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RESUMO 

 

Introdução. Idosos frágeis são aqueles que apresentam certas características que os tornam 

mais vulneráveis ao adoecimento, a desenvolver complicações ao longo da internação que 

determinam suas chances de recuperação e sobrevida. Embora as características clínicas que 

definem a fragilidade possam, por si só, aumentar as chances de complicações durante a 

internação, nem todos os idosos frágeis evoluem de forma desfavorável quando 

hospitalizados. É possível que fatores adjacentes a sua condição frágil acrescentem riscos e 

determinem a ocorrência dessas complicações. Alterações cognitivas estão associadas a 

maior índice de internação na população idosa geral, podendo ser um fator agravante em 

idosos frágeis. Objetivo: Analisar se o desempenho cognitivo está associado a maior 

ocorrência de complicações durante a hospitalização. Método: Estudo observacional, 

transversal, realizado em um hospital privado, de atenção terciária, localizado na cidade de 

São Paulo. Os dados foram obtidos de registros eletrônicos armazenados na plataforma 

digital (RedCap) de 926 pacientes, com 60 anos ou mais, classificados como frágeis, 

segundo a escala FRAIL e admitidos nas unidades de internação hospitalar. Foram 

consideradas complicações hospitalares a ocorrência de um ou mais dos seguintes eventos: 

queda com lesão, lesão por pressão (estágio ≥ 2), broncoaspiração, delirium incidente, 

contenção mecânica, transferência não planejada para UTI, tempo de internação > 30 dias, 

alta para instituição de longa permanência, perda funcional, óbito intra-hospitalar e pós-alta, 

e reinternação 30 dias após alta. O desempenho cognitivo foi avaliado pelo instrumento 10-

point Cognitive Screener (10-CS). Resultados: Aproximadamente 50,1% dos idosos frágeis 

apresentaram pelo menos um evento de complicação hospitalar, sendo o delirium incidente, 

a readmissão hospitalar e o declínio funcional em 30 dias após alta, os eventos mais 

frequentes. Em todos eles, os idosos com complicação hospitalar tinham pior desempenho 

cognitivo. O desempenho cognitivo influenciou as changes de complicação hospitalar. A 

cada ponto no 10-CS, as chances de complicação hospitalar diminuíram em 19,2%. 

Conclusão: Idosos frágeis com pior desempenho cognitivo apresentam maior chance de 

desenvolver alguma complicação hospitalar durante a internação ou 30 dias após a alta. 

Esses resultados podem direcionar novos estudos para construção de ferramentas preditivas 

para rastreio de idosos mais vulneráveis à complicações relacionadas a internação hospitalar, 

para enfermagem é de extrema importância estas informações afim de permitir um plano de 

cuidados multidisciplinar adequado as suas necessidades de saúde e riscos de adoecimento.  

 

Palavras-chave: Cognição. Envelhecimento. Fragilidade. Enfermagem. Hospitalização.  
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Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Frail elderly people, that is, those who present certain characteristics that make 

them more vulnerable to sickness, can develop all kinds of complications throughout their 

hospitalization that influence their chances of recovery and survivability. Although those 

clinical characteristics that define their frailty can, by themselves, increase the chances of 

occurrence of these complications, not all frail elderly people develop unfavorably when 

hospitalized. It is entirely plausible that different elements associated with their frail condition 

can boost risks and determine the occurrence of those complications. Cognitive impairment is 

associated with higher rates of hospitalization in the general elderly population, so it can be an 

aggravating factor in frail seniors. Objective: To analyse the potential association of cognitive 

output with higher rates of complications during a hospitalization. Method: Observational and 

cross-sectional study, performed in a private hospital, of tertiary attention, located in the city of 

São Paulo. All data of 926 patients, 60 and older, classified as fragile according to the FRAIL 

scale, enrolled in care units, were obtained through RedCap digital records. Hospital 

complications were considered as the occurrence of one or more of the following events: fall 

with injury, pressure injury (stage>=2), bronchoaspiration, incident delirium, mechanical 

wrapping, a non-planned ICU transfer, length of stay>30 days, a hospital discharge to a long-

term stay institution, loss of function, in-hospital and after discharge death, readmission 30 days 

after discharge. Cognitive performance was evaluated in accordance with 10-point cognitive 

screening (10-CS). Results: Approximately 50.1% of fragile elders presented at least one event 

of a hospital complication, being the incident delirium, the hospital readmission and the loss of 

function 30 days after discharge, the most frequent ones. In all of them, the elderly with a 

hospital complication had the worst cognitive performance. The cognitive performance 

influenced the chances of a hospital complication. In each point of the 10-CS, the chances of a 

hospital complication reduced 19.2%. Conclusion: Frail elderly people with poorer cognitive 

performance presented a bigger chance of developing any kind of complication during 

hospitalization or 30 days after hospital discharge. These results can guide new studies to the 

construction of predictive tools with the purpose of tracking the most vulnerable seniors to 

complications associated with hospitalization, for nursing, this is extremely important in order 

to allowing multidisciplinary an adequate care plan for their health needs and risks of illnesses. 

 

Keywords: Cognition. Aging. Frailty. Nursing. Hospitalization.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A proporção de pessoas idosas está aumentando em diversos países, devido ao processo 

decorrente do aumento da expectativa de vida, diminuição das taxas de mortalidade e 

fecundidade. Nos países em desenvolvimento o envelhecimento está ocorrendo de forma 

extremamente acelerada, considerando-se que, no prazo de cinco décadas, pouco mais de 80% 

dos idosos no mundo viverão em países em desenvolvimento, gerando grandes desafios para 

estas sociedades, que precisam ser capazes de promover o envelhecimento saudável1. O 

envelhecimento populacional acontece no Brasil de maneira muito rápida, em 2019, a 

população de idosos representava 14% e as projeções são de crescimento para 30% em 2060, 

segundo o IBGE2. 

Estima-se que nos próximos 15 anos, aproximadamente 71% da população da América 

Latina e Caribe será composta por pessoas com 60 anos ou mais. No Brasil, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), temos aproximadamente 31 milhões de pessoas 

com idade igual ou superior a 60 anos, o que representa pelo menos 10% da população 

brasileira. Sendo assim, os idosos são o grupo populacional que mais cresce, estima-se que 

haverá mais idosos do que crianças abaixo de 15 anos em 2030, desta forma poderão atingir 

uma proporção de 73,3 milhões no ano de 20603. 

Assim, o Brasil ocupará o sexto lugar em número de idosos, alcançando em 2025, cerca 

de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade4. 

O envelhecimento consiste em processo sequencial, individual, cumulativo, irreversível, 

universal e não patológico caracterizado pela diminuição gradual das reservas funcionais do 
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organismo4. O envelhecimento saudável é definido como o processo de desenvolvimento e 

manutenção de uma capacidade funcional que permita o bem-estar na idade avançada5. Nesse 

processo, a interação entre os recursos biológicos, físicos e mentais de que dispõe um indivíduo 

(capacidade intrínseca) e os fatores ambientais (capacidade funcional) a que ele está exposto ao 

longo de todo o curso de sua vida, determina diferentes formas de envelhecer, já que suas 

capacidades podem ser mantidas ou deterioradas a depender da exposição a fatores ambientais6. 

A diminuição progressiva das reservas adaptativas do indivíduo às demandas ambientais 

durante o envelhecimento, aumenta sua vulnerabilidade à morbidade e mortalidade7,8. Nesse 

contexto, idosos com síndrome de fragilidade, composta por cinco componentes 

interrelacionados - perda de peso, fadiga, fraqueza, lentidão e baixo nível de atividade física, 

representam o grupo com maior risco de desfechos adversos como quedas, incapacidade, 

hospitalização e morte9. No Brasil, um estudo com base populacional identificou que, dentre 

esses componentes do fenótipo da fragilidade, o mais incidente foi o baixo nível de atividade 

física, seguido por fraqueza, fadiga e perda de peso não intencional7. Em torno de 60% dos 

pacientes idosos apresentam condições de fragilidade, tornando-os mais dependentes para 

executar suas Atividades de Vida Diária (AVDs)10. 

A síndrome da fragilidade é um processo dinâmico, reversível e o desenvolvimento de 

um dos componentes descritos pode desencadear o ciclo da fragilidade11,12, além de elevar o 

risco de desenvolvimento de declínio cognitivo, fato muito importante em decorrência da 

morbidade e mortalidade, que podem estar associadas ao comprometimento cognitivo e 

demência, acarretando o declínio funcional e piora da condição clínica, elevando o grau de 

dependência e aumentando as necessidades de cuidados hospitalares13. Nesse cenário, a 

hospitalização e o comprometimento cognitivo podem agravar a condição do idoso frágil e 

aumentar as taxas de complicação intra e pós hospitalar como readmissão e mortalidade14. 

Entretanto, não estão claros quais fatores que, durante a internação, podem agravar a condição 



Introdução 16 

 

do idoso frágil e se o comprometimento cognitivo contribui para piorar seus desfechos durante 

a internação e no período pós-alta.  

Neste sentido, o presente estudo tem o objetivo verificar se o desempenho cognitivo está 

associado a complicações hospitalares em idosos frágeis. 

Considerando a reversibilidade da síndrome de fragilidade no idoso, estratégias 

preventivas podem atenuar seu desenvolvimento e, portanto, diminuir o risco de ocorrência dos 

eventos adversos no período pós-alta hospitalar11,12. 

1.2 A SÍNDROME DA FRAGILIDADE 

A fragilidade é caracterizada como uma síndrome de natureza clínica multifatorial 

decorrente do aumento da vulnerabilidade a estressores que resulta na diminuição das reservas 

fisiológicas e no desequilíbrio dos múltiplos sistemas11. Trata-se de uma condição dinâmica que 

pode melhorar ou piorar com o passar do tempo, podendo estar associada à dificuldade de 

manutenção da homeostase em situações de exposição a perturbações tais como: alterações de 

temperaturas ambientais, variações na condição de saúde, redução da reserva energética11,15,16. 

Pode ser entendida como uma síndrome geriátrica, com o declínio de fatores biológicos, 

psicológicos, cognitivos e sociais, vivenciados ao longo do tempo, com oportunidade para 

prevenção e tratamento de sintomas, principalmente quando identificados precocemente. Pode 

se observar que idosos frágeis têm apresentado uma associação entre fragilidade, alterações 

cognitivas e idade avançada17. 

A fragilidade pode ainda ser definida como “uma síndrome que apresenta múltiplas 

causas e fatores, caracterizada pela diminuição da força e resistência, bem como pela redução 

da função fisiológica, que aumenta a vulnerabilidade do indivíduo à dependência funcional ou 

pode levar a morte”18. 
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Segundo Fried e cols. (2001), a fragilidade é uma síndrome caracterizada por perda 

involuntária de pelo menos 5% do peso no último ano, fadiga, baixa atividade física, velocidade 

de marcha lenta e fraqueza muscular. A presença de pelo menos três desses elementos configura 

um fenótipo que classifica um indivíduo como frágil. As principais mudanças relacionadas a 

fragilidade são: alterações neuromusculares, sistema neuroendócrino e sistema imunológico11. 

Assim, como no envelhecimento populacional, a ocorrência de fragilidade é diferente a 

depender das características da população. Na Europa e na América do Norte, a prevalência de 

fragilidade varia de 5,8% a 27,3%, sendo maior entre as mulheres, idosos institucionalizados e 

com idade avançada11,19,20. Em países em desenvolvimento, nos quais a acessibilidade aos 

serviços de saúde nem sempre é favorável, a prevalência da fragilidade apresenta tendências 

mais elevadas de 26,7% a 42,6%20. No Brasil a prevalência de pré-fragilidade foi 46,3% e de 

fragilidade de 8,7%20, entretanto, há bastante heterogeneidades regionais. Em estudo realizado 

na região Sul do Brasil, 31% dos idosos eram frágeis21. Outro estudo realizado no interior de 

São Paulo, com idosos no domicílio com histórico de quedas, a prevalência de fragilidade foi 

de 63,9%22. Em Minas Gerais, em um estudo de base populacional a prevalência de fragilidade 

foi igual 8,7%23. No Rio de Janeiro, pesquisa realizada com 430 idosos, com o objetivo de 

identificar os fatores de fragilidade capazes de gerar situação de dependência e de internação 

hospitalar, mostrou que os idosos avaliados 25% apresentaram queixa de memória, 32,3% 

apresentavam história prévia de depressão, 55,% com diagnóstico de hipertensão e 30,5% 

relataram episódios de quedas no último ano24. 

Os idosos pré-frágeis e frágeis apresentaram, respectivamente, maiores dependência em 

atividades instrumentais de vida diária; restrição em atividades avançadas de vida diária; foi 

identificado um maior percentual de estados de fragilidade associados a maiores chances para 

condições adversas de saúde, especialmente as relacionadas à incapacidade25. 

A fragilidade está associada a resultados adversos à saúde como agravamento de 
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doenças e comorbidades, além de impactar negativamente no processo de envelhecimento à 

sociedade e nos custos elevados aos serviços de saúde26. Idosos frágeis apresentam maior 

probabilidade de risco de queda, hospitalização, incapacidade, institucionalização e morte14. 

Além disso, a quantidade de elementos fenotípicos característicos da síndrome se associa 

positivamente com maior prevalência de doenças crônicas, de sintomas depressivos, idade mais 

avançada, moradia desfavorável, inatividade e maior consumo de bebidas alcoólicas21. 

Considerando que a fragilidade predispõe o idoso a doenças e incapacidades, essa síndrome 

deve ser considerada como um problema de saúde pública e que requer políticas de controle e 

prevenção, com vistas à manutenção da autonomia, da independência e da qualidade de vida, 

diminuindo assim a demanda às instituições de saúde e à sociedade como um todo27. 

1.2.1 A síndrome da fragilidade e o comprometimento cognitivo 

O comprometimento cognitivo em idosos refere-se a indivíduos que apresentam algum 

grau de perda cognitiva, geralmente a memória, quando comparados a indivíduos normais para 

a mesma faixa etária, sendo que este comprometimento não chega a interferir diretamente na 

capacidade para a realização das Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD)28. 

O comprometimento cognitivo representa um fator de risco para a doença de Alzheimer, 

por este motivo o diagnóstico cognitivo e funcional auxilia no planejamento de ações que 

favoreçam a promoção da saúde e a manutenção da capacidade funcional do idoso29. A 

avaliação do declínio cognitivo de forma preventiva auxilia a redução dos efeitos degenerativos, 

minimizando riscos de acidentes, prolongando a autonomia e a funcionalidade do idoso, 

principalmente na população do sexo feminino e com baixa escolaridade30. 

A fragilidade está presente em um grande número de idosos, é um estado clínico que se 

observa a vulnerabilidade que pode levar a várias consequências. Quando expostas a um agente 
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estressor, a Síndrome de Fragilidade (SF) aumenta o risco de desenvolvimento de 

comprometimento cognitivo e o idoso com comprometimento cognitivo pode desenvolver 

fragilidade11. Segundo Cezar (2016), existe pouca literatura que indica que idosos com CC leve 

possuem maior possibilidade de apresentar SF, quando comparados a idosos sem déficit 

cognitivo31. As doenças neurodegenerativas costumam ter natureza insidiosa e progressiva, 

somando-se às alterações estruturais e funcionais decorrentes do envelhecimento, que levam a 

um desempenho funcional diferente do esperado, no que se relaciona às AVDs, e vem 

acompanhado com a perda de autonomia e consequente alteração da qualidade de vida da 

população idosa31. 

Pacientes com Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) apresentam maior 

suscetibilidade para SF, contudo, cada indivíduo responde de uma maneira. Observa-se que 

uma pequena intervenção como infecção, procedimento cirúrgico ou início de uma medicação 

pode levar o idoso a uma mudança desproporcional do seu estado de saúde, alterando seu estado 

funcional de independente para dependente, de mobilidade adequada para imobilidade, de 

lúcido para delirante, de estável para dependente podendo levar a uma incapacidade parcial ou 

total, o que mostra que a variabilidade da cognição junto a parâmetros físicos e funcionais. 

Acredita que paciente com CCL apresentam mais susceptibilidade a SF17,31. 

O comprometimento cognitivo é conhecido por influenciar nas taxas de hospitalização, 

de forma variada em diferentes populações, o estudo mostra que o comprometimento cognitivo 

influencia no planejamento de alta e nas taxas de reinternação, devido às doenças complexas, 

baixa adesão a medicação, risco de eventos adversos, dificuldades em lidar com doenças 

crônicas, falta de suporte social e dificuldade de entendimento das orientações realizadas na 

alta pelo comprometimento cognitivo, o que coloca em risco sua adesão32. 

O comprometimento da funcionalidade é classificado em três níveis: básicas (ABVDs), 

instrumentais (AIVDs), avançadas ou complexas (AAVDs) e constituem uma condição para o 
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diagnóstico de demência33. As características de baixo nível de escolaridade, idade avançada, 

sintomas de depressão, gravidade das comorbidades, disfunção executiva e apatia mostraram 

forte associação com declínio funcional no grupo de CCL quando comparado aos controles com 

cognição normal34. As variáveis clínicas, físicas e cognitivas influenciam a capacidade 

funcional e podem colocar idosos em situação de mais vulnerabilidade para o declínio cognitivo 

e, consequentemente predispor ao declínio funcional. No caso de idosos com CCL, apesar de 

diferentes escalas de avaliação de AVD terem sido utilizadas foi identificado declínio em 

AAVD (exercícios de papéis e atividades sociais típicas da vida adulta) e AIVD (gerenciamento 

da vida prática, doméstica e comunitária)35. 

Estudo mostra que a fragilidade aumenta o risco de declínio cognitivo futuro e vice-

versa, sugerindo que a cognição e a fragilidade interagem dentro de um ciclo de declínio 

associado ao envelhecimento. A fragilidade é um forte fator de risco para declínio cognitivo 

adicional e incidência de demência. É possível que os indicadores de fragilidade sejam 

diretamente afetados pela neuropatologia, alteração hormonal, nutricional, inflamação crônica, 

risco cardiovascular, transtornos de humor, depressão, isolamento social levando ao 

comprometimento cognitivo. Entender como e porque a fragilidade está ligada ao 

comprometimento cognitivo tem implicações para o manejo de pacientes com demência e 

CCL34. 

Uma pesquisa realizada na Coreia, com 11 266 idosos acima de 65 anos, que foram 

acompanhados por três anos, mostrou que o comprometimento cognitivo e a fragilidade 

apresentam uma correlação que aumenta em 30% a taxa de mortalidade dos idosos considerados 

frágeis. Observou-se também que as mulheres mais velhas, não casadas, com baixa escolaridade 

e níveis de renda tendem a apresentar níveis mais altos de fragilidade, com um aumento de 

comorbidades e tendendo à depressão. Deduz-se que o comprometimento cognitivo associado 

a fragilidade é preditor para o aumento do risco de mortalidade desta população36. Este estudo 
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examinou a prevalência e os resultados do comprometimento cognitivo em uma grande coorte 

não selecionada de pessoas com 65 anos ou mais com uma internação médica de emergência 

no período de 1.º de janeiro de 2012 e 30 de junho de 2013. Esses pacientes passaram por uma 

avaliação estruturada para identificar transtorno cognitivo e qualquer associação, tais como 

delírio e demência e posteriormente estes dados foram analisados com taxa de readmissão e 

mortalidade. Foi observado que os idosos que apresentaram transtorno cognitivo, tais como 

delírio e demência identificado na internação tiveram desfechos piores e observou-se que são 

necessárias pesquisas que determinem as causas diretas preditores de declínio desta população 

idosa e complexa37. 

1.2.2 A síndrome da fragilidade e internação hospitalar 

No estudo que mostrou a fragilidade do idoso na clínica médica da unidade de 

emergência de um Hospital Geral terciário, observou-se que a maioria dos idosos apresentava 

fragilidade severa, implicando em maior risco para a saúde, incluindo a hospitalização e a 

mortalidade. Constatou-se ser relevante a utilização de uma avaliação periódica que possibilite 

a identificação do risco e/ou da fragilidade já instalada. Este dado poderá subsidiar o 

desenvolvimento de práticas preventivas e/ou de intervenções apropriadas e individualizadas 

que atendam a esta necessidade específica viabilizando melhor qualidade de vida para os idosos 

frágeis com redução dos custos do serviço de saúde38. 

Na internação o paciente pode apresentar deterioração destas independências devido a 

sua imobilidade, distúrbio cognitivo, e consequente declínio funcional, o que poderá afetá-lo 

após a alta hospitalar. Por isso, o plano de cuidados durante a internação deve considerar a 

fragilidade e vulnerabilidade do paciente idoso, buscando promover a autonomia, preservando 

sua dignidade e maximizando o conforto e o bem-estar39. 
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Estudo realizado no Geriatric Unit at the Royal Adelaide Hospital, dos quais 48 idosos 

participaram, sendo que 26 pacientes foram para o grupo de controle e 22 para o grupo de 

intervenção, foi observado que o declínio funcional pode ocorrer a partir do dia dois de 

hospitalização para o idoso mais vulnerável e frágil, esse declínio tem sido associado a 

resultados adversos, aumentando o tempo de internação, e gerando atrasos na alta hospitalar 

com aumento do tempo de permanência. O cuidado individualizado baseado em AVD, junto ao 

terapeuta ocupacional, pode auxiliar os pacientes idosos frágeis a minimizar o declínio 

funcional e trabalhar sua prevenção, e com isto, reduzir o suporte de auxílio a este paciente na 

alta40. 

A identificação da fragilidade no paciente idoso está fortemente associada ao número 

de doenças crônicas que ele apresenta, considerando que a prevalência de fragilidade aumenta 

com a idade, podendo levar o idoso ao maior risco de hospitalização, queda, institucionalização 

e mortalidade. Portanto, a identificação da fragilidade em idosos hospitalizados pode auxiliar 

os profissionais da saúde no planejamento e na implementação da assistência a este idoso, 

através de uma avaliação periódica realizada por uma equipe multidisciplinar para detecção

precoce da fragilidade. É importante inserir a família neste contexto de fragilidade visando um 

melhor preparo para uma melhor qualidade de vida deste idoso38. 

Uma pesquisa de metanálise com oito estudos mostrou que idosos frágeis, com idades 

a partir de 65 anos, apresentam maior risco de hospitalização, sendo que a avaliação da 

fragilidade foi utilizada como preditora para avaliar o risco nesta população e verificado que 

quanto mais cedo a fragilidade for avaliada pode-se ter uma redução no risco de 

hospitalização41. 

Freire et al. realizaram uma revisão integrativa com publicações sobre fragilidade que 

permitiu conhecer os fatores mais associados à fragilidade em idosos hospitalizados. Neste 

estudo constatou-se que a idade avançada influencia a ocorrência de fragilidade e piora os 
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desfechos para os idosos frágeis levando os a um maior tempo de internação, reinternação, 

transferências, além de interferir nos fatores psicossociais, físicos e/ou funcionais. Esse estudo 

pode auxiliar a equipe multidisciplinar na tomada de decisão e visão do idoso de forma 

biopsicossocial42. 

Chang et al. compararam a relação entre estágios de fragilidade e hospitalização, e 

constataram que o idoso frágil apresenta maiores riscos a hospitalização e por isso estratégias 

de prevenção da fragilidade (exercícios e suplementos nutricionais) e avaliação precoce com 

uma escala adequada pela equipe de enfermagem podem auxiliar na redução do risco de 

hospitalização, bem como na incapacidade ou morte do paciente idoso frágil41. 

1.2.3 A síndrome da fragilidade e complicações hospitalares 

A presença de fragilidade identificada nos idosos durante a hospitalização pode 

aumentar o risco de readmissão ou morte em 30 dias. Os idosos frágeis têm mais predisposição 

a este fator e através de uma escala específica pode-se identificar mais precocemente a 

fragilidade na hospitalização, auxiliando no prognóstico com intuito de prevenir de readmissão 

ou morte em 30 dias destes pacientes43. Um estudo com pacientes submetidos à cirurgia de 

colorretal, com idade média de 75 anos e maior população do sexo feminino, mostrou que 

os pacientes classificados como vulneráveis e frágeis eram os mais idosos e com isto

apresentavam maior número de comorbidades, o que poderia favorecer a readmissão ou morte 

em 6 meses, pois o grau de fragilidade foi um preditor para este desfecho. Por este motivo, 

identificar a fragilidade em pacientes cirúrgicos ajudará a prever os que apresentam maior 

susceptibilidade a desfechos adversos44. O estudo de coorte prospectivo multicêntrico, 

realizado na unidade de terapia intensiva de seis hospitais da província de Alberta (Canadá),  

teve como fator de exposição a fragilidade e avaliou como desfecho secundários eventos 

adversos, mortalidade em um ano e qualidade de vida. A amostra evidenciou que 32% dos 
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pacientes eram frágeis e tiveram mais incapacidades adquiridas, maior taxa de declínio 

funcional, menor probabilidade de viver em casa de forma independente maior e mortalidade 

em doze meses e readmissão hospitalar45. 

De acordo com Coelho (2014) uma pessoa idosa frágil apresenta maior dificuldade em 

recuperar o seu estado de saúde funcional após vivenciar um fator de estresse, com uma grande 

probabilidade de não se recuperar após a hospitalização46. Embora a fragilidade esteja associada 

ao maior risco de internação, a própria internação hospitalar também representa um fator de 

risco ao desenvolvimento da fragilidade. A sua capacidade funcional torna-se comprometida 

uma vez que retirado do seu convívio familiar e social e transferido para um ambiente 

desconhecido, possibilitando a ocorrência do declínio funcional, levando a insegurança em 

virtude da ansiedade, dependência e medo47. 

A combinação idoso hospitalizado e fragilidade predispõe a multimorbidades, 

polifarmácia e determina a vulnerabilidade ao declínio funcional compondo um cenário 

complexo que não pode ser abordado pelo tratamento isolado de cada doença48. Os idosos 

durante hospitalização tendem a ser menos ativos em comparação com outros grupos etários, o 

que os torna mais suscetíveis ao declínio funcional, podendo se manifestar através da 

diminuição da mobilidade, fraqueza, delírio, incontinência e desnutrição e isto tem sido 

associado a resultados adversos, incluindo aumento tempo de internação, maiores níveis de 

institucionalização e aumento da mortalidade49. 

Estima-se que 25% a 35% dos idosos que são submetidos a hospitalização, são 

reconhecidos como um fator de risco para o declínio funcional e possível declínio cognitivo, 

devido à perda de independência e autonomia, o que pode potencializar um comprometimento 

funcional já existente, devido à má nutrição, repouso excessivo, privação de sono e a 

polifarmácia50.  

Idosos durante seu período de internação se tornam mais restritos ao leito reduzindo 
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desta forma sua mobilidade e suas atividades, em decorrência deste fato o declínio funcional 

incluindo as mudanças do estado físico e mobilidade podem se tornar uma complicação durante 

o período de hospitalização51. 

Um estudo realizado com 489 idosos hospitalizados com 70 anos ou mais, revelou que 

a prevalência de mobilidade mais baixa em idosos hospitalizados era significativa, com 16% 

experimentando baixos níveis de mobilidade, 32% experimentando níveis intermediários de 

mobilidade e 29% experimentando um declínio em uma atividade de AVD. Os resultados 

adversos associados à baixa mobilidade e ao repouso no leito podem ser considerados como 

eventos iatrogênicos que levam a complicações, como declínio funcional52. 

idosos hospitalizados que relataram declínio funcional entre a 

pré-doença e a admissão hospitalar, constatou que estes têm um risco maior de morte. O 

resultado mostra que a mudança funcional devido à doença aguda e a mortalidade estão 

significativamente associadas (quanto maior o declínio funcional, maior o risco de morte)53. 

Um estudo de coorte prospectivo com 754 idosos, com mais de 70 anos, que vivem em 

uma comunidade, constatou que estes não eram deficientes no início do estudo em 4 atividades 

essenciais da vida diária: tomar banho, vestir-se, caminhar e transferir-se. Foram acompanhados 

por mais de 10 anos a fim de avaliar deficiência e verificar a exposição a eventos que incluíam 

doenças e lesões que pudessem levar a hospitalização ou atividade restritiva. Evidenciou-se que 

entre os idosos que eram fisicamente mais frágeis as doenças e lesões aumentaram muito a 

probabilidade de desenvolver agravamento da deficiência e apenas os eventos mais potentes, 

aqueles que levam à hospitalização, reduziram a probabilidade de recuperação da deficiência54. 

Um estudo realizado com 2293 participantes com 70 anos ou mais (média idade 80,64%) 

revelou que idosos internados têm um maior potencial de risco para piorarem o declínio 

funcional durante a hospitalização e são menos propensos a recuperar suas funções perdidas 

antes da admissão hospitalar, além de estarem mais susceptíveis a desenvolver novos déficits 
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funcionais durante a hospitalização. Em geral os pacientes idosos recebem alta com suas 

funções AVD pior do que a função basal55. 

Um estudo multicêntrico de coorte prospectiva foi realizado em dois hospitais do Sul do 

Brasil, no período de maio de 2014 a dezembro de 2015, com a finalidade de comparar a 

capacidade funcional de duas faixas etárias de idosos - 60 a 79 anos de idade; e 80 anos de idade 

ou mais, em três e seis meses após a alta da UTI. O estudo incluiu 1173 pacientes, porém após 

os óbitos durante e pós-hospitalização permaneceram apenas os pacientes que foram contatados 

através do segmento telefônico, sendo 219 paciente nos três meses, e 174 pacientes no segmento 

de seis meses. Após análises observou-se que melhoram após a alta hospitalar, mas não 

conseguem voltar para aos níveis pré-UTI, mesmo após longos períodos de acompanhamento, 

há comprometimento funcional em AVDs56. 

1.2.4 Desempenho cognitivo e complicações hospitalares  

Como descrito anteriormente, os idosos frágeis são bastante vulneráveis ao 

desenvolvimento de complicações hospitalares, dada sua condição de vulnerabilidade 

preexistente, com multimorbidades e o próprio motivo de adoecimento. Ainda não está claro 

quais os fatores que contribuem para pior prognóstico do idoso frágil quando hospitalizado. O 

declínio cognitivo está associado à hospitalização e à ocorrência de delirium em idosos não 

frágeis57,58. 

Em um estudo longitudinal, realizado com pacientes acima de 65 anos sem declínio 

cognitivo, observaram que quanto maior a utilização dos serviços hospitalares, maior o declínio 

cognitivo ao longo de três anos57.  

Em outro estudo longitudinal, com pacientes acima de 65 anos e sem demência, foi 

observado que os pacientes que foram hospitalizados ao longo de seis anos de 
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acompanhamento, as taxas de declínio cognitivo foram maiores do naqueles que não tiveram 

hospitalização58.  

O delirium, definido como uma mudança aguda no estado mental com características de 

desatenção, pensamento desorganizado e alteração no nível de consciência43, representa um 

risco significativo para idosos hospitalizados, bem como para readmissão hospitalar44. O 

comprometimento cognitivo também constitui um fator de risco importante para o delirium. 

Logo, a combinação “comprometimento cognitivo” e “internação hospitalar” constitui um 

cenário de grande risco para o desenvolvimento do delirium. 

Um estudo americano identificou que apenas 41% dos enfermeiros foram capazes de 

detectar corretamente um caso de delirium. Contudo, o reconhecimento precoce é essencial para 

determinar e tratar causas subjacentes, instituir intervenções para manter a segurança, restaurar 

a função cognitiva prévia e melhorar resultados em longo prazo, incluindo prognósticos na 

recuperação e reabilitação após uma hospitalização44,59. 

Apesar de alguns sinais e sintomas comuns, delirium e comprometimento cognitivo não 

são sinônimos59. O delirium possui características típicas e que ocorrem independentemente se 

o paciente tem ou não demência60. 

Em pacientes cirúrgicos, principalmente de cirurgias ortopédicas, a ocorrência de 

delirium aumenta o risco de complicações pós-operatórias e prolonga o período de recuperação, 

aumentando o tempo de hospitalização. O delirium pode ocorrer em até 65% dos pacientes 

idosos submetidos à cirurgia do quadril61-65. 

Um estudo envolvendo pacientes submetidos à cirurgia cardíaca (n= 225 pacientes com 

60 anos ou mais) mostrou que o delirium estava associado ao declínio cognitivo durante o 

primeiro ano após a cirurgia cardíaca caracterizada por declínio inicial e comprometimento 

prolongado66. 



Introdução 28 

 

Um estudo de revisão sistemática evidenciou que o delirium ocorrido em pacientes 

hospitalizados persistiu na alta hospitalar em 45% dos casos67, e esta persistência pode estar 

relacionada à idade avançada, demência preexistente, fatores coexistentes e até o uso de 

restrições68,69.  

Outra situação predisponente para delirium é a demência. Indivíduos com demência são 

particularmente suscetíveis ao delirium. Alguns estudos mostram que o episódio de delirium 

eleva a sensibilidade para o diagnóstico de demência preexistente70,71.  

Embora haja uma relação entre comprometimento cognitivo e aumento do tempo de 

internação e risco para a ocorrência de delirium, não há evidências que sustentem se o 

desempenho cognitivo em idosos frágeis influencia a ocorrência de complicações relacionadas 

a hospitalização.
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar se o desempenho cognitivo está associado a complicações hospitalares em 

idosos frágeis.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Identificar a prevalência das seguintes complicações hospitalares em idosos frágeis: queda 

com lesão, lesão por pressão, diagnóstico médico de delirium, contenção mecânica, 

broncoaspiração, transferência não planejada para Unidade de Terapia Intensiva, tempo de 

internação, alta para instituição de longa permanência, óbito intra-hospitalar, readmissão 

hospitalar, declínio funcional e óbito em 30 dias após alta; 

✓ Comparar a prevalência de internação complicada segundo desempenho cognitivo e rastreio 

de delirium em idosos frágeis; 

✓ Identificar os fatores associados à probabilidade de internação complicada em idosos 

frágeis. 
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3 HIPÓTESES 

1. Quanto menor o desempenho cognitivo, maior a probabilidade de complicações 

hospitalares;  

2. A prevalência de complicação hospitalar é maior nos idosos com pior desempenho 

cognitivo e com rastreio positivo para delirium; 

3. Desempenho cognitivo, funcional e rastreio positivo para delirium aumentam as chances de 

complicações hospitalares em idosos frágeis.
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4 MÉTODO 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de estudo observacional, coorte retrospectiva, para o qual foram utilizados 

registros de prontuários de pacientes com 60 anos ou mais, frágeis e admitidos nas unidades de 

internação hospitalar.  

4.2 PROCEDIMENTO ÉTICO 

O presente projeto, bem como o termo de dispensa do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foram aprovados pelo Comitê de Ética do Hospital do Coração/Associação 

Beneficente Síria, em 13 de dezembro de 2019, sob o número CAAE 26478919.8.0000.0060 

(Apêndice 1). 

4.3 LOCAL DE ESTUDO E SUA ORGANIZAÇÃO ASSISTENCIAL 

Os dados foram obtidos de uma plataforma digital, que armazena registros de 

prontuários de um hospital de grande porte, de caráter privado filantrópico e referência no nível 

terciário de atenção à saúde da cidade de São Paulo, que atende diversas especialidades médicas 

de média e elevada complexidade. 

O hospital possui 258 leitos operacionais, sendo 163 leitos nas unidades de internação 

de clínica médica e cirúrgica (149 leitos) e oncológica (14 leitos), 34 leitos na unidade de terapia 

intensiva adulto e 8 na unidade de terapia intensiva no pronto-socorro geral, 13 leitos na unidade 

coronariana, 14 leitos na clínica pediátrica para cardiopatias congênitas (apartamentos), 8 leitos 

de clínica pediátrica filantrópica (enfermaria) e 18 leitos na unidade de terapia intensiva 
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neonatal e cardiopediátrica. O hospital conta também com atendimento ambulatorial e hospital 

dia. 

Atualmente 60% dos leitos nas unidades de internação (UI) desse hospital são ocupados 

por pacientes com 60 anos ou mais. Em média, são realizados 123 atendimentos ao mês e 1476 

ao ano nas UI, sendo que, destes, 49% dos pacientes apresentam síndrome de fragilidade. Nas 

UI de clínica médica, cirúrgica e oncológica, as especialidades médicas com atendimento 

predominante são: cardiologia, neurologia, ortopedia oncologia, nefrologia, infectologia e 

gastroenterologia. 

Este hospital participa do “Projeto Idoso Bem Cuidado”, uma iniciativa da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que tem o objetivo de propor um modelo inovador para 

o cuidado ao idoso por meio de iniciativas na área do envelhecimento ativo, da qualidade da 

atenção à saúde, dos custos e gastos em saúde e da remuneração de prestadores. No ambiente 

hospitalar, esse programa propõe o desenvolvimento de ações por uma equipe multidisciplinar 

articulada por um navegador de cuidado, para responder de maneira mais eficiente às demandas 

específicas de cada paciente. Na instituição em questão, dentre os objetivos do programa estão 

a monitoração do cuidado e das condições de saúde, estimular o autocuidado, favorecer a 

reabilitação precoce e atuar na prevenção de desfechos adversos de saúde. 

4.4 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

Pacientes admitidos nas UI, de ambos os sexos, que tinham 60 anos ou mais e que 

tivessem sido classificados como frágeis. Em 2019 haviam aproximadamente, 1300 registros 

armazenados na plataforma RedCap, de idosos frágeis admitidos nas UI. 
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4.4.1 Amostra 

Foram incluídos no estudo registros de pacientes admitidos nas UI, de ambos os sexos 

e que tinham 60 anos ou mais, classificados como frágeis e que possuam informações completas 

sobre a entrevista realizada. A amostra foi composta de 926 idosos frágeis, admitidos na UI 

com informações completas na admissão hospitalar.  

4.4.1.1 Critérios de exclusão  

Foram excluídos registros de idosos frágeis, admitidos nas UI sob quaisquer das 

seguintes condições:  

• Alta hospitalar em 24 horas após admissão na UI; 

• Em cuidados paliativos, fase terminal; 

 

4.4.1.2 Classificação do idoso frágil 

A síndrome de fragilidade foi avaliada a partir da escala FRAIL. Trata-se de um 

instrumento de triagem adaptado e validado para o português do Brasil72,73, que caracteriza o 

fenótipo da fragilidade através de cinco elementos mensuráveis: perda de peso não intencional, 

fadiga, redução da força e da velocidade de caminhada e baixa atividade física . O instrumento 

é composto por cinco questões dicotômicas (“sim” ou “não”) relacionadas à cada componente. 

O próprio idoso deve responder o questionário, na impossibilidade, seja por de déficit cognitivo 

ou barreira de comunicação, um familiar ou cuidador deve ser entrevistado. A exceção é a 

questão sobre “fadiga”, que deve ser respondida sempre pelo próprio idoso. A escala não admite 

itens em branco, diante de respostas evasivas ou incertas, o profissional deve estimular o idoso 

a selecionar a melhor escolha. Caso o indivíduo insista em dizer que não sabe e se recuse a 
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arriscar uma resposta, o item deve ser considerado como “alterado”. A classificação para 

síndrome de fragilidade é realizada em função do número de elementos presentes, sendo que a 

presença de três ou mais caracterizam um indivíduo como frágil. Indivíduos sem nenhum dos 

elementos descritos são classificados como robustos, e aqueles com uma ou duas características 

são classificados como pré-frágeis (Anexo 1).  

4.5 VARIÁVEIS E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

4.5.1 Variáveis independente 

A) Desempenho cognitivo: foi avaliado pelo instrumento 10-point Cognitive Screener (10-CS), 

é um instrumento de triagem breve utilizado como medida rápida de desempenho cognitivo 

desenvolvido por Apolinário et al74. O teste é composto por subtestes de orientação temporal 

(dia, mês e ano), (0 a 3 pontos) aprendizado e evocação de três objetos (0 a 3 pontos) e 

fluência verbal categórica (animais em 60 segundos) (0 a 4 pontos). Dois pontos são 

adicionados para indivíduos não escolarizados e um ponto é adicionado para indivíduos 

com 1 a 3 anos de escolaridade. O escore total varia de 0 a 10 e permite a classificação do 

idoso em uma das seguintes categorias: normal (10-8 pontos), comprometimento cognitivo 

possível (6-7 pontos) e comprometimento cognitivo provável (0-5 pontos) (Anexo 2). 

B) Delirium: foi utilizada uma forma curta da Confusion Assessment Method - Severity (CAM-

S) instrumento validado para o português do Brasil utilizada para rastrear a presença de 

delirium e avaliar a sua gravidade (Anexo 3).75 A escala avalia os quatro elementos 

importantes no diagnóstico de delirium: (1) início agudo com curso flutuante, (2) déficit de 

atenção, (3) desorganização do pensamento e (4) alteração do nível de consciência. 

Considera-se positivo quando presentes os critérios 1 e 2 combinados ao item 3 ou 4. O 

CAM-S é aplicado na avaliação inicial do enfermeiro e repetido quando necessário na 
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suspeita de delirium.  

C) Desempenho funcional: foi utilizado o índice de Barthel, instrumento que foi traduzido e 

validado para português do Brasil, composto por 10 itens que avaliam o grau de 

independência do idoso, nas últimas duas semanas, para alimentação, transferência, 

cuidados pessoais, toalete, banho, deambulação, subir escadas, vestir-se, controle fecal e 

controle urinário (Anexo 4)76,77. A pontuação total varia de 0 a 20 e permite a caracterização 

do idoso como independente, 20 pontos; parcialmente dependente, 19-5 pontos; e 

totalmente dependente, 4-0 pontos. O questionário foi aplicado no momento da admissão 

na UI e 30 dias após alta hospitalar.  

4.5.2 Variável dependente: Internação Complicada 

Para avaliação da internação complicada foram considerados a presença de um ou mais 

dos seguintes eventos relacionados a hospitalização: 

a) Queda com lesão: Para classificação de queda com lesão relacionado ao dano 

foi  considerada: 

Leve: Não influencia no tempo de internação, pode ocorrer uma intervenção no 

local a exemplo: escoriação, laceração, skin tears, abrasão, elevação do membro, 

hematoma, hiperemia, dor (score ≤  3) ou aceitável (sem necessidade de 

intervenção). 

Moderada: Danos que necessitem de intervenção médica adicional. Exemplo: 

suturas, imobilização de membros, aproximação de bordas com curativo (steri 

strips), perda momentânea da consciência, com consequente prolongamento do 

período de internação ou tratamento. Realização de exames de imagem, queixa 

de dor com necessidade de intervenção farmacológica ou não farmacológica. 
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Necessidade de avaliação médico especialista. 

Grave: Necessita de intervenção médica tipo cirúrgica: correção de fratura, 

trauma cefálico, lesão neurológica, sangramento excessivo, hematomas 

extensos. Necessidade de transferência para UTI. 

Sentinela: Ocorrência inesperada que implique em: morte ou perda grave 

permanente da função (não relacionado ao curso natural da doença)78. 

b) Lesão por pressão: foi utilizada a escala de Braden (Anexo 5)79,80, instrumento  

traduzido e validado para português do Brasil, constituído por seis domínios: 

imobilidade, estado nutricional, percepção sensorial, umidade, fricção e 

cisalhamento. A pontuação total varia de 0 a 23 e estratifica o paciente risco 

baixo, 23-16 pontos; moderado, 15-12 pontos; e alto, 11-6 pontos para 

desenvolvimento de lesão por pressão.  

c) Broncoaspiração: realizado o rastreio adaptado do MetroHealth Dysphagia 

Screen81 e do Emergency Physician Dysphagia Screening82: (Anexo 6) (1) 

sonolência excessiva; (2) tosse ou engasgo nas refeições; (3) déficit neurológico 

em face e (4) alteração da voz. Resulta em baixo (nenhuma alteração), moderado 

(uma alteração) e alto (duas ou mais alterações). 

d) Diagnóstico médico de delirium: avaliado pela equipe médica designada ao 

atendimento do paciente, que utiliza os critérios do DSM-V para diagnosticar 

um paciente como estando ou não em delirium. Os critérios são os seguintes: (1) 

Distúrbio na atenção e vigília, (2) mudança na cognição não explicado por 

patologia prévia ou demência, (3) início subagudo (horas a dias) e tendência a 

flutuar durante o dia, (4) evidência a partir da história, do exame físico ou dos 

achados laboratoriais indicando que as alterações são causadas por uma 

condição médica geral83. 
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e) Contenção mecânica: obtido em registro de prontuário na prescrição médica. 

f) Transferência não planejada para UTI: obtido pela descrição de transferência 

para Unidade de Terapia Intensiva registrado no prontuário do paciente.  

g) Tempo de internação maior do que 30 dias: obtido pela data de admissão 

hospitalar registrada no prontuário. 

h) Óbito intra-hospitalar: data do óbito ocorrido no período em que o paciente 

esteve hospitalizado, registro em prontuário eletrônico 

i) Alta para Instituição de Longa Permanência: transferência para instituição de 

longa permanência em qualquer momento a partir da alta até 30 dias após.  

j) Declínio funcional 30 dias após alta: avaliado pela diferença no escore da 

Escala de Barthel no momento da admissão hospitalar e no seguimento após alta, 

no qual se considera seu desempenho em cada tarefa nas últimas duas semanas 

do contato telefônico. Essa informação é obtida por contato telefônico 30 dias 

após a alta por profissional de saúde treinado para obtenção dos dados e registro 

na plataforma RedCap. 

k) Readmissão hospitalar em 30 dias após alta: relato do paciente de nova 

admissão hospitalar, com ou sem internação, na mesma instituição ou em 

instituição diferente. Essa informação é obtida por contato telefônico 30 dias 

após a alta por profissional de saúde treinado para obtenção dos dados e registro 

na plataforma RedCap. 

l) Óbito em 30 dias após alta: relato do familiar ou alguém de convívio do 

paciente, sobre ocorrência de óbito. Essa informação é obtida por contato 

telefônico 30 dias após a alta por profissional de saúde treinado para obtenção 

dos dados e registro na plataforma RedCap. 
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Todas essas variáveis são dicotômicas, permitindo somente a resposta “SIM” ou “NÃO” 

para a ocorrência de cada um dos eventos listados acima. 

4.5.3 Variáveis de controle 

Visando controlar a interferência de variáveis capazes de influenciar tanto as variáveis 

independentes quanto a dependente, as seguintes covariáveis serão consideradas na análise 

estatística:  

a) Características sociodemográficas: idade, sexo, anos de estudo; 

b) Antecedentes de saúde: doenças crônicas como diabetes, insuficiência cardíaca, doença 

pulmonar obstrutiva crônica e câncer; 

c) Uso de medicações que atuam no sistema nervoso central: medicações em uso durante 

a internação e no período 30 dias após alta; 

d) Carga colinérgica: avaliada pela Anticholinergic Cognitive Burden (ACB) Scale, na qual 

cada medicação recebe uma pontuação de 0 a 3, com valores maiores indicando efeito 

anticolinérgico mais elevado (Anexo 7)84. Pontuações ≥ 3 indicam carga anticolinérgica 

clinicamente significativa; 

e) Sintomas depressivos: Os sintomas depressivos serão avaliados segundo a escala PHQ-

4. A avaliação inicial dos sintomas psiquiátricos é realizada com o Patient Health 

Questionnaire for Depression and Anxiety - PHQ-4 (Anexo 8), um questionário 

adaptado e validado para o uso no Brasil que combina os dois critérios maiores do DSM 

(Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) para Transtorno Depressivo 

com os dois critérios maiores de Transtorno de Ansiedade Generalizada83. Nesta escala 

são avaliados os seguintes itens com questionamentos que ocorreram nas últimas duas 
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semanas: 1. Sentiu-se nervoso(a), ansioso(a) ou muito tenso (a); 2. Não foi capaz de 

controlar as preocupações; 3. Teve pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas; 

4. Sentiu-se “para baixo”, deprimido(a) ou sem perspectiva. A classificação 

correspondente: (0) Não, (1) Alguns dias, (2) Mais da metade dos dias, (3) quase todos 

os dias. As pontuações nas quatro questões somam-se para formar um escore total que 

varia de 0 a 12. 

4.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

4.6.1 Procedimentos pelos quais os dados de interesse foram obtidos durante a 

avaliação multiprofissional da instituição  

Os dados de interesse do estudo foram rotineiramente obtidos visando atingir os 

objetivos do Projeto Idoso Bem Cuidado instituído, conforme descrito anteriormente. Os dados 

foram obtidos a partir de uma avaliação interdisciplinar (Anexo 9) composta por enfermagem, 

nutrição, psicologia, farmácia, fisioterapia e fonoaudiologia. Essa avaliação segue um fluxo 

institucional, organizado em etapas. A etapa inicial é o rastreio dos idosos frágeis, através da 

escala FRAIL, aplicada a todos os pacientes com 60 anos ou mais admitidos nas UI. O 

instrumento era aplicado pelo enfermeiro como parte da avaliação inicial do paciente adulto. 

Após aplicar a escala FRAIL, o enfermeiro da UI classifica o idoso em uma das três categorias: 

robusto, pré-frágil ou frágil. Ao detectar um idoso frágil, o enfermeiro preenche a sua avaliação 

no formulário interdisciplinar e aciona, através de plataforma on line Eritel, os demais membros 

da equipe interdisciplinar. Na sequência, o enfermeiro gerontólogo (gestor do caso) e as equipes 

têm até 72 horas para realizar as avaliações multidimensionais, das quais foram extraídos os 

dados relacionados as variáveis dependentes, independentes, e de controle. O enfermeiro gestor 

de caso monitora diariamente, por busca ativa, ocorrências como restrição no leito, delirium, 
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quedas, úlcera por pressão, broncoaspiração, dentre outros. Além de acompanhar a evolução do 

paciente durante a internação hospitalar, registrando complicações, transferências e altas. As 

informações essenciais relativas às avaliações na fase intra-hospitalar, tais como eventos 

adversos, declínio funcional e deterioração clínica, são inseridas na plataforma (RedCap), 

utilizada como ferramenta para registro e o gerenciamento de dados (Figura 1). 

 

Figura 1 - Fluxograma de ações assistenciais desenvolvidas no Programa Idoso Bem Cuidado 

 

4.6.2 Procedimentos para extração dos dados institucionais 

Os dados foram extraídos da plataforma digital de registro e gerenciamento de dados 

Research Eletronic Data Capture (RedCap) no período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 

2019, sendo mantido o sigilo e confidencialidade de todas as informações. 
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4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram analisados quanto a distribuição normal, inicialmente utilizada 

estatística descritiva com medidas de frequência absoluta, relativa, tendência central (média e 

mediana) e de dispersão (desvio-padrão) para caracterização da amostra. As diferenças entre 

médias de duas amostras independentes (Internação Complicada e CAM positivo – sim x não) 

foram analisadas com teste t-Student, enquanto que as diferenças entre frequências foram 

avaliadas com teste Qui-quadrado ou Teste Exato de Fischer, a depender do número de casos 

em cada célula. Para análise da associação entre o desempenho cognitivo e funcional foi 

utilizado modelos de regressão logística, sendo os escores do 10-CS, do Índice Barthel e o 

resultado do CAM, as variáveis independentes. A variável dependente foi composta pela 

variável dicotômica Internação Complicada (sim x não). O nível de significância utilizado para 

todos os testes será de 5% (p < 0,05, 95% de intervalo de confiança). 



 

 

5 Resultados 
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5 RESULTADOS 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E ANTECEDENTES DE 

SAÚDE 

Os participantes do estudo eram em sua maioria do sexo feminino, pertencentes a faixa 

etária entre 60 e 105 anos, com baixa a alta escolaridade. Dentre as doenças crônicas, a 

insuficiência cardíaca e o diabetes foram as comorbidades mais frequentes. O tempo médio de 

internação foi de 15,84 dias e os idosos desenvolveram, em média, ao menos uma complicação 

hospitalar (Tabela 1). Dos eventos que caracterizaram a internação complicada, o delirium 

incidente durante a avaliação inicial ou ao longo da internação foi a complicação hospitalar 

mais frequente, seguido pela readmissão hospitalar e declínio funcional no período de 30 dias 

após a alta hospitalar (Tabela 1). 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica, comorbidades, desempenho cognitivo e funcional, e 

complicações hospitalares em idosos frágeis (n = 926). São Paulo, 2021 

(continua) 

  
Amostra 

Total (n) 

Média (D.P) ou  

n (%) 

Min.-

Máx. 

Sociodemográficas    

Idade (anos) 926 82,3 (8,5) 60-105 

Anos de estudo 926 10,9 (5,0) 0-25 

Sexo (feminino) 926 494 (53,3)  

Comorbidades    

Diabetes (sim) 926 270 (29,16)  

Insuficiência Cardíaca (sim) 926 284 (30,67)  

Câncer (sim) 926 118 (12,74)  

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (sim) 926 72 (7,78)  

Avaliação cognitiva e funcional    
 

10-CS escore 926 4,7 (3,1) 0-10 

Confusion Assessment Method (% positivo) 926 216 (23,3)  

Comprometimento Cognitivo + CAM positivo (% sim) 926 212 (22.9)  

Índice de Barthel (internação) 926 14,2 (5,8) 0-20 
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Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica, comorbidades, desempenho cognitivo e funcional, e 

complicações hospitalares em idosos frágeis (n = 926). São Paulo, 2021 

(continuação) 

  
Amostra 

Total (n) 

Média (D.P) ou  

n (%) 

Min.-

Máx. 

Depressão e ansiedade 240a   

sem/sintomas leves  145 (60,42)  

sintomas moderados  79 (32,92)  

sintomas graves  16 (6,67)  

Patient Health Questionnaire-4 escore 340a 3,3 (3,4) 0-12 

Complicações hospitalares    

Delirium (DSM-V) 926 233 (25,2)  

Readmissão hospitalar em 30 dias após alta 926 
189 (20,4)  

Declínio funcional em 30 dias após alta 926 173 (18,7) 1-173 

Tempo de internação > 30 dias 926 96 (10,4)  

Transferência não planejada para UTI 926 80 (8,6)  

Contenção mecânica  926 34 (3,7)  

Óbito em 30 dias após alta 920 
26 (2,8) 

 
Lesão por pressão  926 25 (2,7)  

Alta Instituição de Longa Permanência  926 19 (2,1) 1-173 

Queda com lesão  926 10 (1,1)  

Broncoaspiração 926 7 (0,8)  

Óbito intra-hospitalar  926 6 (0,6)  

Número de complicações hospitalares 850 0.9 (1,0) 0-7 

(conclusão) 
a Menor numero de ocorrências em função de mudança no protocolo institucional. 

5.1.2 Complicações hospitalares: eventos e fatores associados 

Da amostra total, aproximadamente 50,1% dos idosos frágeis apresentaram 

complicações relacionadas a internação. Os idosos que tiveram internação complicada eram 

mais velhos, tiveram menor escore no 10-CS e no índice de Barthel, maior percentual de CAM 

positivo, menos da metade tinham CAM positivo sobreposto ao comprometimento cognitivo e 

apresentavam mais sintomas de ansiedade e depressão e menor declínio funcional. Não foram 

observadas diferenças significativas na escolaridade, sexo e comorbidades (exceto diabetes) 

entre quem teve ou não internação complicada (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Caracterização sociodemográfica e dados clínicos segundo complicações hospitalares (n 

= 926). São Paulo, 2021 

Negrito indica p ≤ 0,05; aTeste t de Student ; b Teste qui quadrado de Pearson, c Exact Fisher Test 

 

No presente estudo, os pacientes com CAM positivo foram os que apresentaram maiores 

taxas de delirium (DSM-V), contenção mecânica e óbito intra-hospitalar. (Tabela 3). 

 

  

 Amostra Total 

Internação Complicada 

p-value 
Não= 462 Sim= 464 

Média (D.P.) ou 

n (%) 

Sociodemográfico     

Idade (anos) 926 81,2 (8,4) 83,3 (8,4) <0,001a 

Anos de estudo 926 11,1 (5,0) 10,8 (5,0) 0,454a 

Sexo feminino 926 245 (49,6) 249 (50,4) 0,842b 

Comorbidades e dados clínicos     

Diabetes (sim)  150 (56,6) 120 (44,4) 0,027b 

Insuficiência Cardíaca (sim)  152 (53,5) 132 (46,5) 0,142b 

Câncer (sim)  61 (51,7) 57 (48,3) 0,675b 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (sim)  37 (51,4) 35 (48,6) 0,791b 

Carga colinérgica  1,8 (1,6) 2,2 (1,9) 0,003a 

Tempo de internação   10,7 (6,5) 21,0 (23,0) <0,001a 

Avaliação cognitiva e funcional      

10-CS 926 6,0 (2,7) 3,5 (3,0) <0,001a 

Confusion Assessment Method (% positivo)  6 (2,8) 210 (97,2) <0,001b 

Comprometimento Cognitivo + CAM positivo (% sim) 926 258 (55,6) 206 (44,4) <0,001b 

Índice de Barthel (internação) 926 0,9 (0,5) 1,1 (0,5) <0,001a 

Depressão e ansiedade     

Patient Health Questionnaire-4  340 2,9 (3,2) 3,9 (3,6) 0,015a 

Depressão     0,021b 

Sem/sintomas leves 

926 

105 (72,41) 40 (27,59)  

Sintomas moderados 47 (59,49) 32 (40,51)  

Sintomas graves 10 (62,50) 6 (37,50)  
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Tabela 3 - Resultado do CAM (positivo vs negativo) segundo eventos relacionados a internação 

complicada (n = 926). São Paulo, 2021 

aQui-quadrado; bFisher Exact Test; Negrito indica p < 0,05. 

Todos os eventos relacionados a internação complicada, exceto lesão por pressão, 

readmissão e óbito pós-alta, foram observados nos idosos com pior desempenho cognitivo 

(Tabela 4). 

Tabela 4 - Desempenho cognitivo (10-CS escore) segundo eventos relacionados a internação 

complicada (n = 926). São Paulo, 2021 

*Teste t-Student. Negrito indica p < 0,05. 

Eventos relacionados a 

Internação Complicada (% sim) 
N 

CAM positivo 

p-value* Não = 710 Sim = 216 

N (%) N (%) 

Queda com lesão  926 9 (90) 1 (10) 0,198b 

Delirium (DSM-V) 926 25 (10,7) 208 (89,3) < 0,001a 

Broncoaspiração 926 3 (42,9) 4 (57,1) 0,055b 

Contenção mecânica 926 9 (26,5) 25 (73,5) < 0,001a 

Transferência não planejada para UTI 926 50 (62,5) 30 (37,5) 0,003a 

Tempo de internação > 30 dias 926 62 (64,6) 34 (35,4) 0,005a 

Alta Instituição de Longa Permanência 926 13 (68,4) 6 (31,6) 0,390b 

Declínio funcional 926 118 (68,2) 55 (31,8) 0,002a 

Óbito em 30 dias após alta 926 16 (61,5) 10 (38,5) 0,058a 

Lesão por pressão 926 17 (68) 8 (32) 0,299a 

Readmissão hospitalar em 30 dias após 

alta 
926 144 (76,2) 45 (23,8) 0,779a 

Óbito intra-hospitalar 926 2 (33,3) 4 (66,7) 0,029b 

Eventos relacionados a 

Internação Complicada  
N 

Desempenho cognitivo  

10-CS escore segundo  

Internação complicada p-value* 

Não Sim 

Média (DP) Média (DP) 

Queda com lesão 926 4,7 (3,2) 6,9 (1,5) 0,004 

Delirium (DSM-V) 926 5,7 (2,8) 1,6 (2,0) <0,001 

Broncoaspiração 926 4,7 (3,2) 2,3 (3,1) 0,042 

Contenção mecânica 926 4,8 (3,1) 1,9 (2,7) <0,001 

Transferência não planejada para UTI 926 4,8 (3,1) 3,9 (3,2) 0,027 

Tempo de internação > 30 dias 926 4,8 (3,2) 3,6 (2,9) <0,001 

Alta Instituição de Longa Permanência 926 4,8 (3,2) 2,5 (2,9) 0,002 

Declínio funcional 926 5,0 (3,1) 4,0 (3,1) <0,001 

Óbito em 30 dias após alta 926 4,8 (3,2) 3,2 (3,6) 0,013 

Lesão por pressão 926 4,7 (3,2) 3,9 (3,6) 0,247 

Readmissão hospitalar em 30 dias após 

alta 
926 4,8 (3,2) 4,4 (3,2) 0,089 

Óbito intra-hospitalar 926 4,7 (3,2) 3,2 (2,6) 0,231 
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Em relação aos fatores associados, observou-se que a idade, o desempenho cognitivo, 

CAM, o Índice de Barthel e os escores do PHQ-4 influenciam as taxas de internação 

complicada. A cada ponto do escore 10-CS e do Índice de Barthel diminuiu a chance de 

internação complicada em 19,2% e 8%, respectivamente, enquanto que a cada ponto do PHQ-

4 aumentou a chance internação complicada em 1,1 vezes. Os pacientes com CAM positivo 

tiveram 2,23 vezes mais chances de internação complicada. Nenhuma das variáveis 

sociodemográficas ou comorbidades se associaram com a ocorrência de internação complicada 

(Tabela 5).  

Tabela 5 - Fatores associados à internação complicada em idosos frágeis. São Paulo, 2021 

  Internação Complicada (Sim) 

 
OR 

95% IC 
p-value 

  Min. Max. 

Confusion Assessment Method 2,233 1,337 3,729 0,002 

10-CS escore 0,808 0,660 0,990 0,040 

Indice de Barthel durante a internação 0,920 0,851 0,996 0,039 

Physical Health Questionnaire-4 1,115 1,024 1,213 0,012 

Idade 0,956 0,921 0,993 0,021 

Sexo 1,388 0,741 2,598 0,306 

Escolaridade 1,004 0,939 1,075 0,901 

Diabetes 0,670 0,354 1,268 0,219 

Insuficiência Cardíaca 1,085 0,585 2,012 0,796 

Câncer 1,225 0,580 2,586 0,595 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 1,191 0,486 2,917 0,703 

Carga colinérgica  0,901 0,438 1,854 0,777 

Medicações psicoativas 0,818 0,585 1,143 0,239 

OR: Odds Ratio; IC95%: Intervalo de Confiança 95%; Negrito indica p ≤ 0,05  
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6 DISCUSSÃO 

6.1 INTERNAÇÃO COMPLICADA EM IDOSOS E EVENTOS 

CARACTERÍSTICOS 

No presente estudo, a internação complicada foi considerada mediante a ocorrência de 

qualquer um dos seguintes eventos relacionados a hospitalizacao: queda com lesão, lesão por 

pressão, broncoaspiração, delirium (DSM-V), contenção mecânica, internação maior do que 30 

dias, transferência não planejada para UTI, óbito intra-hospitalar, alta para instituição de longa 

permanência, declínio funcional, readmissão e óbito em 30 dias após alta. Mais da metade da 

amostra de idosos com síndrome de fragilidade, admitidos nas unidades de internação, 

apresentaram pelo menos um desses eventos ao longo da hospitalização, sendo mais frequente 

nos idosos mais velhos, o que reforça sua condição vulnerável às internações hospitalares. 

Corroborando esse achado, Mudge e cols.  e Rothschild e cols. observaram que 44% a 

49,6% dos idosos hospitalizados desenvolveram alguma complicação decorrente do próprio 

processo de internação85-87. A reserva funcional de idosos frágeis opera sob condições limítrofes 

que pode implicar significativamente no prognóstico quando o idoso é hospitalizado. Pacientes 

idosos têm uma vulnerabilidade única a eventos adversos88. A presença de comorbidades e de 

doenças crônicas mais complexas em idosos mais velhos podem contribuir para internação 

hospitalar mais longa e, portanto, maior exposição a procedimentos que podem levar a 

complicações relacionadas a hospitalização87,88. Além disso, fatores endógenos, como 

diminuição das reservas cognitiva, renal e hepática, além de fatores exógenos, como ambiente 

hospitalar, podem impactar a vulnerabilidade de pacientes idosos a eventos adversos87. 

Dos 12 eventos que classificaram a internação complicada no presente estudo, o 

delirium foi o mais frequente. Aproximadamente um quarto da amostra tinha registro de 
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diagnóstico médico de delirium83  ao longo da internação. Corroborando com esse achado, o 

delirium tem sido descrito em diversos estudos como um evento frequente em idosos 

hospitalizados, frágeis e não frágeis89-91. De acordo com uma revisão sistemática recente com 

metanálise, a prevalência geral de delirium obtida em três estudos, que utilizaram o DSM-V 

para o diagnóstico, foi de 11%, variando de 4 a 16%, sem considerar a presença de fragilidade91. 

Em um estudo multicêntrico, conduzido em 45 hospitais do Reino Unido, o diagnóstico de 

delirium82 foi identificado em 14,7% de prontuários eletrônicos de idosos com 65 anos ou mais, 

excluídos os que foram admitidos em UTI83. A presença de delirium foi associada à fragilidade, 

ao aumento do tempo de internação e da mortalidade em 1 mês83. Os autores concluem que 

embora a fragilidade esteja fortemente associada à ocorrência de delirium, as chances do 

delirium ser reconhecido em pacientes frágeis é menor do que nos pacientes não frágeis89. Em 

outra revisão sistemática com metanálise, que incluiu 20 artigos (N = 5.541 participantes) e 

considerou a fragilidade no contexto da prevalência, foi observada associação significativa 

entre fragilidade e delírio subsequente, independente de outros fatores de confusão92. Verloo e 

cols. observaram que 20% dos pacientes idosos hospitalizados apresentam delirium, sendo que 

76,3% eram frágeis. Em seu estudo, 31,5% dos casos de delirium estavam associados a 

síndrome de fragilidade, ao uso de várias medicações (polifarmácia) e ao baixo desempenho 

funcional em atividades instrumentais de vida diária90.  

Em pacientes idosos, sofrer um evento adverso ou incapacidade durante a hospitalização 

está fortemente associado a um pior prognóstico após a alta, com aumento significativo do 

declínio em pelo menos uma atividade da vida diária, da readmissão, da institucionalização e 

morte93-95. 

No presente estudo, o declínio funcional e a readmissão após alta foram, juntos, 

observados em quase metade dos idosos frágeis atendidos nas unidades de internação. 

Corroborando esse achado, Kahlon e cols. observaram que, em uma amostra de 495 idosos, a 



Discussão 54 

 

readmissão hospitalar em 30 dias foi maior entre os pacientes frágeis do que entre os pacientes 

não frágeis (39 [24,1%] v. 46 [13,8%]). Embora a fragilidade acrescentasse informações 

prognósticas adicionais aos modelos preditivos que incluíam idade, a fragilidade foi um fator 

de risco independente para readmissão ou morte96.  

Em relação ao declínio funcional, semelhante à presente pesquisa, um estudo 

longitudinal multicêntrico, realizado em 12 unidades de internação revelou que dos 1464 

pacientes avaliados usando o Índice de Barthel, 17,1% apresentaram declínio funcional97. 

Declínio funcional, incluindo habilidades reduzidas de autocuidado, são consequências comuns 

da hospitalização entre adultos mais velhos10. Até 39% dos pacientes com 75 anos ou mais 

admitidos em enfermarias geriátricas, médicas e cirúrgicas apresentam declínio funcional, ou 

seja, não recuperam a funcionalidade no momento da alta hospitalar, independente da 

população avaliada e do local da internação55,99-102. A frequência do declínio funcional aumenta 

com a idade e está associada ao não retorno ao nível das atividades básicas de vida diária (AVD) 

durante a hospitalização55. Inatividade, imobilidade, cuidados com continência abaixo do ideal 

e má nutrição durante a hospitalização podem estar entre as principais razões para o declínio 

funcional103. A perda de força muscular nas extremidades e da capacidade aeróbica decorrente 

da mobilidade prejudicada também representam fatores possivelmente associados à diminuição 

do desempenho funcional após a hospitalização11. A presença de déficit cognitivo, delirium, 

tempo de internação e baixa capacidade funcional na entrada admissão também estão entre os 

fatores associados ao declínio funcional em idosos99. Em idosos frágeis, quanto maior a 

gravidade da fragilidade, maior o declínio funcional entre a admissão e a alta hospitalar105. 

As complicações hospitalares, principalmente as que impactam o período pós-alta, 

como as readmissões e o declínio funcional são, infelizmente, ocorrências comuns e com custo 

elevado. Embora estudos tenham tentado identificar pacientes com maior risco de complicações 

durante a internação e após alta, ainda não há ferramentas precisas e acuradas para prever com 
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precisão quais pacientes não farão a transição de volta para a comunidade com sucesso106-107.  

6.2 FATORES ASSOCIADOS À INTERNAÇÃO COMPLICADA DE IDOSOS 

Em relação aos fatores associados, observamos que a probabilidade de desenvolver 

internação complicada foi maior nos idosos mais velhos, com rastreio positivo para delirium, 

com pior desempenho cognitivo e funcional e mais sintomas depressivos. Sexo, escolaridade, 

doenças crônicas e uso de medicações que influenciam o desempenho cognitivo não 

influenciaram a probabilidade de internação complicada nos idosos frágeis.  

A internação hospitalar do idoso frágil determina grande susceptibilidade a reações 

adversas e cascatas iatrogênicas. Esse cenário acaba por determinar internações prolongadas e 

muitas vezes catastróficas, nas quais o idoso desenvolve dependência em atividades de vida 

diária e tem a sua qualidade de vida gravemente afetada108.  

Dentre os fatores investigados, novamente o delirium foi o fator que mais aumentou as 

chances de internação complicada. Pacientes com resultado positivo no algoritmo de rastreio 

CAM apresentaram mais que o dobro de chance de desenvolver internação complicada. 

Aqueles com pior desempenho cognitivo na avaliação inicial, ou seja, até 72 horas após 

admissão, tinham maior probabilidade de apresentar internação complicada. Em um estudo de 

revisão entre 2004 e 2012, em unidades de clínica médica e geriátricas, a prevalência de 

delirium (presente na admissão) variou de 18 a 35%, podendo alcançar até os 64% se 

adicionarmos a incidência de casos ao longo da internação109. 

O delirium é um problema sério e, muitas vezes, fatal que afeta até 50% dos idosos 

hospitalizados, e que custa mais de cem bilhões de dólares aos Estados Unidos e países 

Europeus110. Além de estar associado com aumento da mortalidade em pacientes não cirúrgicos, 

internados em unidades de clínica médica, geriátrica, UTI e departamento de emergência. 
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Pacientes que desenvolvem delirium na UTI apresentam risco 2 a 4 vezes maior de óbito intra 

e extra-hospitalar e aqueles internados nas unidades de clinica médica e geriátrica apresentam 

risco 1,5 vezes maior de morte no ano seguinte à hospitalização, enquanto que pacientes com 

delirium no departamento de emergência têm aproximadamente 70% de aumento no risco de 

morte durante os primeiros seis meses após a visita111-118. O comprometimento cognitivo é 

comum entre pacientes cirúrgicos que desenvolvem delirium, com déficits que podem durar até 

um ano no pós-operatório66,119,120. O desempenho funcional também se observa prejudicado por 

30 dias ou mais após alta em pacientes cirúrgicos e não cirúrgicos que desenvolvem 

delirium116,121,122. No presente estudo, os pacientes com CAM positivo foram os que 

apresentaram maiores taxas de delirium (DSM-V), contenção mecânica e óbito intra-hospitalar 

Embora o delirium possa ser desencadeado por um único fator, sua ocorrência esta 

frequentemente associada a múltiplos fatores predisponentes que combinados com exposição a 

agentes nocivos, insultos ou fatores precipitantes explicam a vulnerabilidade de pacientes ao 

seu desenvolvimento123. Pacientes com demência e com multimorbidades são um bom exemplo 

para ilustrar essa vulnerabilidade. Diante de um evento relativamente simples ou benigno, como 

uma medicação para dormir, um quadro de delirium pode ser precipitar em função da interação 

entre esse insulto com os fatores predisponentes, no caso a demência e as multimorbidades124. 

Os mecanismos biológicos que explicam o delirium ainda não foram totalmente 

elucidados. As evidências atuais sugerem que diferentes interações entre fatores biológicos 

resultam na interrupção de redes neuronais, que em larga escala levam a disfunção cognitiva109. 

Nesse conjunto de interações, participam neurotransmissores, mediadores inflamatórios, 

metabólicos, estressores fisiológicos, alterações eletrolíticas e fatores genéticos. Alguns fatores 

biológicos intereferem diretamente na neurotransmissão e metabolismo celular, incluindo 

medicações, hipercortisolismo, distúrbios eletrolíticos, hipoxia, entre outros109. Vários 

neurotransmissores já foram descritos em relação a fisiopatologia do delirium, sendo a 
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deficiência colinérgica e o excesso de dopamina os mais frequentemente citados, geralmente 

associados a eventos adversos de drogas dopaminérgicas e anticolinérgicas124-126. No presente 

estudo, observamos que os pacientes com carga colinérgica elevada apresentavam maior 

ocorrência de internação complicada do que aqueles que não faziam uso de várias medicações 

anticolinérgicas.  

Além do delirium, o comprometimento cognitivo também influenciou a ocorrência de 

internação complicada nos participantes do estudo. Quanto melhor o desempenho cognitivo, 

menor as chances de internação complicada. Embora o delirium e o comprometimento 

cognitivo possam coexistir em um mesmo paciente, no presente estudo isso ocorreu em pouco 

menos de um quarto da amostra. Entre aqueles que apresentaram internação complicada, mais 

da metade não tinha delirium e declínio cognitivo concomitante, sugerindo que em parte da 

amostra o baixo desempenho cognitivo não foi consequência de um quadro de delirium. Dessa 

forma, a associação entre baixo desempenho cognitivo e maior probabilidade de apresentar uma 

internação complicada pode tanto ser decorrente de uma condição preexistente à hospitalização, 

como pode ser consequente à própria internação. As evidências atuais sugerem que as duas 

interpretações sejam possíveis 13,109.  

Alguns estudos sugerem que a ocorrência de um episódio de delirium pode sinalizar 

uma vulnerabilidade cerebral já existente, com reserva cognitiva limítrofe em curso, o que 

consequentemente indica risco aumentado para o desenvolvimento de demência e explicaria 

porque idosos que têm um quadro de delirium durante a hospitalização desenvolvem demência 

em até um ano após alta57,58,127. Ehlenboch e cols. conduziram um estudo explorando a relação 

entre declínio cognitivo e hospitalização em uma coorte de 2.929 pacientes com 65 anos ou 

mais. Os pesquisadores acompanharam os indivíduos prospectivamente por uma média de 6 

anos e monitoraram vários fatores de risco para demência. As hospitalizações por qualquer 

motivo durante este período foram anotadas e os códigos de diagnóstico foram revisados para 
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determinar se uma doença crítica esteve presente durante a hospitalização. Os sujeitos do estudo 

não tinham um diagnóstico de demência no início do estudo. Depois de ajustar para várias 

doenças que podem estar individualmente associadas ao declínio cognitivo, os investigadores 

encontraram uma associação entre o desenvolvimento de declínio cognitivo e a incidência de 

demência e admissão hospitalar para doenças críticas ou doenças não críticas58. 

Nessa mesma linha de raciocínio, na qual o declínio cognitivo representa uma 

consequência da internação, um dos possíveis fatores precipitantes são as reações adversas 

medicamentosas e a administração de múltiplos fármacos, principalmente dos anticolinérgicos, 

benzodiazepínicos e neurolépticos, todos de uso frequente em idosos128-130. Com o 

envelhecimento, a resposta a uma droga em seu órgão pode ser aumentada, diminuída ou 

inalterada. Entretanto, os pacientes idosos são mais susceptíveis e mais sensíveis aos efeitos 

medicamentosos dada a concentração sérica do fármaco131. No presente estudo, evidenciamos 

que os pacientes que tiveram internação complicada cerca de 52% estavam utilizando 

medicamentos que afetam o sistema nervoso central.  

O declínio funcional pré-admissão e intra-hospitalar também está associado à ocorrência 

de delirium132. No presente estudo, os idosos que tiveram internação complicada apresentaram 

pior escore no índice de Barthel durante a avaliação inicial e ao longo da internação. Doenças 

cardíacas e acidente vascular encefálico também representam precipitantes de declínio 

cognitivo após hospitalização133. No presente estudo, os idosos com internação complicada 

faziam uso de mais medicações colinérgicas e de ação no sistema nervoso central. Entretanto, 

nenhum desses fatores, nem a existência de doenças crônicas se associou a chance de internação 

complicada. 

Em outros casos, o comprometimento cognitivo e preexistente a hospitalização e 

delirium podem trazer à atenção da equipe de saúde um quadro não detectado anteriormente à 

internação57. Idosos com comprometimento cognitivo, ainda que seja um quadro leve com 
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desempenho funcional preservado, possuem risco maior à hospitalização, por exemplo, por mau 

gerenciamento do tratamento de comorbidades relacionados ao esquecimento ou déficit de 

atenção57. Além disso, a demência é um fator de risco para o delirium, aumentando o risco de 

sua ocorrência de 2 a 5 vezes na admissão hospitalar109, o que também reforça a possibilidade 

de um fator preexistente à internação explicando o delirium ou o comprometimento cognitivo 

durante a hospitalização. Em outro estudo, a presença de demência foi um preditor independente 

de piora estado funcional dois meses após a hospitalização, juntos com fatores como pior estado 

funcional basal e qualidade de vida, depressão, incontinência ou estar acamado134. Neste estudo, 

o declínio funcional da admissão até 30 dias após a alta influenciou as chances de internação 

complicada, reforçando a possibilidade de que o comprometimento cognitivo pode ser 

influenciado a ocorrência de complicação hospitalar135. 

Em suma, é possível que os pacientes já possuíssem uma reserva funcional e cognitiva 

limitada previamente à internação, ou que já tinham um comprometimento cognitivo leve não 

diagnosticado, o que pode ter aumentado a chance de internação complicada associado ao 

delirium ou ao declínio cognitivo, ou ambos, durante a hospitalização. Por conseguinte, outras 

complicações como a lesão por pressão, queda sem lesão, transferência para UTI, 

broncoaspiração, contenção mecânica, bem como declínio funcional pós-alta e readmissão 

emergiram como em uma cascata iatrogênica, onde um evento precipita a ocorrência de outros, 

agravando a condição do idoso, prolongado sua internação e complicando seu prognóstico. 

Siqueira e cols. observaram que 19,1% dos pacientes admitidos no hospital apresentaram piora 

funcional associada a declínio cognitivo, delirium e baixa capacidade funcional na entrada no 

hospital99.  

Por fim, a depressão também é um fator frequentemente associado ao desenvolvimento 

ao comprometimento cognitivo que pode precipitar tanto o delirium, como o declínio cognitivo 

e funcional. No presente estudo, a probabilidade de internação complicada foi maior nos idosos 



Discussão 60 

 

com mais sintomas depressivos. A relação entre depressão e comprometimento cognitivo ainda 

é um desafio teórico, mesmo sem considerar a influência da hospitalização13. O 

comprometimento cognitivo, principalmente com prejuízo da atenção e concentração, pode ser 

um sintoma de depressão. Além disso, sintomas de depressão podem indicar os primeiros 

estágios de demência, sendo a depressão um fator de risco independente para o declínio 

cognitivo136-138. Um estudo longitudinal recente que acompanhou uma coorte de idosos por 8 

anos, observou que aqueles que tinham sintomas de depressão no início do estudo tiveram um 

aumento de 50% no risco para o desenvolvimento de demência, independente do tratamento 

com antidepressivos139. Outra coorte com seguimento por 23 anos, observou que um evento de 

sintomas depressivos intensos aumentou o risco de demência de 87% a 92%140. 

Em suma, as duas interpretações são possíveis: a de que o desempenho cognitivo prévio 

à hospitalização influenciou a ocorrência de delirium e a probabilidade de internação 

complicada, bem como, a própria internação pode ter contribuído para um declínio cognitivo 

durante a hospitalização. Entretanto, não é possível estabelecer uma relação de causa e efeito, 

considerando a natureza transversal do estudo.  
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7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Algumas considerações devem ser feitas na interpretação dos resultados. Primeiro, trata-

se de um estudo de análise secundária, baseado em registros de prontuário de pacientes, cujos 

dados não foram coletados com propósito de pesquisa. Fatores como tempo entre a admissão e 

a avaliação inicial, a monitorização dos eventos que caracterizaram a internação complicada e 

a adequação dos instrumentos utilizados no ambiente hospitalar podem ter produzido erros 

sistemáticos na mensuração dos fenômenos avaliados no presente estudo. Além disso, os dados 

são oriundos de um hospital de atenção terciária, o que pode ter influenciado a ocorrência de 

internação complicada, desempenho cognitivo e funcional após alta, dado que nesses centros 

de atendimento de saúde são tratados casos mais graves e de alta complexidade. Por fim, estudos 

longitudinais com avaliações periódicas e avaliação cognitiva rigorosa no início do estudo para 

exclusão de possíveis casos de comprometimento cognitivo são necessários para elucidar a 

causa e consequência do delirium e comprometimento cognitivo associados à eventos que 

complicam a internação de idosos frágeis.  
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8 CONCLUSÃO 

Na presente amostra de idosos frágeis, admitidos em um hospital de atenção terciária da 

região metropolitana de São Paulo, a prevalência de complicações hospitalares esteve presente 

em aproximadamente metade dos participantes.  

Dentre os eventos investigados, o diagnóstico médico de delirium, a readmissão 

hospitalar e o declínio funcional em 30 dias após alta foram os fatores predominantemente 

observados, estando, cada um, presente em até um quarto dos pacientes.  

Em relação aos fatores associados a internação complicada, observou-se que o rastreio 

positivo para delirium, o desempenho cognitivo, o declínio funcional após alta e sintomas 

depressivos estão associados a maior probabilidade de internação complicada, independente 

das características sociodemográficas e clínicas dos pacientes.  

Em suma, os dados sugerem que os idosos com pior desempenho cognitivo e que 

apresentam delirium durante a hospitalização estão mais vulneráveis a ocorrência de 

complicações ao longo da internação e em curto prazo pós-alta.  

A avaliação sistematizada pela equipe de saúde, principalmente pela equipe de 

enfermagem, é essencial para modificar esse cenário. Um plano de cuidados adaptado às 

necessidades reais de saúde do idosos e aos riscos relacionados a sua condição clínica e 

vulnerabilidade aos eventos que caracterizam uma internação hospitalar podem prevenir a 

ocorrência de complicações, reduzir custos hospitalares, melhorar as condições de alta do 

paciente, sua recuperação em curto e longo prazo, além de reduzir o estresse do cuidador. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE 1 - SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DO TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Solicitação de dispensa do termo de consentimento livre e 

esclarecido 

 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa 

Referência: Projeto de pesquisa intitulado “Associação entre comprometimento cognitivo, 

mortalidade e readmissão após alta hospitalar em idosos frágeis – estudo de coorte 

retrospectiva” 

Pesquisadora Responsável: Siomara Tavares Fernandes Yamaguti 

 

Prezados senhores, 

 

Venho, por meio deste documento, solicitar a dispensa de obtenção do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para o estudo intitulado “Associação entre 

comprometimento cognitivo, mortalidade e readmissão após alta hospitalar em idosos frágeis 

– estudo de coorte retrospectiva”. 

A dispensa do uso de TCLE se fundamenta nas seguintes características: i) trata-se de projeto 

de pesquisa retrospectiva. Para isso, dados armazenados em plataforma digital RedCap de 

pacientes com 60 anos ou mais, classificados como frágeis, admitidos nas unidades de 

atendimento da instituição hospitalar serão consultados para analisar se a presença de 

comprometimento cognitivo está associada com maior percentagem de mortalidade e 

readmissão hospitalar. Não há previsão de utilização de material biológico, ou de intervenção 

clínica invasiva e, consequentemente, sem adição de riscos potenciais ou prejuízos ao bem-

estar dos mesmos; ii) os dados consultados da plataforma eletrônica serão analisados de 

maneira anônima, sem identificação nominal dos sujeitos a quem se referem os registros, 

sendo os resultados decorrentes da análise apresentados de forma agregada, não permitindo 
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a identificação individual dos participantes. 

A pesquisadora principal e demais colaboradores envolvidos no projeto se comprometem, 

individual e coletivamente, a utilizar os dados apenas para os fins descritos e a cumprir todas 

as diretrizes e normas regulamentadoras descritas na Res. CNS Nº 466/12, e suas 

complementares, no que diz respeito ao sigilo e confidencialidade dos dados coletados. 

 

São Paulo, 11 de novembro de 2019. 

 

_________________________ 

Siomara Tavares Fernandes Yamaguti 

Pesquisador Principal 

RG 26153548-1 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – INSTRUMENTO APLICAÇÃO ESCALA FRAIL 
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ANEXO 2 – INSTRUMENTO AVALIAÇÃO COGNITIVA DE 10 PONTOS (10-CS) 
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ANEXO 3 – INSTRUMENTO CONFUDION ASSESSMENT METHOD (Short Cam) 
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ANEXO 4 – ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (ESCALA DE BARTHEL) 
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ANEXO 5 – ESCALA DE BRADEN 
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ANEXO 6 – AVALIAÇÃO RISCO DE BRONCOASPIRAÇÃO 
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ANEXO 7 - ANTICHOLINERGIC COGNITIVE BURDEN (ACB) SCALE 
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ANEXO 8 – PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE FOR DEPRESSION AND 

ANXIETY (PHQ-4) 
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ANEXO 9 – FORMULÁRIO INTERDISCIPLINAR 
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ANEXO 10 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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