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INTRODUÇÃO 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é 
um ambiente tecnológico de cuidado que atende 
pacientes que apresentam elevado grau de 
complexidade fisiopatológica que pode trazer 
alterações específicas ou gerais nos sistemas do 
organismo. Dependendo da situação clínica, os 
pacientes internados nessas unidades podem 
apresentar confusão aguda que requer plano de 
assistência direcionado e explicita o papel 
imprescindível de cuidado do enfermeiro (1).  

Nesse contexto, o enfermeiro 
desempenha papel imprescindível com a 
estruturação do plano de cuidados para os 
pacientes internados em UTI, por meio do 
Processo de Enfermagem (PE). O PE, 
instrumento metodológico de cuidado, é 
composto por cinco etapas interdependentes e 
inter-relacionadas, quais sejam, Histórico de 
Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem (DE), 
Planejamento de Enfermagem, Implementação 
de Enfermagem e Avaliação de Enfermagem (1). 

O DE, segunda etapa do PE, tem grande 
importância para que o enfermeiro possa definir o 
direcionamento das medidas que serão tomadas 
para o cuidado do paciente. No contexto dos 
cuidados de enfermagem para pacientes em UTI, 
o plano de cuidados deve objetivar diminuir as 
complicações provenientes das patologias de 
base. A nomeação dos DE pode ser realizada por 
meio de sistema de linguagem padronizada de 
enfermagem e, nesse estudo, será utilizada a 
Classificação de Diagnósticos de Enfermagem da 
NANDA Internacional (NANDA-I) (2, 3). 
 Dentre os DE pertencentes à NANDA-I 
está o de Confusão Aguda (00128) definido como 
“distúrbios reversíveis de consciência, atenção, 
cognição e percepção que surgem em um 

período de tempo breve, com duração inferior a 
três meses” (3). Está classificado no domínio 5 – 
percepção/cognição; classe 4 – cognição e 
apresenta onze características definidoras 
(agitação, alteração na função cognitiva, 
alteração na função psicomotora, alteração no 
nível de consciência, alucinações, incapacidade 
de iniciar comportamento voltado a uma meta, 
incapacidade de iniciar um comportamento 
intencional, inquietação, percepções incorretas, 
seguimento insuficiente de comportamento 
intencional e o seguimento insuficiente de 
comportamento voltado a uma meta), nove 
fatores relacionados (abuso de substâncias, 
alteração no ciclo sono-vigília, desidratação, 
desnutrição, dor, mobilidade prejudicada, 
privação sensorial, retenção urinária e uso 
inadequado de contenção) e três populações em 
risco: histórico de acidente vascular encefálico, 
idade maior do que 60 anos e o sexo masculino.  

O DE Confusão Aguda (00128) é, 
frequentemente, encontrado em pacientes 
internados em UTI, uma vez que se evidencia a 
maioria das características definidoras e fatores 
relacionados, por ser um ambiente onde há 
presença de alterações metabólicas e 
hidroeletrolíticas, frequente uso de polifármacos, 
queixa intensificada de dores, restrição do 
paciente ao leito e alterações no ciclo sono-vigília 

(4). 
Apesar da alta frequência, o referido DE 

ainda permanece subdiagnosticado em cerca de 
25% a 75% dos casos, devido à natureza 
oscilante das manifestações quando associada à 
falta de conhecimento/aplicação sobre o 
diagnóstico de enfermagem e suas intervenções 

(5). 
A seleção acurada do DE impacta 

diretamente no sucesso do PE e consequente 
qualidade no tratamento do paciente (6). Dessa 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

forma, validar um DE para uma população 
específica corrobora com a legitimação de um 
determinado fenômeno da prática clínica de 
enfermeiros e fortalece a prática pautada em 
evidências científicas, oferece refinamento e 
aprimoramento das classificações (6, 7). Dessa 
maneira, os estudos de validação de DE são 
recomendados e têm crescido 
consideravelmente, pois a utilização de 
parâmetros objetivos nas validações provê uma 
ampliação da credibilidade, quando baseados em 
diagnósticos, intervenções e resultados testados 
na prática clínica (6). 

OBJETIVOS 

Geral: Realizar a análise de conteúdo das 
definições conceituais e operacionais das 
características definidoras do Diagnóstico de 
Enfermagem Confusão Aguda (00128) em 
pacientes internados em Unidade de Terapia 
Intensiva por especialistas.  

Específicos: Identificar evidências clínicas da 
confusão aguda em paciente internados em 
unidade de terapia intensiva e elaborar definições 
conceituais e operacionais de cada característica 
definidora do Diagnóstico de Enfermagem 
Confusão Aguda (00128) em pacientes 
internados em Unidade de Terapia Intensiva com 
especialistas. 

METODOLOGIA 

Estudo metodológico de análise de 
conteúdo do Diagnóstico de Enfermagem 
Confusão Aguda (00128) em pacientes 
internados em Unidade de Terapia Intensiva, 
realizado em duas etapas. A primeira etapa 
contou com uma Revisão Integrativa (RI) da 
literatura, e a segunda etapa foi realizada por 
meio da análise do conteúdo por especialistas por 
meio da técnica de grupo focal (GF).   

A primeira etapa, a RI, foi uma ferramenta 
que visou reunir artigos que identificassem 
evidências clínicas e definições conceituais e 
operacionais das características definidoras do 
diagnóstico de enfermagem Confusão Aguda 
(00128) na população adulta internada em 
Unidade de Terapia Intensiva. Nesse estudo a 
pergunta de pesquisa norteadora da RI foi: “Quais 
as evidências clínicas dos pacientes internados 
em unidade de terapia intensiva com Confusão 
Aguda?”. 

Os critérios de inclusão foram artigos de 
livre acesso com pacientes adultos internados em 
unidade de terapia intensiva com Confusão 
Aguda, publicados em idioma inglês, português 
ou espanhol, nos últimos dez anos. 

Os critérios de exclusão empregados 
nesse estudo foram artigos em formatos de 
editoriais, cartas ao leitor, resumos de 
congressos e artigos repetidos em outras bases 
de dados já pesquisadas. 

As bases de dados utilizadas foram 
EMBASE, SCOPUS e MEDLINE (Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online), 
LILACS (Latin American and Caribean Health 
Science Literature Database) e CINAHL 
(Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature).  

As buscas seguiram em conformidade 
com as regras estabelecidas pelo DESC (para 
LILACS), MESH (para as bases MEDLINE, 
COCHRANE e SCOPUS), EMTREE (para a base 
EMBASE) e títulos CINAHL (para a CINAHL). 
Sendo utilizados termos em inglês para bases 
internacionais. 

Para a extrair os dados dos artigos foi 
utilizado o modelo URSI que foi elaborado e 
validado no Brasil (8). 

Na segunda etapa, foi realizado um 
Grupo Focal (GF) para que especialistas 
avaliassem os resultados dos achados da RI. 
Nessa pesquisa, foram selecionados seis 
participantes para análise do material em reunião 
via Google Meet. O encontro do grupo focal foi 
dividido em dois dias (14/07/2022, no período da 
manhã e no dia 28/07/2022, no período da tarde), 
visando não fadigar os especialistas participantes 
com problematizações excessivas, levando a um 
viés na pesquisa devido ao desgaste intelectual 
(9).  Tal duração estabelecida foi o suficiente para 
atingir bons níveis de interação e debate, 
possibilitando a exploração apropriada de suas 
percepções sobre a temática (9). 

 Os especialistas apresentaram 
conhecimento do fenômeno estudado e 
habilidades baseadas em pesquisa e prática 
clínica para tal, foram selecionados pelo sistema 
de critérios de pontuação por Guimarães et al (10), 
adaptado a natureza e área de interesse desse 
estudo. Foram incluídos nesse estudo uma 
amostra de enfermeiros que pontuaram igual ou 
superior a cinco. Os critérios de seleção desse 
estudo estão apresentados no Quadro 1.  

 

 
Quadro 1: Critérios de seleção dos especialistas. Campinas- SP, 2022. 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Experiência clínica de pelo menos quatro anos na área de cuidados intensivos de 
adultos ou PE. 

 4 

Experiência de, pelo menos, um ano em ensino na área de cuidados intensivos de 
adultos ou PE. 

1 
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Experiência em pesquisas com artigos publicados sobre na área de cuidados 
intensivos de adultos ou PE. 

1 

Participação de, pelo menos, dois anos em um grupo de pesquisa na área de 
cuidados intensivos de adultos ou PE. 

1 

Doutorado em Enfermagem na área de cuidados intensivos de adultos ou PE. 2 

Mestrado em enfermagem na área de cuidados intensivos de adultos ou PE. 1 

Residência de enfermagem na área de cuidados intensivos de adultos ou PE. 1 

Conforme orientado pelos autores, foi 
acrescido um ponto para cada ano de 
experiência que o especialista apresentou, nas 
áreas clínica e de ensino. Frente a isso, os 
enfermeiros foram classificados em três grupos: 
“Juniors” os que alcançaram até cinco pontos; 
“Masters”; os que alcançaram de seis a vinte 
pontos; e “Sêniors” os que alcançaram mais de 
vinte pontos. 

Os enfermeiros especialistas foram 
convidados para participar do estudo por meio 
de uma carta-convite enviada por correio 
eletrônico, após comunicarem o aceite, 
receberam o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, a ficha de caracterização e o 
instrumento de avaliação das definições 
conceituais e operacionais das características 
definidoras do DE Confusão Aguda (00128), 
para que pudessem se familiarizar com a forma 
de análise e passaram a compor o GF. 

Os especialistas avaliaram cada evidência 
clínica quanto a relação com a população, a 
clareza (a redação dos itens será analisada, se 
os conceitos foram descritos de forma 
compreensível e se revelam apropriadamente o 
que se deseja medir), relevância (se os itens são 
coerentes com pacientes adultos internados em 
cuidados intensivos), relação com a população 
(se os indicadores são observados e se a 
mensuração é aplicável  as vítimas) e precisão 
(se existe exatidão nas evidências, indicando a 
capacidade da presença daquela item na 
população). 

Ao realizar análise de conteúdo por GF, foi 
observado ao grau de concordância entre os 
especialistas sobre os itens avaliados. Alguns 
estudos apresentam métodos para quantificar 
esse grau de concordância, dentre esses 
destaca-se a taxa de concordância e o índice de 
validação de conteúdo (IVC) (11). 

A taxa de concordância é um método 
utilizado para medir a porcentagem de 
concordância entre os especialistas. A taxa de 
concordância foi calculada pela seguinte 
formula, número de participantes que 
concordaram com esse item dividido pelo total 
de número de participantes multiplicado por 100. 
Esse método apresenta facilidade para cálculo 
e proporciona informações importante para 
entendimento (11). 

O IVC é um método que mede a proporção 
da concordância entre os especialistas através 
do score de índice de validação de conteúdo. 
Para analisar emprega-se uma escala tipo Likert 
com pontuação de quatro pontos, sendo 1 = item 
não equivalente, 2 = item necessita de grande 
revisão para ser avaliada a equivalência, 3 = 
item equivalente, necessita de pequenas 
alterações, 4 = item absolutamente equivalente. 
Dessa forma, nesse estudo, o IVC foi calculado 
por meio da fórmula: IVC= número de respostas 
“3” ou “4” / Número total de resposta, ou seja, 
bastou somar as respostas “3” e “4” dos 
especialistas e dividir o resultado pelo número 
total de respostas. Salienta-se que os itens que 
receberam a pontuação “1” ou “2” foram 
revisados ou eliminados (15).  O ponto de corte 
de 0,8 foi adotado como nível mínimo de 
concordância a ser obtido pelos especialistas 
dos itens que foram avaliados.  

Os dados foram armazenados em um 
banco de dados construídos por meio do 
Software Excel e analisados por meio de 
técnicas estatísticas com apoio do software 
estatístico Statistical Analysis System (SAS) 
versão 9.4 e Statistical Package for Social 
Science (SPSS) versão 22.0. Na análise de 
dados foi executada a estatística descritiva 
visando caracterizar a amostra de modo a obter 
frequências, medidas de dispersão (desvio 
padrão - DP) e de posição (média, mediana, 
mínima e máxima). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Através da Revisão Integrativa (RI) da 
literatura (primeira etapa), que tinha como 
objetivo a identificação das definições 
conceituais e operacionais das características 
definidoras do DE em questão, foram 
identificados 184 estudos na busca às bases de 
dados. Após a pré-seleção (leitura de títulos, 
resumos, descritores e palavras chaves), 102 
estudos foram selecionados, e, destes, 12 foram 
eliminados por serem duplicados ou 
condizentes com os critérios de exclusão, 
totalizando 90 estudos. Ao realizar a leitura e 
exclusão de textos que não apresentavam 
conteúdo relevante, 12 estudos foram 
considerados elegíveis e foram incluídos na 
pesquisa. 
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Após identificação das definições 
conceituais e operacionais das características 
definidoras do diagnóstico de enfermagem 
Confusão Aguda, iniciou-se o processo de 
validação das mesmas, através do Grupo Focal. 
A reunião foi mediada pelo moderador, as 
discussões, nas duas sessões, seguiram o 
instrumento contendo as DC e DO das 
Características Definidoras do DE Confusão 
Aguda, as mesmas que foram construídas com 
subsídio da revisão integrativa da literatura. Já o 
observador teve o objetivo de obter as 
informações verbais e não verbais, com o 
propósito de, posteriormente, auxiliar o 
moderador na construção das análises dos 
dados obtidos na discussão. 

Os especialistas analisaram e discutiram 
se concordavam ou não com as DC e DO das 
CDs do DE Confusão Aguda, considerando os 
itens quanto à clareza, relevância a precisão 
para cada CD, além de sua relação com a 
população, que nesse estudo são pacientes 
internados em unidade de terapia intensiva. 

Ao realizar análise de conteúdo por GF, 
deve-se atentar ao grau de concordância entre 
os especialistas sobre os itens avaliados, 
utilizando métodos para quantificar esse grau de 
concordância, a taxa de concordância  e o índice 
de validação de conteúdo (IVC), descritos 
anteriormente na seção METODOLOGIA (10, 11). 

Inicialmente, foram discutidas 11 
Características Definidoras, que, conforme 
quadro abaixo (2), foram validadas ou 
invalidadas pelos especialistas do GF.  

 
Quadro 2: Características definidoras – 
Campinas/SP, 2022. 

CARACTERÍSTICA 
DEFINIDORA 

RESULTADO 

Agitação (3,12) VALIDADA 

Alteração na função 
cognitiva  (3,13,14) 

VALIDADA 

Alteração na função 
psicomotora (3,14) 

INVALIDADA E 
SUBSTITUÍDA 

Alteração no nível de 
consciência (3,14,15) 

VALIDADA 

Alucinações (3,15) VALIDADA 

Incapacidade de iniciar 
comportamento voltado a 
uma meta (3,14) 

INVALIDADA E 
EXCLUÍDA 

Incapacidade de iniciar 
um comportamento 
intencional (3,14) 

INVALIDADA E 
EXCLUÍDA 

Inquietação (3,12) VALIDADA 

Percepções incorretas 
(3,14) 

INVALIDADA E 
EXCLUÍDA 

Seguimento insuficiente 
de comportamento 
intencional (3,14) 

INVALIDADA E 
EXCLUÍDA 

Seguimento insuficiente 
de comportamento 
voltado a uma meta (3,14) 

INVALIDADA E 
EXCLUÍDA 

 
As características que foram 

consideradas validadas, sofreram alterações em 
suas definições, sendo aprimoradas e refinadas 
pelos especialistas, a fim de facilitar não 
somente a identificação das caraterísticas pelos 
profissionais, mas também, o ensino das 
mesmas aos estudantes (6,7). Já entre as 
consideradas invalidadas e excluídas, uma 
delas (“alucinações”) foi dividida em 3 novas 
CD’s (“Alucinação”, “Ilusão” e “Delírio”, todas 
validadas) e as demais, não se relacionam com 
o Diagnóstico de Enfermagem Confusão Aguda, 
já que poucas evidências ou já haviam sido 
contempladas em outras CD’s (14). 

CONCLUSÃO 

Esse estudo buscou contribuir para o 
refinamento do Diagnóstico de Enfermagem 
Confusão Aguda para auxiliar e melhorar a 
identificação desse diagnóstico importantíssimo 
para os pacientes que estão sob cuidados em 
unidades de terapia intensiva. Todas as CD’s 
foram corrigidas e os resultados constataram 
que as CD’s finais apresentam uma relação com 
o DE Confusão Aguda no contexto da unidade 
de terapia intensiva. 

A revisão, com objetivo do 
aperfeiçoamento das características definidoras 
do diagnóstico, utilizando uma linguagem clara 
e objetiva se faz necessária para possibilitar a 
melhoria da qualidade do atendimento dessa 
população, visto que o diagnóstico dever ser 
facilitado.  

Dessa forma, esse estudo favorece a 
busca pelo melhor uso do processo de 
enfermagem na prática clínica pelo enfermeiro. 
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