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INTRODUÇÃO

• O delirium caracteriza-se como uma síndrome neuropsiquiátrica decorrente de alterações na função do sistema

nervoso e deterioração cognitiva, capaz de ocasionar mortalidade, que se desenvolve ao longo de um curto período

de tempo (horas ou dias) e flutua ao longo do dia.

• Entre os principais fatores desencadeadores desse distúrbio está à ventilação mecânica, o mecanismo principiante

está ligado a extubação não intencional, reintubação, tempo de internação.

• Um dos métodos recomendados para o diagnóstico e a avaliação desse evento é a escala Confusion Assessment

Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU).

OBJETIVO

• Avaliar a percepção dos enfermeiros sobre a Escala de CAM-ICU nas Unidades Fechadas, de um Hospital Privado.

MÉTODO

• Trata-se de um estudo descritivo, de caráter transversal, com abordagem quantitativa.

• A pesquisa foi realizada com 16 enfermeiros que trabalhavam nos períodos diurno e noturno das Unidades

Fechadas (CTI Clínico, CTI cirúrgico e Unidade Coronariana).

• A coleta de dados ocorreu de Setembro a Novembro de 2019.

• Aplicação de um questionário semiestruturado composto por 6 questões de carácter objetivo com duas variáveis

dicotômicas (1 -SIM; 2-NÃO) nas duas primeiras, e três variáveis categóricas nas demais.

• A pesquisa atende a Res.466/12, n.2.831.142.Resultados:

RESULTADOS

• Foi observado que 43,45% dos enfermeiros não demonstram o conhecimento sobre a Escala de CAM-ICU bem

como nunca realizaram a sua aplicação.

• Em relação ao quantitativo de enfermeiro por setor, 25% UTI Clínica; 25% UTI Cirúrgica e 60,50% da Unidade

Coronariana.

• Destaca-se que 87,50% informaram que atualmente não é realizada a aplicação do instrumento.

• Além disso, 75% afirmaram que o enfermeiro que deve desenvolver a aplicação da escala.

• 62,50% dos enfermeiros demonstraram através do questionário que o perfil dos pacientes que deve ser aplicada a

Escala de CAM-ICU são os pacientes lúcidos.

CONCLUSÃO

• Portanto, é perceptível as principais necessidades e limitações para o desenvolvimento da assistência de

enfermagem a partir do uso do instrumento de rastreamento CAM -ICU.

• É certo que, além dos impactos negativos do delirium nos pacientes, não detectar e tratá-lo acarretará prejuízos

assistências, orçamentais, maior tempo de internação do paciente, entre outras consequências.

• Isso pode ser minimizado através do desenvolvimento de diretrizes clínicas pré-formuladas, bem como fornecer

informações regulares educação e treinamento em serviços.
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