas aumentam a 

chance de DCC em 3,5% e 9,6%, respectivamente (Tabela 16). 

5.5.2.2 DCC como preditor de alterações neuropatológicas 

 Observou-se que o DCC é um preditor independente de alterações 

neuropatológicas (Tabela 17). Quem tem DCC tem 7,16 vezes mais chances de ter 

alteração no exame neuropatológico compatível com demência.  
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Tabela 17: Modelo de regressão logística binária do DCC como preditor de 

exame neuropatológico alterado. BEHGEEC-FMUSP, 2004-2014 

 

  
B 

Erro 
Padrão 

Wald 
Graus de 
Liberdade 

p-valor 
Razão de 
Chances 

Intervalo de 
Confiança 

95%   

DCC 1,969 0,235 70,518 1 0,000 7,166 4,525 - 11,347 

Constante -0,548 0,103 28,16 1 0,000 0,578   

 

 

A capacidade preditiva do DCC para prever os diagnósticos neuropatológicos 

identificados como preditores de DCC é apresentada na Tabela 18 e na Figura 21.  

 

Tabela 18: Áreas sob a curva ROC para estimar a capacidade preditiva do 

diagnóstico de enfermagem confusão crônica para o exame neuropatológico 

alterado. BEHGEEC-FMUSP, 2004-2014. 

 

Preditor Diagnóstico Neuropatológico Área IC* 95% 

Diagnóstico de 
Enfermagem 

Confusão Crônica 

Doença de Alzheimer 0,634 (0,556 - 0,712) 

Demência Vascular 0,717 (0,629 - 0,806) 

Demência Mista 0,643 (0,567 - 0,720) 

Doença de Parkinson 0,509 (0,392 - 0,626) 

Degeneração Lobar Frontotemporal 0,501 (0,428 - 0,575) 
*Intervalo de confiança 

Observou-se que o DCC tem boa capacidade preditiva para prever a 

Demência Vascular, a Demência Mista e a Doença de Alzheimer, mas não tem boa 

capacidade preditiva para Doença de Parkinson e Degeneração Lobar 

Frontotemporal. A melhor capacidade preditiva é para os casos de demência 

vascular.  
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Figura 19: Representação gráfica da análise de predição do diagnóstico de 

enfermagem confusão crônica para o exame neuropatológico alterado. 

BEHGEEC-FMUSP, 2004-2014 
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6 DISCUSSÃO 
 
  

Os achados do presente estudo evidenciaram que o DCC possui boas 

evidências de validade de critério para a detecção de condições 

neurodegenerativas. Evidenciou-se que o DCC apresenta bons níveis de correlação 

com escores clínicos utilizados no diagnóstico de demência e que se associa com o 

diagnóstico neuropatológico de doenças neurodegenerativas. Também foi 

observado que o DCC é um preditor independente da doença neurodegenerativa e 

que aumenta a chance da mesma, sobretudo de Demência Vascular, Mista e de 

Doença de Alzheimer.  

Por ser um estudo clínico-patológico inédito, não foram encontrados estudos 

que pudessem ser usados para fins de comparação com os achados do presente 

estudo. No entanto, alguns pontos merecem ser destacados e discutidos: 1) a 

correspondência do DCC com as condições neurodegenerativas, notadamente as 

demências; 2) a necessidade de revisão do DCC aprovado pela NANDA com base 

nos achados do presente estudo e 3) a influência de aspectos sócio-demográficos 

na ocorrência do DCC.  

 Primeiramente, destaca-se a correspondência do DCC com as síndromes 

demenciais. Os achados do presente estudo demonstraram que as principais causas 

neuropatológicas de DCC são as demências. Em estudo descrito por MKCH-10 

(2006) foi realizado uma comparação entre as definições, Fatores Relacionados / 

Causa e Características Definidoras / Sintomas de Confusão Crônica e Demência 

mostrando que a definição das principais características definidoras são 

manifestações típicas de síndromes demenciais. Alguns estudos prévios, Hudson 

(2011) e NINR (2006, p. 3), apontaram que o conceito de demência é igual ao de 

Confusão Crônica. Essa correspondência encontrada no presente estudo e nos 

outros citados justifica a necessidade de revisão do DCC para cobrir a 

especificidade das síndromes demenciais. 

  As evidências de validade de critério preditivo demonstraram que o DCC 

possui boa capacidade preditiva para demência vascular, demência mista e doença 

de Alzheimer, que são os tipos de síndromes demenciais mais prevalentes (César, 

2014), porém os termos demência vascular e demência mista não constam no 
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componente Fatores Relacionados do DCC, apenas o termo demência por multi-

infarto que é  uma das lesões encontradas na demência vascular (Róman, 2003). A 

demência mista é relativamente comum em pacientes portadoras de doença de 

Alzheimer, pois muitos também apresentam comprometimentos vasculares 

encefálicos – demência vascular (Brucki, 2011). 

 Identificou-se que o DCC não é um bom preditor para doença de Parkinson e 

Degeneração lobar frontotemporal, podendo estar relacionado com a baixa 

especificidade do diagnóstico para a detecção desses casos. A Degeneração lobar 

frontotemporal, por sua diversidade de quadros clínicos degenerativos é um desafio 

na diferenciação entre outros tipos de patologias como a doença de Alzheimer 

(Bahia, 2012), assim como a Doença de Parkinson, por muitas vezes ser uma 

manifestação secundária a outra doença neurodegenerativa.  

Mesmo a validação conceitual não ter sido objetivo desse estudo, identificou-

se que DCC aprovado pela NANDA-I (2015) carece de revisão, tanto do conceito 

quanto das características definidoras e fatores relacionados. Conceitualmente, a 

necessidade de alteração é em função da atualização de conceitos relacionados às 

síndromes demenciais. O próprio DSM-V, recentemente atualizou nôminas e 

critérios diagnósticos relacionados com os ‘transtornos neurocognitivos’, impondo a 

necessidade de revisão do DCC já que este está relacionado aos transtornos 

demenciantes.  

O conceito do DCC definido no presente estudo com base na sua última 

versão foi “Prejuízo irreversível e progressivo do funcionamento encefálico, que se 

manifesta de modo insidioso ou súbito, caracterizado por alteração cognitiva, 

comportamental e/ou funcional; levando a dependência e incapacidade para a 

manutenção do autocuidado, das atividades de vida diária e do funcionamento 

social, em um período ≥ 6 meses". Este conceito proposto foi considerado adequado 

pelos juízes desde que estabelecido o corte temporal. Estabeleceu-se, então, um 

corte temporal de seis meses, por ser um tempo comumente usado para se 

classificar uma condição como crônica. As doenças crônicas, segundo Portaria nº. 

483, do Ministério da Saúde (2014), são aquelas que apresentam início gradual, com 

duração longa ou incerta e que, em geral, apresentam múltiplas causas e cujo 

tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado 

contínuo que, usualmente, não leva à cura. A principal característica de uma doença 
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crônica é a sua duração. É definida como longa duração, uma condição que dura 

mais de três meses a um ano ou que necessite de um período de hospitalização por 

mais de um mês. Em estudo realizado por Souza (2010) o tempo diagnóstico 

definido como estado foi de duração maior do que oito meses.  

 Algumas das características definidoras necessitam de revisão principalmente 

no que diz respeito a atualização dos termos como no caso da alteração na memória 

de curto prazo que atualmente é descrita como memória imediata (Ávila e Lacet, 

2011). Outras CD geraram baixos índices de clareza como Distúrbio orgânico 

cerebral, muitas vezes confundido com delirium ou se a alteração encefálica era 

secundária a outro processo orgânico. De acordo com Videbeck (2012), trata-se de 

uma perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica encefálica, temporária ou permanente. Representada pela exteriorização 

de um estado patológico, refletindo um distúrbio orgânico. No DSM-V (2014), foi 

encontrado somente definição de delirium quando relacionado o termo distúrbio 

orgânico cerebral. 

 A CD “nível de consciência normal” foi muito discutida entre os juízes e os 

pesquisadores deste estudo, pois trata-se de uma condição “normal” disposta entre 

outras condições que citam alterações, podendo ser erroneamente interpretada no 

dia-a-dia de um enfermeiro. Psicometricamente um instrumento que avalia somente 

alterações não pode dispor de um item que avalie o oposto, pois o mesmo pode ser 

apontado por erro de preenchimento (Raymundo, 2009). 

 Em relação aos Fatores Relacionados, observou-se que alguns diagnósticos 

de síndromes demenciais encontrados no exame neuropatológico não constam na 

versão da NANDA-I (2015); como a degeneração lobar frontotemporal, a demência 

mista e a doença de Parkinson. Tais condições são responsáveis pela terceira, 

quarta e sexta causa de síndromes demenciais, respectivamente, em estudos 

epidemiológicos (Brucki, 2011). Além disso, o termo demência por multi-infartos 

necessita ser atualizado para demência vascular, que por sua vez abrange diversas 

alterações cerebrovasculares e não somente uma manifestação. Sugere-se que o 

termo Psicose de Korsakoff seja modificado para Demência de Korsakoff. 

 Além das questões relacionadas aos achados de validação, os resultados do 

presente estudo também trazem contribuições do ponto de vista epidemiológico que 

podem contribuir para o processo de raciocínio clínico do enfermeiro. A prevalência 
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de DCC na amostra estudada foi de 26,3%, maior entre as mulheres. Isso é 

esperado devido a maior sobrevida das mulheres. Consequentemente, diversos 

estudos (Herrera et al., 2002; Cerqueira et al., 2005; Lopes, 2006; Scazufca et al. 

2008; Nitrini et al., 2009) identificaram que as mulheres têm uma prevalência de 

demência mais elevada que os homens. No entanto, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante entre a prevalência de demência e o sexo 

anteriormente, como encontrado neste estudo.  

 Nicodemo e Godoi (2010) apontaram um aspecto que vem ocorrendo e sendo 

amplamente discutido, o processo de “feminização da velhice”, no qual as mulheres 

constituem a maioria da população idosa em todas as regiões do mundo. Para 

Cesar (2014) este fato é atribuído ao perfil das mulheres, as quais possuem menor 

prevalência de tabagismo e alcoolismo, maior preocupação com a saúde e aceitam 

mais facilmente a ida aos serviços de saúde. Segundo o IBGE (2010), as idosas 

representam 55,8% das pessoas com mais de 60 anos, e a expectativa de vida 

feminina encontra-se em torno de 77 anos, maior que a expectativa dos homens que 

é de 69,4 anos. Neste estudo, a média de idade das mulheres falecidas foi de 

aproximadamente cinco anos, evidenciando a maior longevidade entre as mulheres.  

Em relação a faixa etária e o DCC, notou-se um crescimento exponencial de 

DCC em idades mais avançadas. Não foi encontrado na literatura estudos que 

descrevessem a Confusão Crônica em idosos, porém por se tratar de sinais e 

sintomas de síndromes demenciais, identificou-se em estudos nacionais e 

internacionais o aumento da prevalência de demência conforme o aumento da idade 

(Herrera et al., 2002; Bottino et al., 2008; Scazufca et al., 2008; Lopes et al., 2012; 

Magalhães et al., 2008). Este estudo, evidenciou o aumento do número de 

características definidoras e dos fatores relacionados com o aumento da idade. 

Portanto, o avanço da idade pode ser um fator de risco para o DCC.  

Assim como a idade, o baixo nível de escolaridade aparece, em muitos 

estudos, associado a um risco aumentado de demência (Nitrini et al., 2009; Lopes et 

al., 2012). Neste estudo, observou-se que quanto menor a escolaridade mais 

prevalente era o DCC. Em estudo realizado por Farfel (2008) demonstrou-se que 

níveis elevados de escolaridade são associados com menor risco de demência. A 

reserva cognitiva, associada a escolaridade, seria constituída através do mecanismo 

de plasticidade cerebral, permitindo o recrutamento de áreas cerebrais 
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anteriormente pouco utilizadas para desempenhar novas funções, este processo é 

um meio de proteção em relação às síndromes demenciais, corroborando com este 

estudo, que quanto menor a escolaridade, maior a prevalência das CD e dos FR do 

DCC. 

 Para Nishizawa (2016) a baixa escolaridade encontrada no acervo do 

BEHGEEC-FMUSP deve-se às características de uma amostra proveniente de um 

serviço de autópsia que apresenta um nível socioeconômico mais baixo e 

consequentemente baixa escolaridade, mas também deve-se considerar as próprias 

características desse segmento etário (indivíduo com mais de 60 anos), que 

atualmente é representado por um grupo de indivíduos que tiveram pouco acesso 

aos estudos, sobretudo as mulheres.  

Dentre as características definidoras atribuídas à população deste estudo, 

“distúrbio orgânico cerebral” apresentou maior prevalência, isto provavelmente deve-

se ao fato de ser a característica mais evidente nas síndromes demenciais. De 

acordo com Lee et al. (2008), são aspectos clínicos observáveis de prejuízos e/ou 

lesões teciduais. A segunda maior prevalência de característica definidora foi 

“alteração na memória de curto prazo”, por ser um dos primeiros sintomas 

observados pelo familiar ou cuidador, sendo assim maior que a “alteração na 

memória de longo prazo” por ser, erroneamente, confundida com processo natural 

do envelhecimento.  

 Entre os fatores relacionados identificados na população deste estudo, o 

“acidente vascular encefálico” apresentou predominância (55%). De acordo com 

Pontes et al. (2008), o acidente vascular encefálico é a segunda principal causa de 

morte, além de ser uma das doenças que causam maiores  taxas de internações e 

incapacidade no indivíduo. Além disso, o acidente vascular encefálico pode 

desencadear um processo crônico degenerativo como a demência vascular. De 

acordo com Brucki (2011), a demência vascular é secundária a uma doença 

vascular cerebral. Foi constatado por Erkinjuntti et al. (2004) que o risco de 

desenvolver demência após um AVE parece ser dobrado em relação a controles 

após a idade de 65 anos.  

 O segundo fator relacionado com maior prevalência neste estudo foi a doença 

de Alzheimer. Nenhum informante relatou outro tipo de síndrome demencial, isto 
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deve-se, provavelmente, a dificuldade para se classificar os diversos tipos de 

demência na prática clínica.  

 Quanto às causas de óbito da população estudada, edema pulmonar 

representou 39% das causas, infarto agudo do miocárdio 18% e broncopneumonia 

9%. Estudos realizados por Brunnstrom e Englund (2009); e Fu et al. (2003) relatam 

que as causas infecciosas e “outras causas”, compostas principalmente por doenças 

pulmonares vem aumentando, principalmente em portadores de síndromes 

demenciais. Porém encontra-se na literatura evidências que as doenças 

cardiovasculares são as causas principais de mortalidade (Mansur e Favarato, 2012; 

IBGE, 2010). Isso pode ocorrer pois os dados são advindos de declarações 

realizadas em hospitais, os quais, por muitas vezes, são baseados em sintomas ou 

condições de morte, e não causa de morte propriamente ditas (Silva et al., 2013).  

 Dentre as comorbidades apresentadas pela população 31,4% possuíam 

diagnóstico em vida de hipertensão arterial. Estudos realizados por Allen e Fleming 

(2013) e Olives et al. (2013) na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá 

mostraram prevalência entre 30 e 35% de hipertensão arterial. Porém, em estudo 

nacional Mendes et al. (2014) observou alta prevalência de hipertensão arterial 55%, 

equiparado a estudos realizados por Asekun-Olarinmoye et al. (2013) e Gao et al. 

(2013) na Nigéria e China, nos quais a prevalência foi de 66,7% e 56,5% 

respectivamente. 

 A média de comorbidades entre os indivíduos foi de 2,04 doenças, as 

mulheres apresentaram maior média de doenças simultâneas, corroborando com 

este estudo, Rosset et al. (2011) observou maiores comorbidades nas mulheres 

porém não estatisticamente significante. 

 Como dito anteriormente, este foi o primeiro estudo a realizar uma validação 

clínicopatológica do DCC, o que pode ser considerado como o principal ponto forte, 

já que a validação foi feita com base em um diagnóstico padrão-ouro, e não padrão 

de referência. O acesso ao exame anatomopatológico dos encéfalos agregou alto 

nível de validade às comparações estabelecidas, pois as manifestações e causas 

encontradas no DCC são em sua maioria, pertencentes às síndromes demenciais 

que só podem ser diagnosticadas definitivamente através do exame neuropatológico 

postmortem. Por fim, através do acesso aos casos definitivos das síndromes 
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demenciais foi possível a validade de critério do DCC. Os estudos prévios de 

validação de DCC realizaram somente a validação de conteúdo.  

Uma limitação do presente estudo diz respeito à coleta retrospectiva dos 

dados. Não foi possível avaliar o paciente, já que o mesmo era recém-falecido à 

época de sua inclusão no estudo e não houve acesso aos prontuários médicos em 

vida, porém vale ressaltar que o informante possuía convívio, no mínimo, semanal 

com o indivíduo incluído no estudo. O DCC foi estabelecido por meio de consenso 

diagnóstico feito com base em dados coletados por informantes no período post-

mortem. Apesar disso, ressalta-se a validade do procedimento de coleta de dados 

clínicos realizado retrospectivamente por informantes, no BEHGEEC. Já foi 

anteriormente demonstrado que o método de coleta de dados clínicos usados no 

BEHGEEC é válido para detectar comprometimento cognitivo e demência (Ferretti e 

et al., 2010). Uma outra limitação foi a impossibilidade de mensurar a 

representatividade do fator relacionado “Psicose de Korsakoff” neste estudo, pois 

nenhum caso foi diagnosticado na amostra.Mesmo considerando as limitações, o 

presente estudo traz grandes contribuições para a prática assistencial de 

enfermagem na medida em que contribui para o refinamento do DCC que, por sua 

vez, favorecerá a prática clínica quando os resultados forem translados para a 

assistência. Ainda assim, são necessários novos estudos no que diz respeito a 

validade psicométrica das Características Definidoras, sobretudo que contribuam 

com o refinamento das mesmas. Conclui-se que o DCC necessita de aprimoramento 

especificamente em relação à atualização dos termos das características definidoras 

e dos fatores relacionados e também em relação à inclusão e/ou retirada de 

características definidoras necessárias para garantir a especificidade do diagnóstico.  
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7 CONCLUSÃO 

 O DCC reúne boas evidências de validade para a detecção de 

Síndromes Demenciais, porém ainda carece de refinamento (principalmente das 

características definidoras) de modo a melhorar a capacidade preditiva de algumas 

das doenças neurodegenerativas identificadas como preditoras de DCC.  

 A prevalência de DCC encontrada nesta amostra foi de 26%, maior em 

mulheres, em indivíduos mais velhos e com baixa escolaridade.   

 As características mais prevalentes foram “distúrbio orgânico cerebral”, 

“alteração na memória de curto prazo”, “interpretação alterada”, “funcionamento 

social prejudicado” e, entre os fatores relacionados foram “acidente vascular 

encefálico” e “doença de Alzheimer”. 

 Os diagnósticos neuropatológicos preditores de DCC são demência 

vascular, demência mista e doença de Alzheimer, dois dos três citados não estão 

inclusos no DCC NANDA-I (2015). Outras síndromes demenciais foram citadas 

porém não obtiveram índices de predição favoráveis como o caso da degeneração 

lobar frontotemporal e doença de Parkinson, talvez pela baixa especificidade do 

DCC para detecção destes casos. 

 Ter DCC presente aumenta a chance de apresentar alteração 

neuropatológica compatível com doença neurodegenerativa; 

 O DCC carece de aprimoramento nos termos das características 

definidoras e a inclusão e atualização dos termos dos fatores relacionados.  
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APÊNDICE A: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Nº SVO ___________  Início:__________         Término:_________ 

Número:______________  Data da coleta:___/___/_____ 

 

Dados do indivíduo (iniciais): 

Data do óbito:___/___/_____   Idade na data do óbito:______________ Escolaridade:___anos 

Sexo: (   ) F  (   ) M    Causa do óbito:______________________________________________ 

 

Antecedentes Pessoais: 

Número de comorbidades em vida:____________ 

 Nega ou desconhece qualquer dos antecedentes patológicos abaixo 

 HAS   DM   DAC   IC(TF______)   Arritmia   MP/CDI    DLP    DVP    IRC   Hepatite   Insuficiência 

Hepática         Gastrite    Hipo/Hipertireoidismo    Bronquite/Asma    DPOC    Osteoartrose    Osteoporose   

 AIDS    Sífilis                Neoplasia ____________________________________________ tratada   em 

tratamento   RT   QT   tto cirúrgico         AVE (i-h) prévio (há___anos -  sem sequela   com sequela 

cognitiva   com sequela motora   outro tipo de sequela_____)    TCE    S. Down    D. Parkinson    

Epilepsia    Depressão    Esquizofrenia   TAB   TOC   Outra_________________  

 

Demência diagnosticada em vida?  N    S    Há___________________   Etiologia:______________________ 

 História clínica compatível com demência?   Não    Sim 

 Início dos Sintomas:  Lento    Súbito    memória   comportamento   outro__________________________ 

 Curso:  lento e progressivo   rápido   evolução em degraus   curso flutuante 

 

Existência de sintomas depressivos maiores, detectados pelo SCID-D: 

 Sim   Não 
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O indivíduo possuía algumas das condições listadas? 

Alteração na memória de curto prazo:  Sim    Não    Não consta 

Sim, quais itens alterados:___________________________________________________________ 

Alteração na memória de longo prazo:  Sim    Não    Não consta 

Sim, quais itens alterados:____________________________________________________________ 

Alteração progressiva na função cognitiva:  Sim    Não    Não consta 

Distúrbio orgânico cerebral:  Sim    Não    Não consta 

Funcionamento social prejudicado:  Sim    Não    Não consta 

Sim, quais itens alterados:____________________________________________________________ 

Interpretação alterada:  Sim    Não    Não consta 

Nível de consciência normal:  Sim    Não    Não consta 

Personalidade Alterada:  Sim    Não    Não consta 

Sim, quais itens alterados:____________________________________________________________ 

Prejuízo cognitivo crônico:  Sim    Não    Não consta 

Resposta alterada a estímulos:  Sim    Não    Não consta 

Sim, quais itens alterados:____________________________________________________________ 

Acidente vascular encefálico:  Sim    Não    Não consta 

Demência por multi-infarto:  Sim    Não    Não consta 

Doença de Alzheimer:  Sim    Não    Não consta 

Lesão Cerebral:  Sim    Não    Não consta 

Psicose de Korsafoff:  Sim    Não    Não consta 
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APÊNDICE B: INSTRUMENTO DE REGISTRO DO CONSENSO DIAGNÓSTICO 

 

Iniciais:______ No protocolo:________ Juiz: ____________________________ 

Características definidoras  Ausente Subliminar Existente 

Alteração na memória de curto prazo    

Alteração na memória de longo prazo    

Alteração progressiva na função cognitiva    

Distúrbio orgânico cerebral    

Funcionamento social prejudicado    

Interpretação alterada    

Nível de consciência normal    

Personalidade alterada    

Prejuízo cognitivo crônico    

Resposta alterada a estímulos    

Fatores relacionados Ausente Subliminar Existente 

Acidente vascular cerebral    

Demência por multi-infarto    

Doença de Alzheimer    

Lesão cerebral (p. ex. prejuízo vascular 

encefálico, doença neurológica, trauma, tumor) 

   

Psicose de Korsakoff    

DCC no caso Ausente Subliminar Existente 

Conclusão diagnóstica    
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Justifique sua conclusão diagnóstica: _____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Consenso diagnóstico realizado por:______________________________________ 

Data: ___/___/____ 
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ANEXO A: Aprovação do Comitê de Ética - Protocolo de pesquisa nº. 

285/04, BEHGEEC. 
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ANEXO B: APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA – BIO BANCO 
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ANEXO C: ENTREVISTA CLÍNICA DO BEHGEEC 

 



Anexos │ 136 

 

 

 



Anexos │ 137 

 

 

 



Anexos │ 138 

 

 

 



Anexos │ 139 

 

 

 



Anexos │ 140 

 

 

 



Anexos │ 141 

 

 

 



Anexos │ 142 

 

 

 



Anexos │ 143 

 

 

 



Anexos │ 144 

 

 

 



Anexos │ 145 

 

 

 



Anexos │ 146 

 

 

 



Anexos │ 147 

 

 

 



Anexos │ 148 

 

 

 



Anexos │ 149 

 

 

 



Anexos │ 150 

 

 

 



Anexos │ 151 

 

 

 



Anexos │ 152 

 

 

 



Anexos │ 153 

 

 

 



Anexos │ 154 

 

 

 



Anexos │ 155 

 

 

ANEXO D: INSTRUMENTO PARA DEFINIÇÃO CONCEITUAL DAS 
CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS E DOS FATORES RELACIONADOS DO 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM CONFUSÃO CRÔNICA 
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ANEXO E: APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA DA EEUSP 
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