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Internação em Unidade de Terapia Intensiva: Repercussões psicológicas e 

experiências vividas pelos pacientes 

RESUMO 

O ambiente hospitalar, especialmente o da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), é tido como 

gerador de alterações emocionais devido à complexidade do atendimento prestado e aos 

fatores associados às experiências vividas durante a internação, tais como os procedimentos 

invasivos e dolorosos, o sentimento de impotência, perda de controle, e, principalmente, a 

ameaça iminente de morte. O estudo das reações emocionais decorrente do impacto da 

ameaça à vida e da internação em UTI é pouco freqüente na literatura nacional, entretanto, 

constata-se um número crescente de estudos realizados em outros países indicando que o 

tratamento nesta unidade pode ser estressante, podendo acarretar no paciente, sintomas 

psicológicos persistentes que podem dificultar a qualidade de vida após a alta. Muitas 

desordens mentais como ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático 

(TEPT), podem surgir após eventos traumáticos, como por exemplo, a internação na UTI. Os 

estudos relatados de prevalência de ansiedade após alta dos cuidados intensivos variam de 

11,9% a 44% e depressão de 9,7% a 30% e ainda indicam que 14% a 27% dos pacientes 

podem desenvolver TEPT. Estudos recentes sobre o TEPT sugerem que este transtorno é mais 

prevalente do que se acreditava inicialmente. O transtorno passa a ser reconhecido entre 

sobreviventes de condições médicas graves como câncer, ou doença coronariana, acidentes de 

trânsito com grandes traumas e ameaça de uma doença com internação em UTI. Além dos 

sintomas de ansiedade, depressão e TEPT, alguns estudos, têm também focado a atenção nas 

experiências e recordações relatadas por pacientes após a alta da UTI, demonstrando que 

alguns pacientes relatam memórias ilusórias e/ou destorcidas. As experiências negativas 

incluem recordações de dor, ansiedade, dificuldade de sono e alterações no funcionamento 

cognitivo, enquanto que as experiências positivas estavam associadas com um senso de 

segurança e proteção quando esses pacientes eram providos de informações sobre o seu 

tratamento. Por outro lado, estudos identificaram que os pacientes têm recordações limitadas 

de eventos reais referentes a internação na UTI, além disso, relatam muitas memórias 

desagradáveis, de experiências irreais, que são com freqüência de natureza persecutória. 

Muitos pacientes são incapazes de descrever suas memórias e aproximadamente 5% deles tem 

pouca ou nenhuma recordação de eventos reais desse período, mas podem relembrar uma 

variedade de sonhos, alucinações e pesadelos, e a maioria (55%) tem uma combinação de 

memórias de eventos reais e ilusórias. O tratamento intensivo tem sido associado com uma 



 

variedade de fatores estressantes e a vivência desse evento, bem como, a presença de 

memórias ilusórias podem desencadear alterações psicológicas em curto e longo prazo sendo 

que as causas desses eventos ainda são pouco conhecidas, mas sugere-se que alguns fatores 

podem desencadeá-los, existindo uma relação entre a gravidade da doença, sedação por 

infusão contínua, principalmente com o uso de benzodiazepínicos, tempo de ventilação 

mecânica e de permanência na UTI. Embora os efeitos da sedação e analgesia para as 

recordações do período de internação na UTI sejam pouco conhecidos, há evidências que 

algumas recordações, a exemplo do desmame da ventilação mecânica, pode vir a ser uma 

experiência temerosa e ansiogênica. A relevância em compreender e detectar precocemente as 

conseqüências psicológicas e a necessidade de reunir subsídios para uma compreensão 

ampliada da recuperação do paciente tem sido demonstrado pelos dados de alta prevalência de 

transtornos emocionais referidos nos estudos mencionados, como ansiedade, depressão, TEPT 

e memórias ilusórias relacionadas diretamente ao tratamento intensivo. Considerando o 

tratamento intensivo como um processo de saúde que inclui também o acompanhamento do 

paciente após a alta, propõe-se o presente estudo com o objetivo geral de avaliar o impacto da 

internação em UTI e as suas repercussões emocionais no paciente sob ventilação mecânica 

após a alta dessa unidade. O estudo foi realizado na UTI de um Hospital Escola localizado na 

região Oeste do Paraná. A UTI em estudo é referência em alta complexidade para 26 

municípios da região, conta com nove leitos destinados a pacientes adultos acometidos de 

patologias clínicas diversas. Participaram do estudo todos os pacientes internados durante o 

período de setembro de 2008 a agosto de 2009 que preencherem os seguintes critérios de 

inclusão: maiores de 18 anos, com permanência maior que 24 horas na UTI e que ficaram em 

ventilação mecânica. Foram excluídos da pesquisa àqueles pacientes com doença mental 

previamente diagnosticada, com doença terminal, internados por tentativa de suicídio, 

impossibilitados de falar, que apresentaram danos neurológicos após a alta da unidade e 

àqueles que não retornaram ao ambulatório. A primeira etapa de coleta de dados ocorreu 

durante o período de internação do paciente na UTI. Diariamente realizou-se o rastreamento 

das admissões e alta de pacientes por meio da verificação do livro de registro da unidade. 

Excluídos aqueles pacientes que não atenderam aos critérios estabelecidos, foram coletados, a 

partir da consulta ao prontuário dos demais pacientes, dados sócio-demográficos e clínicos 

incluindo dados de sedação, tempo de ventilação mecânica e tempo de permanência na UTI. 

A partir das primeiras 48 horas após a alta desta unidade até 120 horas, foi realizada a 

primeira avaliação com o paciente na enfermaria. Àqueles que não estavam em condição de 

responder a entrevista na primeira visita, foram revisitados por três a cinco vezes, e após a 



 

quinta visita aqueles pacientes que estavam impossibilitados de responder foram excluídos.  

Na primeira etapa da pesquisa foi aplicado um instrumento validado para este fim que 

identifica as recordações da sua permanência na UTI. O referido instrumento é constituído por 

nove itens agrupados em quatro principais domínios: memórias relacionadas ao tratamento; 

memórias do ambiente; memórias relacionadas às experiências emocionais e àquelas 

relacionadas a memórias ilusórias. A segunda etapa da avaliação ocorreu três meses após a 

alta hospitalar por ocasião do retorno do paciente no Ambulatório Interdisciplinar de 

Seguimento em Terapia Intensiva da instituição pesquisada. Neste retorno o paciente é 

atendido pela equipe multidisciplinar que faz uma avaliação do estado geral de saúde do 

paciente para verificar suas condições clínicas após a alta. Nesta ocasião, foi aplicado o 

instrumento Hospital Anxiety and Depression Scale – (HADS), para avaliar ansiedade e 

depressão, o Impacto of Event Scale-Revised – (IES-R), para avaliar sintomas de estresse pós-

traumático e reaplicado o instrumento para avaliar as memórias da UTI (IAM-UTI) três meses 

após a alta. Para confirmação do diagnóstico clínico foram utilizados dados de prontuário da 

avaliação no ambulatório referente à entrevista psicológica, realizada com o paciente no 

ambulatório. 

 


