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RESUMO 
 
 
Introdução:  O delirium é um estado confusional agudo que está associado ao 
aumento da mortalidade na Unidade de Terapia Intensiva e que compromete a 
recuperação funcional em longo prazo. Apesar de sua elevada incidência e relevante 
impacto em desfechos de pacientes criticamente enfermos, o delirium continua sendo 
subdiagnosticado, mesmo diante de, atualmente, existirem instrumentos validados 
para diagnosticar e monitorá-lo, permitindo a detecção precoce dessa disfunção 
orgânica e início imediato do tratamento, que é composto por ações farmacológicas e 
psicossociais. 
 
Objetivos: Avaliar a presença de quadros de delirium em pacientes internados em 
Unidade de Terapia Intensiva, a fim de propor intervenções psicossociais a serem 
utilizadas pela equipe de saúde e criar condições favoráveis ao atendimento 
humanizado e integral a pacientes e familiares. 
 
Metodologia: Realizou-se pesquisa quantiqualitativa. Utilizou-se o Confusion 
Assessment Method for Intensive Care Unit (CAM – ICU) e as avaliações foram 
realizadas dentro do protocolo institucional. A amostra foi composta por 23 (vinte e 
três) pacientes avaliados no período de março a novembro de 2013. Critérios de 
inclusão: Pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva de um hospital 
privado que apresentam quadros de rebaixamento de nível de consciência. Critérios 
de exclusão: demência, quadros psicóticos agudos, doenças neurológicas e nível de 
consciência -4 e -5 medido pela Escala de Agitação – Sedação de Richmond. Após a 
avaliação, foram realizadas intervenções psicossociais com os pacientes e seus 
familiares.  
 
Resultados: Da amostra avaliada, 74% dos pacientes apresentaram delirium, sendo 
65% do sexo fem e idade média de 78 anos. Os diagnósticos clínicos foram: câncer 
renal com mtx óssea, cirurgia cardíaca, queda da própria altura, infecção urinária, 
pós-operatório por fratura de fêmur, câncer de bexiga, pneumonia, câncer de pulmão. 
Orientações aos familiares foram imprescindíveis para tranquilizá-los; assim como 
orientar o paciente no tempo e no espaço, colocar relógios e calendários junto ao 
leito e outras mudanças ambientais. È importante ressaltar a importância de sempre 
reforçar esses aspectos com a equipe. 

Conclusão: O delirium é uma síndrome muito frequente em Unidade de Terapia 
Intensiva, ocorrendo com mais assiduidade em pacientes idosos, conforme descrito 
na literatura. O foco da equipe de saúde deve envolver aspectos que contemplem o 
diagnóstico, a prevenção e o tratamento do quadro de delirium. Para atingir este 
propósito, é importante o trabalho interdisciplinar e a promoção de ações educativas 
junto à equipe a fim de que reconheçam os sinais e sintomas deste quadro.  

Descritores: Delirium. Instrumentos. Intervenções. Prevenção. Tratamento. 
Unidades de Terapia Intensiva.  
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 
 
Introduction: The delirium is an acute confusional state that is associated with 
increased mortality in the Intensive Care Unit and that compromises the functional 
recovery in the long term. In spite of its high incidence and relevant impact on 
outcomes of critically ill patients, delirium continues being underdiagnosed, even in 
the face of, currently, there are validated instruments to diagnose and monitor it, 
allowing the early detection of this organic dysfunction and immediate beginning of 
the treatment, which is composed of pharmacological actions and psychosocial. 
 
Objectives: Evaluate the presence of frames of delirium in patients hospitalized in 
the Intensive Care Unit, in order to propose psychosocial interventions to be used by 
the health team and create favorable conditions for the humanized and integral to 
patients and family. 
 
Methodology: Research statistic was carried out. The Confusion Assessment 
Method is Intensive Care Unit (CAM-ICU) was used and the assessments were 
performed within the institutional protocol. The sample was composed of 23 
(twenty-three) patients evaluated in the period March to November (2013) . Inclusion 
Criteria: Patients admitted to the Intensive Care Unit of a private hospital that tables 
of lower consciousness level. Exclusion Criteria: dementia, acute psychotic 
frameworks, neurological diseases and conscious level -4 and -5 measured by the 
Scale of Agitation - Sedation of Richmond. After the assessment, psychosocial 
interventions were performed with patients and their families.  
 
Results: The sample evaluated, 74% of patients presented with delirium, being 65% 
of the sex fem and average age of 78 years. The clinical diagnoses were: renal cancer 
with mtx bone, cardiac surgery, fall from their own height, urinary infection, post-
operative per femur fracture, bladder cancer, pneumonia, lung cancer. Guidelines to 
family were essential to reassure them; as well as to guide the patient in time and 
space, put clocks and calendars beside the bed and other environmental changes. It is 
important to stress the importance of always strengthen these aspects with the team. 

Conclusion: The delirium is a syndrome very frequent in the Intensive Care Unit, 
occurring with more assiduity in elderly patients, as described in the literature. The 
focus of the healthcare team should involve aspects that contemplate the diagnosis, 
prevention and treatment of delirium . To achieve this purpose, it is important the 
interdisciplinary work and the promotion of educational actions with the team in 
order to recognize the signs and symptoms of this instrument.  

Keywords: Delirium. Risk Factors. Instruments. Prevention. Treatment. Intensive 
Care Units.  
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“Assim se alguma beleza puder ser encontrada nesse texto, não é 
aquela expressada pelo sofrimento, pois este nunca é belo, mas aquela 
que aponte para a esperança de, ao menos, minimizá-lo, possibilitada 
por um maior conhecimento e reflexão sobre o tema.”  

 
José Leon Crochik 

 



 

 

 
Introdução  

 

Delirium é o termo usado para designar um transtorno agudo da função 

cognitiva global, no qual podem ser observados vários distúrbios comportamentais e 

cognitivos (alucinações, agitação); dentre eles, o déficit de atenção é o fenômeno 

mais evidenciado. Mesmo sendo uma síndrome muito frequente no hospital geral, 

muitas vezes tem sido minimamente compreendida ou negligenciada pela equipe de 

saúde (ALMEIDA, 2006; SANTOS, 2008; TRIPICCHIO, 2010). Apesar dos seus 

mecanismos fisiopatológicos não estarem bem elucidados, os impactos negativos do 

delirium justificam-se pelo fato de frequentemente representar a expressão clínica de 

uma condição médica subjacente e potencialmente grave. Ainda assim, ainda pouco 

se encontra na literatura no que se refere à prevenção e ao manejo do delirium, 

particularmente significativo no que tange as intervenções não farmacológicas 

(SERAFIM, 2011).  

Desde a graduação, tenho um interesse especial na atuação hospitalar. Por esse 

motivo, decidi fazer a Pós-Graduação em Psicologia da Saúde, que me proporcionou 

muitos conhecimentos específicos e fundamentais para meu bom desempenho na 

área.  

Durante meu estágio profissional em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de 

um hospital particular na zona sul do Rio de Janeiro, observei que o delirium  era 

frequente, mas, muitas vezes, passava despercebido pela maioria dos profissionais. 

Verifiquei, ainda, que, em sua maioria, os profissionais não estavam preparados para 

identificá-lo, tampouco realizar o tratamento de forma humanizada. Assim, muitos 

pacientes que apresentavam o delirium eram confundidos como portadores de 

demência ou depressão. 

No contexto hospitalar, percebi a instituição de um mito: no quadro do 

delirium, apenas ao médico cabe a responsabilidade de detectar e de realizar o 

tratamento. Logo, identifiquei que a não colaboração dos profissionais de saúde 

ocorre por desconhecimento das características principais do delirium e/ou dos 

instrumentos que poderiam ser utilizados para auxiliar o diagnóstico. Vale ressaltar 

que o não reconhecimento do quadro do delirium implica em um aumento da 

morbimortalidade e internação mais prolongada gerando maiores gastos. 



 

 

Desta forma, por tratar-se de uma síndrome pouco conhecida, este trabalho, 

tem o objetivo de avaliar a presença de delirium através de instrumentos adequados e 

validados. Visa, também, orientar as famílias e os profissionais envolvidos em 

relação às intervenções psicossociais que podem ser utilizadas, a fim de oportunizar a 

assistência humanizada e integral para estes pacientes e seus familiares. 

O presente trabalho divide-se em quatro capítulos, nos quais serão abordados 

os aspectos relevantes em busca de atingir os objetivos anteriormente definidos. No 

primeiro capítulo, emergem as informações sobre a estrutura das UTIs, a definição 

de delirium e as formas de prevenção e tratamento; no segundo, são apresentadas as 

intervenções psicossociais; no terceiro, a metodologia utilizada a fim de obter as 

informações necessárias à construção desse estudo; e, por fim, são apresentados os 

resultados e a discussão.  

Seguindo esta trajetória, o presente estudo pretende contribuir para o 

preenchimento de algumas lacunas existentes na literatura, além da produção de 

novos estudos. As pesquisas que relatam sobre as intervenções psicossociais 

utilizadas em pacientes que apresentam o delirium não são capazes de responder a 

tantas questões em busca do melhor tratamento e do bem estar do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

1. Delirium em terapia intensiva 

  

1.1. A Unidade de Terapia Intensiva  

 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma unidade especial e complexa 

dentro do hospital, equipada para monitorizar continuamente os sinais vitais, aplicar 

tratamento imediato e realizar diagnóstico rápido dos desvios das variáveis 

fisiológicas. O paciente é assistido diuturnamente pela equipe de saúde, sempre em 

prontidão para qualquer necessidade, ou seja, as assistências médica e de 

enfermagem são permanentes (COSMO et al, 2014). Nesta unidade, as decisões e 

ações devem ser rápidas e efetivas para a cura e salvação da vida, já que nela se 

encontram internados pacientes graves ou potencialmente graves que necessitam de 

recursos tecnológicos e humanos especializados para a sua recuperação (SENRA & 

GUIMARÃES, 2010).  

Com o avanço da Medicina, os próprios centros de terapia intensiva foram se 

aprimorando no atendimento a determinadas patologias, tornando-se muitas vezes 

especializadas, a exemplo das UTIs cardiológicas, neonatais, entre outras. E, além da 

presença contínua de médicos e enfermeiros de plantão, outros profissionais também 

são de suma importância ao bom trabalho realizado nas unidades: fisioterapeutas, 

nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos e fonoaudiólogos.  

Todo este aparato técnico e humano objetiva diagnósticos e tratamentos 

rápidos minimizando riscos de mortalidade, porque são colocadas como critério 

principal, a fim de serem admitidos em uma UTI, as condições médicas graves 

apresentadas pelos pacientes. Simultaneamente, prioriza-se a agilidade da equipe nos 

procedimentos médicos em casos de emergência (LUCÍRIO, 2013). 

Alguns aspectos físicos e sensoriais compõem as UTIs: luminosidade artificial 

constante, ruídos dos monitores, telefones, conversas entre a equipe, gemidos de 

pacientes e limitação sensorial. Aqui, surge a necessidade de destituir os pacientes de 

suas vestimentas, próteses dentárias, óculos e outros aparatos pessoais que os 

compõem em sua existência, já que os procedimentos invasivos e a manipulação do 

paciente pela equipe são comuns à rotina destas unidades.  Isto se evidencia pelo fato 

de os pacientes estarem acamados e com dificuldades na movimentação, seja por dor 

ou pelo uso combinado de medicações por acesso endovenoso (BETTINELLI, 



 

 

POMATTI & BROCK, 2010). Há casos em que o paciente necessita ser mantido em 

estado de sedação e, progressivamente, recupera a consciência. Neste ínterim, 

deparar-se com as características peculiares a este ambiente, pode gerar ilusões e 

alucinações similares a de pessoas sofreram privação sensorial (SENRA & 

GUIMARÃES, 2010). 

Infelizmente, as características peculiares do ambiente da UTI acabam 

fatalmente por isolar o paciente do convívio com as pessoas de seu meio social, 

aquelas mais oportunas ao amparo emocional, fazendo com que este perca a conexão 

com o mundo exterior. Por isto, há a necessidade de se manter familiares e amigos 

presentes, a fim de que se concretize uma ponte com a realidade externa. Sendo 

assim, é importantíssimo que os visitantes tragam notícias de coisas importantes para 

a pessoa internada, além de muito carinho e apoio que geram conforto, buscando 

minimizar os danos causados por sua permanência na UTI. Contudo, verifica-se que 

o estresse e o medo, diante de dúvidas e preocupações, fazem-se inevitáveis, além da 

falta de privacidade e da troca constantes de profissionais que também contribuem 

para tais sentimentos (LUCÍRIO, 2013). 

Desta forma, torna-se clara a fragilidade física destes pacientes e, 

consequentemente, a imensa suscetibilidade a transtornos mentais e a quadros 

clínicos secundários à internação, mais especificamente ao delirium. 

 

1.2. Definição de Delirium 

 

Hipócrates (460-366 a.C.), em seus estudos, fez várias citações referentes ao 

conjunto de sintomas que atualmente caracterizam o delirium. Contudo, a fim de 

retratar estados de agitação e sonolência excessiva, que se achava ser resultante de 

distúrbios mentais, esta síndrome foi uma das primeiras doenças mentais encontrada 

na literatura médica, possivelmente por Celsus, no século I d.C (LIPOWSKY, 1990 

apud WACKER, NUNES & FORLENZA, 2005). 

Berrios (1990) apud Wacker, Nunes e Forlenza (2005) expõe a classificação 

das doenças mentais estabelecida pelos médicos na era greco-romana, organizadas 

em três categorias: as frenites, as melancolias e as manias. Neste período da História, 

já eram encontrados casos de alteração no nível de consciência, delirium, na forma 

de frenite. Ou seja, confusão mental aguda com hipertermia (febre alta), com 



 

 

alterações cognitivas e comportamentais, agitação psicomotora e alterações de ciclo 

sono-vigília (NEGREIROS, MELEIRO & TENG, 2006). 

Convém destacar o médico do período clássico desta sociedade, Soranus (93-

138 d.C.), considerado o primeiro psiquiatra da história antiga, por ter deixado 

numerosas descrições detalhadas das doenças mentais. Suas observações sobre um 

paciente que desenvolveu quadro de frenite foram as seguintes:  

 
(...) falta de sono, ou sono continuamente entrecortado por sonhos confusos, oscilando 
entre estar quieto ou barulhento, cantando sozinho, ou triste, silencioso, murmurando, 
chorando, com estados repentinos de raiva, em que pula da cama, tendo que ser 
contido, ameaçando e xingando a todos, batendo-se, arrancando as próprias roupas, 
desesperando-se de medo, não respondendo às perguntas, conversando com os mortos 
como se eles lá estivessem. (LIPOWSKY, 1990 apud WACKER, NUNES & 
FORLENZA, 2005) 

 
 

Ao final do século XVII, mesmo com os sintomas do delirium já bem 

definidos, sua terminologia ainda permanecia inconsistente e confusa. Até o fim do 

século seguinte, distinguia-se delirium e frenite, em que o primeiro significava 

loucura e a segunda, o delirium associado à febre ou doenças sistêmicas. No entanto, 

o primeiro a segmentar o transtorno, destinando-lhe uma atribuição única, no final do 

século XVIII, foi James Sims1. Em 1799, publicou um artigo médico sobre 

o delirium, no qual o diferenciava da loucura, e também o subdividia em duas 

variantes clínicas: hipoativo (apático) ou hiperativo (agitado), de acordo com o 

estado de alerta e o comportamento motor do indivíduo . Porém, desde a década de 

1960, estudos contribuíram para a adequada definição de critérios diagnósticos e na 

divulgação do termo delirium (BERRIOS, 1990; LIPOWSKY, 1990 apud 

WACKER, NUNES & FORLENZA, 2005). 

Com isso, ressaltam-se os vários termos surgidos ao longo da história, desde os 

mais antigos, como frenite e insanidade febril, aos mais atuais, como síndrome 

cerebral aguda, estado confusional agudo e síndrome do pôr-do-sol, e continuam 

causando confusão. Devido ao grande número de sinônimos encontrados na literatura 

médica, tende-se a ter a falsa ideia de diferentes transtornos em vez de uma 

síndrome, com elementos comuns a todas elas. Isto a partir da observação de 

características comuns a todas elas (JUNIOR & SILVA, 2011).  

                                                 
1 SIMS, J. - Pathological remarks upon various kind of alienation of mind. Memoirs of the 
Royal Society of London 5:372-406, 1799. 



 

 

Pessoa & Nácul (2006) demonstram a existência de mais de 25 sinônimos para 

o termo delirium, dentre eles, encefalopatias aguda e séptica, psicose tóxica, psicose 

do UTI e estado agudo confusional.  Contudo, por ter sido desenvolvido e validado 

pela Diagnostical and Statitical Manual of Mental Disorders, Forth Edition (DSM 

IV), delirium tem sido a terminologia preferencial em artigos científico. Na 

conclusão de seu artigo Delirium em pacientes críticos, os autores supracitados 

resumem de forma bem clara o delirium: “é um distúrbio de consciência, cognição e 

percepção que pode acometer até 80% dos pacientes em ventilação mecânica”. 

Quanto à fisiopatologia, o delirium manifesta-se a partir de inúmeras alterações 

neuroquímicas, relacionadas a distúrbios do córtex e do subcórtex. Estes podem ser 

vistos em eletroencefalograma que se apresenta alterado e lentificado. Wacker, 

Nunes & Forlenza (2005) determinam o significado da palavra delirium, que tem 

origem no latim “delirare”, como “estar fora do lugar”. Porém, no sentido figurado, 

assumiria o significado de “estar insano, confuso, fora de si”.  

Sendo assim, urge enfatizar a diferença entre delirium e delírio. Este último 

trata de juízo patologicamente falso, uma alteração do juízo e do pensamento, em que 

o sujeito apresenta uma crença em algo irreal. Este é encontrado na esquizofrenia e 

em outros quadros psicóticos, enquanto o delirium, uma síndrome relacionada a 

desordens orgânica (DALGALARRONDO, 2008).  

Ballone & Moura (2008) e Scalco (2010) definem delirium como uma 

síndrome que tem como evento central o prejuízo da consciência, acompanhado de 

prejuízo cognitivo e comportamental de forma flutuante. É fundamental perceber que 

as alterações podem decorrer de processo demencial instalado ou em evolução. A fim 

de diferenciar demência e delirium, é importante lembrar que o segundo tem início 

abrupto e é consequência de situações clínicas adversas. Segundo Moraes (2008), 

delirium é uma síndrome neurocomportamental, uma confusão mental aguda a qual 

pode ser desencadeada por inúmeros fatores provocando a alteração transitória da 

atividade cerebral. Com início agudo e curso flutuante, caracteriza-se pelo distúrbio 

do nível da consciência, da cognição, percepção e da linguagem. Ela é classificada a 

síndrome conforme a atividade psicomotora do indivíduo: hiperativo, hipoativo e 

misto. 

No delirium hiperativo, há presença de atividade psicomotora aumentada e 

agitação proeminente. Normalmente se associa a alucinações auditivas, táteis ou 

visuais, como também à hipervigilância, verborreia, irritabilidade, euforia, raiva, 



 

 

agressividade, perambulação. De diagnóstico mais complexo, já que o paciente 

encontra-se “deprimido”, no tipo hipoativo, ocorre redução da atividade psicomotora, 

lentidão e letargia – aproximando-se do estupor catatônico – caracterizado por 

sonolência, apatia e bradicinesia, além da fala lenta e pausada. Sendo a mistura das 

duas formas mostradas anteriormente em que se associam períodos de 

hipervigilância a períodos de apatia e sonolência, tem-se o tipo misto de delirium.  

 O delirium é o distúrbio psiquiátrico mais comum em pacientes idosos 

hospitalizados. Contudo, pode ser secundário à doença física grave, à intoxicação 

medicamentosa e à abstinência a hipnossedativos, álcool ou outra droga de abuso, 

além de outros fatores (MEIRA, 2002). Dados demonstram que 20 a 60% dos idosos 

admitidos nos serviços de emergência apresentam a doença e 70% dos casos são 

erroneamente diagnosticados ou passam despercebidos (PRADO, 2008). 

No entanto, continua não tendo a atenção necessária em relação ao diagnóstico, 

mesmo diante de sua prevalência em unidades de terapia intensiva. Além disso, já é 

evidente a associação do delirium a desfechos não desejados, para os pacientes em 

estado crítico, que incluem aumento da duração da ventilação mecânica, do tempo de 

internação e da mortalidade (SILVA & MOREIRA, 2012). 

É importante observar que a incidência destes subtipos varia bastante. Contudo, 

o mais frequente é o delirium misto, surgindo em 46% dos casos. Em seguida, 

emergem os hiperativos, representados em 30%, e, por fim, os hipoativos, em 24%. 

No entanto, os idosos – grupo mais acometido – apresentam primordialmente o 

quadro hipoativo ou misto. (BALLONE & MOURA, 2008) 

Mesmo podendo apresentar-se por um curto espaço de tempo, comumente 

reversível, este distúrbio, se não diagnosticado precocemente e tratado corretamente, 

tende a tornar-se crônico, chegando, inclusive, a levar o paciente a óbito. Ele está 

diretamente relacionado ao aumento da morbimortalidade. Aliado a esta, despontam 

o declínio funcional e o aumento da imobilidade, incluindo suas consequências: 

pneumonia de aspiração, úlceras de pressão, trombose venosa profunda, embolia 

pulmonar, infecção urinária e formação de fecaloma (MORAES, 2008). 

Uma característica peculiar ao delirium é o déficit de atenção, este muitas 

vezes acompanhado de outros distúrbios cognitivos e comportamentais, como, a 

perda de memória, alucinações e agitação. Neste quadro, inclui-se, também, a 

desorganização do raciocínio, a alteração do nível de consciência e menor percepção 

do ambiente (PITROWSKY et al, 2010). 



 

 

Brunner e Suddarth (2011) mencionam a frequência da síndrome em idosos no 

pós-operatório de 15 a 53%, questão especificada no estudo de Barbosa et al (2008), 

que relaciona o tipo de cirurgia à incidência do delirium. Por exemplo, os idosos 

submetidos à cirurgia de fratura de quadril apresentaram alto percentual da 

complicação, cerca de 55,9% (SANTOS, 2005 apud JUNIOR & SILVA, 2011). 

 
Nos pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio, Uguz reportou incidência de 
delirium de 5,7%, com consequência de prolongamento da internação e aumento da 
mortalidade. Já MacManus, em uma revisão, relatou incidência de 13 a 48% de 
delirium na fase aguda de casos de acidente vascular cerebral (AVC) (JUNIOR & 
SILVA, 2011, p. 264). 
 

A partir dos dados expostos, percebe-se a importância de um trabalho de 

prevenção e de tratamento eficientes, a fim de minimizar os danos causados por este 

transtorno e garantir a qualidade de vida dos pacientes e seu pronto restabelecimento. 

 

1.3. Prevenção e tratamento  

 

Apenas a médicos e psiquiatras é dada autonomia para introduzir a terapêutica 

medicamentosa, competência exclusiva destes profissionais. Todavia, os 

profissionais de saúde, adequadamente treinados para este fim, podem realizar o 

diagnóstico e iniciar o tratamento do delirium, já que as medidas ambientais, 

comportamentais e psicossociais também merecem atenção. 

Inouye (2006) demonstra a relevância do tratamento medicamentoso, 

acentuando a necessidade de diagnosticar e tratar qualquer fator considerado como 

causa, sempre considerando a abordagem inicial do paciente. Em casos de alteração 

de comportamento que coloque em risco o paciente ou outras pessoas, ou que impeça 

o tratamento, emerge a necessidade de prescrição medicamentosa. O haloperidol 

costuma ser a primeira escolha, dentre os neurolépticos. Outro medicamento que vem 

sendo utilizado com bons resultados e menores efeitos colaterais é a rispiridona 

(SANTOS, 2008). O objetivo da terapêutica medicamentosa é aproximar o paciente, 

o máximo possível, de seu estado basal de consciência, sem sedação e sem a 

finalidade de apenas anular a agitação (CASARETT & INOUYE, 2001; INOUYE, 

2006). 

O desconhecimento pode gerar um erro de diagnóstico, levando tais pacientes a 

serem vistos como portadores de depressão ou demência. É imprescindível que os 



 

 

outros profissionais de saúde também estejam aptos a identificar os instrumentos que 

podem auxiliar no diagnóstico, já que o delirium é a síndrome neuropsiquiátrica mais 

encontrada no contexto hospitalar (SANTOS, 2008). Entretanto, por este geralmente 

não ser o principal motivo de internação, a equipe de saúde costuma subdiagnosticá-

lo, resultando na piora do prognóstico do paciente (JUNIOR & SILVA, 2011). 

Neste contexto, o psicólogo deve adiantar-se na direção de buscar o 

diagnóstico precoce do delirium em pacientes. Afinal, a prevenção é a melhor 

estratégia para reduzir a incidência e as possíveis complicações decorrentes da 

síndrome. Cerca de 30-40% dos episódios podem ser prevenidos utilizando-se dos 

métodos já conhecidos, como a intervenção psicossocial e uso de terapia 

medicamentosa (CAMON, 2002). Por outro lado, medidas preventivas também 

podem amenizar o quadro de delirium já instalado, sem deixar de lado que as 

intervenções devem ser multifatoriais, devido à variedade de fatores de risco e às 

possíveis etiologias (INOUYE, 2006). 

Quanto ao prognóstico, em curto ou longo prazo, faz-se necessário relacionar 

os fatores etiológicos e predisponentes à evolução e ao tratamento e suas causas. A 

recuperação é possível, no entanto, não se dará imediatamente, mas de forma 

progressiva, vindo a durar dias ou semanas. Em pacientes idosos, este tempo pode 

ser ainda mais longo (NEGREIROS, MELEIRO & TENG, 2006; SANTOS, 2008). 

Quadros neuropsiquiátricos transitórios podem surgir com recuperação lenta; 

contudo, completa. Síndromes neuropsiquiátricas, principalmente quadros 

demenciais (como: síndromes amnésticas, Mal de Alzheimer e alterações de 

personalidade), podem ser verificados em pacientes idosos ou com baixa reserva 

cerebral. Raramente, o quadro pode evoluir para estupor, coma e óbito. Há, também, 

a possibilidade de evolução do delirium para síndromes psiquiátricas funcionais, 

como: quadros psicóticos esquizofreniformes, quadros ansiosos e depressivos 

(SANTOS, 2008). 

Quando o delirium encontra-se instalado, o tratamento pode variar, levando-se 

em consideração a condição específica da causa, e se destina a reverter suas 

manifestações. Reafirmando o que foi dito anteriormente, as afecções de base – 

insuficiência cardíaca, hipóxia, hipercapnia, alterações tireoidianas, anemia, 

desordens nutricionais, infecções, insuficiência renal, insuficiência hepática e 

condições psiquiátricas, como a depressão – devem ser tratadas (PESSOA & NÁCUL, 

2006). Goroni & Pires (2006) alertam que pacientes portadores de deficiências 



 

 

visuais e/ou auditivas, disfunções cognitivas, doenças em alto grau de 

descompensação e elevada taxa de ureia sérica /creatinina sérica devem ser 

considerados mais susceptíveis ao desenvolvimento do delirium. 

O delirium apresenta uma série de fatores de risco que podem ser divididos em 

modificáveis e não modificáveis. Dentre os fatores não modificáveis estão 

características do paciente como idade, gênero, comorbidades, doenças prévias do 

sistema nervoso, características genéticas e demência. No entanto, diante de seu 

potencial para intervenção, os médicos intensivistas devem virar seu olhar em 

direção aos fatores de risco modificáveis, particularmente nos pacientes mais 

propensos ao desenvolvimento de delirium. Portanto, a ausência de iluminação 

natural, e relógios, e isolamento do paciente, comuns ao ambiente da UTI, tornam 

este ambiente um fator de risco para delirium. Assim, algumas pequenas 

intervenções podem tornar o ambiente da UTI menos inóspito, permitindo uma 

melhor percepção do ambiente, como noite e dia por janelas e luzes, acesso a 

próteses dentárias, óculos, aparelhos auditivos e intervenções para minimizar a 

privação de sono (PITROWSKY et al, 2010). 

Há também que se verificar e corrigir outras questões clínicas que são fatores 

de risco: alterações eletrolíticas, infecções, abstinência de drogas e controle da dor. 

Estas, por se apresentarem na prática clínica, precisam ser observadas atentamente. A 

mudança de enfoque do delirium de uma visão curativa para uma visão preventiva 

deve-se aos elevados custos do atendimento (GORONI & PIRES, 2006). 

Alguns estudos propõem uma intervenção multifatorial, a fim de reduzir os 

fatores de risco e, com isso, prevenir incidentes. Com este objetivo, utiliza-se um 

protocolo estandardizado identificando seis fatores de risco para o delirium: déficits 

cognitivos, privação de sono, imobilidade, déficit visual, dificuldades auditivas e 

desidratação (INOUYE, 1998). Em caso de pacientes que passarão por algum tipo de 

cirurgia, a realização de uma visita pré-operatória, e as devidas orientações, são 

eficazes na redução de um terço nos casos da síndrome (SIDDIQUI & HOUSE, 2006 

apud LOBO, 2011).  

Inouye et al (2008) realizaram um estudo para mensurar a eficácia de um 

protocolo de tratamento não farmacológico em idosos admitidos no serviço médico 

de uma universidade. Este consistia em orientar os pacientes quanto à rotina diária, 

aos nomes dos integrantes da equipe multidisciplinar de tratamento, a auxiliar no 

sono dos pacientes que apresentavam algum tipo de distúrbio, a corrigir ou 



 

 

minimizar problemas de audição ou visão e a evitar a desidratação. Concluíram que 

aqueles pacientes que aderiram ao protocolo de prevenção tiveram um risco 89% 

menor de desenvolverem delirium do que no grupo dos que tiveram baixa aderência 

ao protocolo. 

Desta forma, percebe-se que, quanto mais precoce for diagnosticado o 

delirium, mais rapidamente poderão ser tomadas medidas que venham a minimizar 

seus danos. Ao mesmo tempo, garantirá a qualidade de vida do paciente e evitará 

aumento no tempo de internação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Intervenções psicossociais no delirium 

 

As intervenções psicossociais que complementam a intervenção 

medicamentosa podem ser realizadas por todos os membros da equipe de saúde. 

Fossi & Guareschi (2004, p.31), afirmam que: 

 
(...) em alguns casos, somente a ajuda médica não basta para o tratamento ser bem 
sucedido: o ser humano é muito mais que um corpo físico, e assim, o atendimento 
integral à saúde é indiscutível. Portanto, a integração da equipe de saúde é 
imprescindível para que o atendimento e o cuidado alcancem a amplitude do ser 
humano, considerando as diversas necessidades do paciente. 

 

Considerando o presente potencial para intervenção, a equipe de saúde na UTI 

deve focar-se nos fatores de risco modificáveis, especialmente nos pacientes com 

maior risco de desenvolvimento de delirium. O próprio ambiente típico da UTI 

representa um fator de risco, em razão da ausência de iluminação natural e de 

relógios, bem como o isolamento do paciente. 

Algumas intervenções podem tornar o ambiente da UTI menos inóspito, 

permitindo uma melhor percepção do ambiente, conforme sugere Meagher (2001, 

apud LOBO, 2011): 

• Comunicar-se de uma forma clara e firme. 

• Repetir diversas vezes o dia, hora e o local onde o paciente se encontra. 

• Identificar para o paciente quem são os membros da equipe e os familiares. 

• Providenciar relógios e calendários para facilitar no processo de localização 

do paciente. 

• Ter objetos familiares ao paciente no local onde ele se encontra. 

• Usar televisão e radio para manter o contato do paciente com o mundo 

exterior. 

• Envolver a família e cuidadores para dar segurança ao paciente. 

• Simplificar a área removendo objetos desnecessários e manter um espaço 

adequado entre as camas. 

• Preferir quartos individuais para um melhor descanso e menos estímulos 

sensoriais desnecessários. 

• Evitar usar jargões médicos na presença do paciente para evitar paranoias. 

• Manter luz de vigília no quarto durante a noite. 



 

 

• Controlar os excessos de barulhos (aparelhos, equipe e visitantes). 

• Manter a temperatura do ambiente entre 21.1°C e 23.8°C. 

• Manter o paciente com seus óculos, órteses de audição e órteses dentárias. 

• Encorajar o paciente a participar de seus autocuidados e do tratamento. 

• Organizar os tratamentos de uma maneira que o paciente possa ter o maior 

tempo de sono ininterrupto possível 

• Tubos, cateteres e drenos devem ser removidos logo que possível. 

Além das intervenções supracitadas, existem outras complementares 

sumarizadas por Santos (2008) no quadro abaixo.  Uma vez diagnosticada e tratada a 

causa do delirium, é importante manejar a síndrome com intervenções multifatoriais 

e não somente medicamentosas. 

INTERVENÇÃO AGUDA, DE APOIO, SOMÁTICA  
E DE PLANEJAMENTO PÓS-DELIRIUM 

INTERVENÇÃO AGUDA 

� Supervisão constante do estado mental. 

� Identificar fatores etiológicos. 

� Avaliar estado psiquiátrico do paciente e estimular psicoeducação 

com equipe hospitalar e familiares. 

� Revisão sistemática da medicação (reavaliação de sua manutenção 

ou retirada), hidratação e nutrição. 

INTERVENÇÕES DE APOIO, SOMÁTICA E  
DE PLANEJAMENTO PÓS-DELIRIUM  

� Amenizar desconforto somático (analgesia adequada ou alívio de 

outro sintoma). 

� Estar atento aos efeitos adversos das medicações utilizadas para a 

alteração do comportamento (neurolépticos, benzodiazepínicos). 

� Estar atento para as funções hepática e renal, evitando alteração na 

farmacocinética e farmacodinâmica da medicação, bem como o 

estado nutricional do paciente. 

� Evitar iatrogenias que provocam piora na evolução, como: quedas, 

úlceras de decúbito, constipação intestinal, perda do controle da 

urina, cuidados na colocação de cateter, desidratação, desnutrição, 

aspiração devido à dificuldade na deglutição. 

� Psicoeducação. 

Fonte: SANTOS, 2008 apud SAAVEDRA, 2011 



 

 

A intervenção ambiental e a monitoração do estado mental do paciente são 

aspectos fundamentais, bem como a necessidade do estabelecimento da segurança do 

paciente, devendo-se avaliar o risco de suicídio, comportamentos agressivos, 

executando intervenções para reduzir esses riscos, como: quartos com janelas 

gradeadas e próximas ao posto de enfermagem e observação contínua pela equipe 

e/ou familiares (NEGREIROS, MELEIRO & TENG, 2006; SCHMITT, WALZ, & 

RIEDER, 2008, p.102). 

Os acompanhantes do paciente exercem uma função tranquilizadora e 

facilitadora, por isso, deve-se, sempre que possível, mantê-los por perto para auxiliar 

com os procedimentos necessários. Muitas vezes, os pacientes se tornam muito 

agitados e podem ficar violentos e agressivos. É importante que a equipe responsável 

pelo cuidado mostre uma atitude firme e segura, mas sem agressividade. Quando não 

se pode convencer o paciente de que ele precisa receber ajuda, ou quando as 

intervenções não forem suficientes para acalmá-lo, opta-se por utilizar a contenção 

física, embora esta já seja impopular e pouco utilizada de modo geral. Em alguns 

casos, esta contenção pode causar mais danos orgânicos ao paciente, já que sem 

utilizar um meio de contenção química, os pacientes podem continuar agitados e 

machucando a si mesmos (BUSSELO et al, 2005 apud LOBO, 2011). 

As restrições físicas, que são as contenções das mãos dos pacientes (para evitar 

que o paciente retire algum acesso, sonda, etc.) levam a um declínio funcional agudo 

e aumenta o risco de quedas, ferimentos graves e até de morte. Atualmente, 

preconiza-se a filosofia da não restrição física tanto nos hospitais quanto nos 

cuidados de homecare (COTTER, 2005 apud LOBO, 2011). 

Dessa forma, a fim de aliviar a angústia advinda da situação de doença e 

internação e melhorar a qualidade de permanência na UTI, o paciente pode contar 

com a assistência psicológica, que tem o próprio paciente como seu objetivo 

principal. Além disso, deve-se buscar promover acolhimento, minimizar a ansiedade, 

dar sentido e compreender os sentimentos, as fantasias e as crenças presentes nessa 

situação, identificar e intervir em situações de desajustes comportamentais, 

adaptativos e em quadros psicopatológicos, além de promover a autonomia e 

participação do doente sempre que possível (JUNIOR & SILVA, 2011). 

Conforme Simonetti (2004), a psicologia hospitalar define como objeto de 

trabalho não só a dor do paciente, mas também a angústia declarada da família, a 

angústia disfarçada da equipe e a angústia geralmente negada dos médicos. O 



 

 

psicólogo, no contexto hospitalar, precisará se ocupar com a demanda individual do 

paciente, da família e da equipe. Ou seja, além das preocupações inerentes ao 

paciente, ele deverá observar as necessidades da família e da equipe, já que o próprio 

dia a dia da UTI retrata situações de dor, perda, frustração e impotência, gerando 

desconforto e dúvidas que podem interferir negativamente no doente.  

Ao mesmo tempo, precisará estar atento às relações entre essas pessoas, com a 

finalidade de facilitar o relacionamento entre pacientes, familiares e equipe de saúde. 

Este profissional não trabalhará somente as questões psicossociais citadas acima, o 

trabalho inclui uma avaliação das necessidades de suporte observadas por ele, 

sempre estando atento às particularidades do que cada paciente requer neste 

momento e a sua individualidade. 

Assim, reconhecendo o acometimento de delirium no contexto da UTI, o 

psicólogo orienta o paciente – se seu estado assim permitir; se não, recorrerá à 

família – quanto às intervenções necessárias a fim de minimizar os danos e efeitos do 

delirium. Quanto aos familiares, auxiliará na compreensão do processo e a diminuir a 

ansiedade em relação ao futuro do paciente afetado pela síndrome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Metodologia 

 

Foi realizada uma pesquisa quantiqualitativa em Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) de um hospital particular da cidade do Rio de Janeiro no período de março a 

novembro de 2013. Esse tipo de pesquisa permite transformar em números os 

pacientes avaliados e, ao mesmo tempo, descrever as intervenções sem quantificar, 

dando liberdade ao pesquisador de colocar sua própria opinião (GOLDENBERG, 

1997 apud BORGES, 2008). 

Neste hospital, os UTIs são compostos por três (3) unidades fechadas (UTI 1, 

UTI 2, UTI 3) e uma unidade cardiológica (UCI), totalizando 37 leitos. A equipe 

atuante dentro das unidades fechadas é composta por médicos, enfermeiros, técnicos 

de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e fonoaudiólogos.  

O Serviço de Psicologia da instituição tem uma rotina de assistência 

psicológica nos UTIs, que inclui avaliação e acompanhamento ao paciente e a sua 

família, bem como discussões de casos com a equipe multiprofissional. A avaliação 

de delirium, que inclui a aplicação do CAM–ICU, é um dos itens presentes na rotina 

do serviço, quando observado seus sintomas.  

Por esse motivo, a pesquisa não foi submetida ao Comitê de Ética e nem 

utilizou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma vez que faz parte das 

tarefas do serviço de psicologia do hospital. Importante ressaltar que os pacientes, ao 

serem submetidos à avaliação, não sofreram nenhum tipo de dano físico ou psíquico. 

 

3.1 Participantes 

 

A população do estudo foi formada por 23 pacientes internados nas unidades 

de terapia intensiva, que apresentavam flutuação do nível de consciência e de 

atenção, observando os seguintes critérios:  

• Critérios de Inclusão: apresentar rebaixamento agudo do nível de 

consciência, mudanças no funcionamento cognitivo, desatenção, distúrbios 

perceptuais, flutuações do nível de consciência, agitação/inquietação, pouca 

interação com o ambiente, letargia, sonolência, baixa responsividade e 

lentificação psíquica. 



 

 

• Critérios de Exclusão: presença de demência, quadros psicóticos (por 

exemplo, esquizofrenia), depressão, doenças neurológicas, nível de 

consciência medido pela Escala de Agitação – Sedação Richmond dentro 

da classificação -4 e -5, pois nesse estado o paciente encontra-se em 

sedação profunda. Essas condições foram excluídas, já que podem 

facilmente ser confundidas com o delirium, podendo influenciar 

diretamente nos resultados quanto à sua especificidade.  

 

3.2. Procedimentos 

 

3.2.1. Instrumento 

 

O instrumento utilizado foi o Confusion Assessment Method for Intensive Care 

Unit, conhecido na literatura como CAM–ICU (ANEXO 1). A forma escolhida foi a 

resumida que, além de fornecer resultados fidedignos, melhor adapta-se à 

disponibilidade do ambiente.   

 
Em 1991 Inouye et al. desenvolveram um método fácil de usar, o Método para 
Avaliação da Confusão (sigla em inglês, CAM) baseado na população idosa fora da 
UTI. Dez anos mais tarde, Ely et al. realizaram um estudo prospectivo de coorte em 
um único centro para avaliar a eficácia do Método de Avaliação da Confusão 
modificado para pacientes incapazes de expressão verbal (CAM-ICU) admitidos em 
uma UTI clínica. O CAM-ICU foi capaz de detectar delirium nesta população com 
uma elevada confiabilidade entre avaliadores. (PITROWSKY et al, 2010) 
 

É uma escala desenvolvida para auxiliar profissionais de saúde a identificarem o 
delirium. Em função de sua acurácia, rápida aplicação e facilidade, tornou-se o 
instrumento padronizado mais utilizado na prática clínica e em pesquisa nas últimas 
duas décadas. (JUNIOR & SILVA, 2011, p.268) 

 

O CAM inclui nove itens derivados do DSM-III R, em que não há necessidade 

de escore na sua realização, contém respostas afirmativas ou não de cada item e é 

fundamentado na observação direta ou na entrevista do avaliador. É importante 

ressaltar que o CAM apresenta significativos índices de sensibilidade de 94% e 

especificidade de 89% (INOUYE, 1990; FABBRI et al, 2001; SANTOS, 2008). 

Esse instrumento tem aplicação rápida e possui quatro critérios: em um 

primeiro momento, avalia-se a ocorrência de mudança no estado mental do paciente 

(critério1); em seguida, a atenção/inatenção (critério 2); em um terceiro momento, o 



 

 

nível de consciência (critério 3) e, por último, se o pensamento do paciente está 

desorganizado (critério 4). Na maioria das vezes, não é necessário chegar ao último 

critério para o diagnóstico ser estabelecido.  

A partir dos critérios do CAM, foi realizado um algoritmo, no qual a presença 

dos critérios (1) e (2) associados aos critérios (3) e (4) instituem o diagnóstico de 

delirium. Por sua eficiência, o CAM é avaliado como um instrumento relevante na 

detecção, controle e caracterização do delirium (SANTOS, 2008; MORI et al, 2009).  

 
Para diagnóstico do delirium, é preciso associar a monitorização da sedação e do 
delirium, através do método de duas etapas para avaliação da consciência. O primeiro 
passo se refere à avaliação da sedação de Richmond (The richmond Agitation and 
Sedation Scale – RASS). Se o RASS (ANEXO 2) for superior a –4 (–3  até  +4), deve-
se então seguir para o segundo passo, que é a avaliação do delirium (PESSOA & 
NÁCUL, 2006, p. 193) 

 

Tal abordagem é adequada na maior parte dos casos em que o paciente não é 

capaz de se comunicar com o avaliador. Se o paciente não progride para o passo 2 

(por exemplo, quando o nível de sedação RASS é de –4 a –5), não mais será testado 

pelo CAM–ICU. “Por isso, aqueles que atingem o passo 2 e apresentam abertura dos 

olhos apenas com estimulação verbal, a incapacidade para realizar ou completar os 

componentes do teste é atribuída à falta de atenção.” (PESSOA & NÁCUL, 2006, p. 

193).  

 

3.2.2. Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu mediante a aplicação do CAM–ICU no período de 

março a novembro de 2013, em 23 pacientes. No hospital onde a pesquisa foi 

realizada existe uma Rotina da Psicologia em que são avaliados vários aspectos do 

paciente, dentre eles, se a equipe e/ou a Psicóloga julgar necessário, é feita a 

avaliação de delirium. A rotina do serviço de Psicologia consiste em atender todos os 

pacientes internados na UTI, realizando uma avaliação para que o psicólogo perceba 

se o mesmo possui uma demanda ou não. Caso seja necessário, este profissional 

inicia o atendimento. Todos os pacientes e/ou familiares do UTI 1 são avaliados e 

acompanhados pela psicologia  por apresentarem um estado de saúde mais crítico. 

Nas demais unidades (UTI 2, UTI 3 e UCI), o atendimento acontece mediante 

solicitação verbal feita pelo paciente, familiar ou pela equipe multiprofissional. 



 

 

A intervenção psicológica durante a hospitalização tem se mostrado eficiente 

na modificação de estados emocionais e crenças disfuncionais, repercutindo na 

percepção de controle e bem-estar e na diminuição de queixas físicas 

desproporcionais que se mantém após a alta hospitalar. O atendimento psicológico é 

oferecido pela Instituição, sem nenhum custo adicional durante todo o processo de 

internação nas seguintes modalidades: avaliação psicológica, orientação psicológica, 

suporte psicológico, orientação para procedimentos, orientação para alta e manejo de 

situações difíceis.2  

Durante os atendimentos, ao notar uma alteração em relação à atenção do 

paciente, ou em relação a mudanças em seu estado mental, o psicólogo aplica o 

CAM–ICU. É importante ressaltar que a psicologia está presente nos rounds, 

reuniões diárias entre a equipe multiprofissional em que são discutidos os casos 

clínicos, havendo a sinalização por parte dos membros da equipe sobre esses 

aspectos observados no paciente. Quando a aplicação se faz necessária, há uma 

orientação prévia sobre o instrumento para o paciente e/ou para família. Sendo a 

avaliação positiva para delirium, discute-se com as equipes da unidade sobre manejo 

e intervenções psicossociais a serem realizadas com o paciente e com a família. 

Imediatamente o psicólogo começa a orientar os pacientes quanto à rotina 

diária e na identificação dos integrantes da equipe multidisciplinar de tratamento, 

além de auxiliar no sono dos pacientes, em caso de apresentarem algum tipo de 

distúrbio. Também se deve observar o uso de medicamento para sono, anterior à 

internação, podendo o psicólogo discutir com o médico a possibilidade de manter a 

administração do medicamento.  

 
Pacientes admitidos à UTI têm propensão à redução da qualidade de sono, com 
fragmentação e outros distúrbios. Em pessoas saudáveis, sabe-se que a privação do 
sono provoca desatenção, flutuação da capacidade mental e disfunção cognitiva, 

características que também estão presentes nos pacientes com delirium. 
(PITROWSKY et al, 2010) 
 
 Ao mesmo tempo, o psicólogo precisa mostrar à família a necessidade de 

corrigir ou minimizar problemas de audição ou visão e a importância da relação 

tempo/espaço, pedindo que os familiares levem relógios e calendários.  Tais 

orientações também devem ser realizadas nas visitas, aproveitando este momento 

para reforçar aspectos que possam melhorar o dia a dia do paciente.  

                                                 
2 Informações retiradas das Diretrizes do Serviço de Psicologia Hospitalar da Clínica São Vicente. 



 

 

 

3.3. Análise dos dados 

 

As avaliações foram submetidas a uma análise qualitativa e quantitativa. 

Através da análise quantitativa pôde-se mensurar o gênero, os diagnósticos e os 

pacientes com o quadro de delirium instalado. Já na análise qualitativa pôde-se 

perceber aquilo que não pode ser mensurável (intervenções psicossociais), pois a 

realidade e o sujeito são elementos indissociáveis.  

Assim sendo, quando se trata do sujeito, levam-se em consideração seus traços 

subjetivos e suas particularidades. Tais pormenores não podem ser traduzidos em 

números quantificáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Resultados e discussão 

 

A amostra da pesquisa constituiu-se por 23 pacientes, com idade média de 78 

anos – em uma faixa de 67 (o mais jovem) a 99 anos ( o mais idoso) – sendo 9 (nove) 

do sexo masculino (39%) e 14 (catorze) do sexo feminino (61%). A escolha dos 

pacientes avaliados seguiu os critérios de inclusão, já que foram observadas as 

características que os incluíam neste grupo. Dentre eles, 16 (dezesseis) tiveram mais 

de uma avaliação (70%) e 7 (sete), somente uma (1) avaliação (30%). Esta diferença 

entre o número de avaliações as quais os pacientes são submetidos ocorre devido à 

própria dinâmica hospitalar, das rotinas e necessidades do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à incidência da síndrome, 17 (dezessete) pacientes avaliados 

apresentaram delirium (74%) contra 6 (seis) casos negativos (26%), o que corrobora 

estudo citado anteriormente que aponta incidência de  20 a 60% de delirium em 

pacientes críticos (PRADO, 2008). Contudo, em seu próprio estudo, afirma que o 

número pequeno de pacientes acometidos por delirium deve-se aos erros de 

diagnósticos ou a não percepção da equipe.  

 

 

 

 

 

 

Dos casos positivos, havia 11 (onze) pacientes do sexo feminino, (65%), 

enquanto apenas 6 (seis) pacientes eram do sexo masculino (35%). Na realidade, esta 

proporção entre os gêneros reflete a da população idosa em geral, já que a quantidade 

 

 



 

 

de mulheres aumenta em relação a de homens com o avanço da idade3. Em relação 

aos pacientes que obtiveram resultado negativo, observou-se o grupo igualmente 

dividido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro dado analisado foi em relação aos motivos da internação. Constatou-se 

que, dentre os pacientes com delirium, os motivos da internação foram: câncer renal 

com metástase (mtx) óssea (5%), cirurgia cardíaca (5%), queda da própria altura 

(19%), infecção urinária (19%), pós-operatório por fratura de fêmur (30%), câncer de 

bexiga (5%), pneumonia (12%), câncer de pulmão (5%). De acordo com Junior & 

Silva (2010), os pacientes com câncer e os submetidos a procedimentos cirúrgicos 

são os mais vulneráveis ao delirium, ponto esclarecido por Brunner & Suddarth 

(2011) e especificado por Barbosa et al (2008) e Santos (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 
http://www.psiqweb.med.br/site/DefaultLimpo.aspx?area=ES/VerClassificacoes&idZClassificacoes=12
5 

 
 

 

 GÊNERO DO CAM POSITIVO   

 

GÊNERO DO CAM NEGATIVO 



 

 

Por outro lado, pacientes que foram internados por infecção urinária (40%), 

insuficiência respiratória (40%), infarto agudo do miocárdio (10%), intoxicação 

exógena (10%) e que encaixavam nos critérios para o CAM–ICU não apresentaram o 

delirium.  No entanto, os dados apresentados na literatura estudada demonstraram 

que estas doenças eram motivos de internação comuns de pacientes afetados pelo 

delirium, conforme visto em Junior & Silva (2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação às famílias, cabe ressaltar que a grande maioria delas estava sempre 

presente nas visitas e, depois de orientados pelo psicólogo, procuravam auxiliar na 

intervenção, utilizando um tom de voz ameno e fazendo a orientação espaço-

temporal, por exemplo. Os familiares contribuíram também levando calendário, 

relógio e fotos de família, itens colocados junto ao leito do paciente. Entretanto, nem 

sempre traziam tais objetos (apesar de estarem sempre presentes durante a visita e de 

orientar o paciente), alegando esquecimento diante do cansaço e dos afazeres 

consequentes à internação, ou à impossibilidade de obter tais objetos.  

Apesar de ainda ser uma síndrome de natureza pouco conhecida e estudada, o 

delirium traz uma série de implicações, algumas das quais irreversíveis. Mesmo 

dispondo de um adequado suporte clínico, durante a hospitalização, os pacientes que 

apresentam delirium podem ter grave comprometimento da recuperação funcional 

global, além de sequelas neurocognitivas de longo prazo com importante impacto na 

qualidade de vida (PITROWSKY et al, 2010)   

Desta feita, na maioria dos casos, os autores citados defendem, além da 

prevenção, a utilização da equipe multidisciplinar, tornando o tratamento mais 

efetivo e gerando menores custos para os sistemas de saúde. Percebe-se que, 

frequentemente, esta condição é mal administrada nas instituições hospitalares. 

Nestas é possível perceber a preferência pela utilização de altas doses de sedativos ou 

 



 

 

de contenção física, já que, geralmente, a movimentação nas enfermarias é muito 

intensa, podendo ocasionar falhas na utilização das técnicas de orientação. 

Diante da certeza de que o delirium – uma manifestação aguda comum de 

disfunção cerebral em pacientes criticamente enfermos – é uma fonte importante de 

morbidade em curto e longo prazo, deve ser instaurada a monitorização rotineira com 

a utilização de um instrumento validado. 

 
A monitorização do delirium na UTI é importante não apenas como um indicador de 
uma disfunção orgânica inicial, mas também para prevenção de lesões acidentais, 
promovendo um cuidado seguro e permitindo à equipe da UTI a instituição de 
medidas preventivas e terapêuticas para proporcionar reabilitação adequada e 
potencialmente diminuir as perdas relativas à qualidade de vida. (PITROWSKY et al, 
2010)   
 

Assim, as formas mais efetivas de prevenir o delirium são reconhecer e 

modificar os fatores de risco (SIDDIQUI & HOUSE, 2006 apud LOBO, 2011). 

Afinal, a instituição de medidas preventivas – farmacológicas e não farmacológicas – 

é uma forma viável e eficaz a fim de reduzir a incidência desta síndrome e deveriam 

ser introduzidas e utilizadas como indicador de qualidade em UTI.  

Júnior e Silva (2011) destacam que Inouye e colaboradores centraram seus 

estudos nas intervenções profiláticas não farmacológicas, elaborando um protocolo 

de cuidados voltados a alguns desses fatores que predizem seu desenvolvimento. A 

reorientação, a otimização do sono, os exercícios (fisioterapia) e a mobilização do 

paciente, a hidratação oral e auxílio visual e auditivo foram as estratégias centrais 

adotadas. Ao comparar estes pacientes àqueles que receberam cuidados habituais, 

concluiu-se que as taxas de incidência e o tempo de delirium foram bem reduzidos 

no primeiro grupo (JUNIOR & SILVA, 2011).  

Ao mesmo tempo, orientações aos familiares são imprescindíveis para 

tranquilizá-los, podendo ser de grande valia, dentro da abordagem psicossocial 

proposta, a explicação de que o delirium é normalmente transitório e que seus 

sintomas são parte de uma condição médica geral. Além disso, deixar clara a conduta 

de se orientar o paciente no tempo e no espaço, colocar relógios e calendários junto 

ao leito e outras mudanças ambientais que colaboram com o tratamento.  

Tais aspectos precisam ser sempre reforçados com a equipe, sem esquecer o 

papel fundamental exercido pelos acompanhantes em sua função tranquilizadora e, 



 

 

muitas vezes, até facilitadora. Daí a necessidade de mantê-los por perto para auxiliar 

com os procedimentos necessários.  

O diagnóstico de delirium deve fazer parte do conhecimento e competência de 

todos os médicos que atendem idosos e não apenas do psiquiatra e do geriatra. Todo 

esforço deve ser empregado para uma maior divulgação desse tema entre clínicos 

gerais, cirurgiões, anestesistas, cardiologistas, intensivistas e demais especialistas 

que atendem em emergências. 

É comum o delirium ser subdiagnosticado, decorrente da falta de comunicação 

entre a equipe multidisciplinar. Também não é raro que o diagnóstico seja 

confundido com o de um quadro demencial ou depressivo, ou mesmo por atribuírem 

o distúrbio a características peculiares à idade. 

A capacidade de o paciente responder às questões de avaliação pode tornar-se 

uma limitação, já que esta é necessária ao processo. Contudo, se apresentar nível de 

consciência prejudicado devido ao uso de sedativos, o paciente pode ser 

erroneamente diagnosticado em relação ao distúrbio. 

Outra característica observada frequentemente refere-se ao ciclo sono-vigília, 

no qual o paciente pode mostrar-se sonolento de dia e agitado à noite, chegando, 

eventualmente, a ocorrer uma completa reversão deste ciclo. Podem-se verificar, 

também, alterações do comportamento psicomotor e inquietude. Apesar de ser 

frequente deparar-se com pacientes apresentando movimentos involuntários, é mais 

comum a redução da atividade psicomotora – lentidão nas respostas e letargia.  

Tais extremos de atividade chegam a se alternar num curso de 24 horas em um 

mesmo paciente. Além destes, também podem surgir distúrbios emocionais, como 

ansiedade, medo, depressão, irritabilidade, raiva, disforia ou apatia. Porém, é 

importante destacar que as mudanças súbitas e imprevisíveis de um estado emocional 

a outro nem sempre atingem todos os pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Considerações finais 

 

Ao longo da execução deste estudo, foi possível observar que o delirium é uma 

síndrome multifatorial muito frequente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 

que, mesmo assim, ainda é pouco diagnosticada no contexto hospitalar. Também, 

conforme descrito na literatura, verificou-se sua ocorrência, com maior assiduidade, 

em pacientes idosos.  

Mediante estes dados, e em busca de avaliar a presença da síndrome e, assim, 

preveni-la e tratá-la, percebeu-se que as dificuldades ambientais comprometem 

diretamente a avaliação dos pacientes que obedecem aos critérios de inclusão. 

Observou-se também que tais dificuldades revelam-se através de inúmeras facetas, 

isto é, apresentam algumas variáveis. Porém, medidas simples podem ser tomadas 

desde a chegada do paciente ao ambiente hospitalar, a fim de driblar as adversidades 

e, enfim, encontrar soluções facilitadoras para prevenir, diagnosticar e tratar o 

delirium. 

A fim de otimizar o tempo, uma possibilidade seria o psicólogo apropriar-se do 

momento do acolhimento, que é seu primeiro contato com o paciente e/ou sua 

família, para buscar informações sobre o uso de próteses dentárias, óculos, aparelhos 

auditivos. De posse dessas informações, e preferencialmente quando a família ainda 

estiver no hospital, o psicólogo perguntaria à equipe sobre restrições, ou não, a esses 

instrumentos. Em caso de autorização para o uso, o psicólogo teria razões para 

solicitá-los aos familiares. Além disso, também seria importante averiguar a 

preexistência de uso de medicamentos reguladores do sono, pois este é um aspecto 

que, se normalizado, poderá auxiliar na prevenção e tratamento do delirium.  

Reconhecer estes dados e, quando possível, permitir o uso desses instrumentos 

tem o intuito de manter o paciente o mais próximo de seu estado de base e de 

possibilitar sua interação com o ambiente e seus cuidadores. 

Com o propósito de ser um elemento facilitador, a equipe de saúde precisa 

reconhecer aspectos que contemplem a prevenção, a intervenção e a reabilitação do 

quadro de delirium. Para tal, é importante o trabalho interdisciplinar e ações 

educativas junto a ela, a fim de que reconheçam sinais e sintomas deste quadro, já 

que o diagnóstico dependerá do conhecimento de suas características principais, do 

correto manuseio dos instrumentos que podem ser utilizados para auxiliar o 



 

 

diagnóstico e a noção adequada do tratamento efetivo.  Além do mais, o 

desconhecimento pode ser um entrave ao tratamento adequado; da mesma feita, por 

apresentar um sistema flutuante, muitas vezes, é capaz de passar despercebida ao 

olhar da equipe. A flutuação pode ser observada quando, ao ser avaliado num 

determinado momento, o paciente não apresenta a síndrome e, em outro, sim. Por 

isso, sugere-se que o paciente seja avaliado em mais de uma vez no mesmo dia.  

A partir daí, a equipe de saúde estará apta a exercer um papel fundamental ao, 

sempre que possível, informar o paciente sobre sua rotina, esclarecer os 

procedimentos a serem executados, orientá-lo temporalmente, bem como nomear os 

membros da equipe. Com estas intervenções, a equipe daria mais um passo na 

direção de auxiliar o paciente a reconhecer-se e relacionar-se com o mundo. Aliás, 

estas mesmas medidas preventivas podem ser utilizadas para amenizar o quadro já 

instalado.  

Outro aspecto a ser destacado refere-se à avaliação do delirium com a 

aplicação do CAM–ICU, que deve ser adequada ao ambiente de terapia intensiva, 

visto que são muitos os procedimentos executados na UTI ao longo do dia, por 

diferentes membros da equipe de saúde. Em muitos momentos, a aplicação do 

CAM–ICU precisa ser adiada em função desses fatores, podendo servir de 

justificativa para a não aplicação. Ainda assim, por ser de rápida aplicação, uma 

alternativa para não deixar de realizá-la seria a sua implementação na rotina do setor. 

Além disso, percebeu-se que o profissional da área de enfermagem é quem 

melhor poderia realizar a avaliação de delirium de forma sistemática, já que Pasas a 

maior parte do tempo junto ao paciente e consegue perceber as flutuações. Essa 

equipe é uma grande aliada da equipe de psicologia, pois complementa com 

observações necessárias e pertinentes em relação ao quadro de delirium. 

Desta forma, pode-se afirmar que é real a possibilidade de se avaliar e, 

consequentemente, realizar as intervenções psicossociais necessárias ao tratamento. 

Para isso, todo esforço deve ser empregado para uma maior divulgação desse tema 

entre os profissionais da área de Saúde. Este campo ainda deve ser muito estudado 

para auxiliar os pacientes internados em UTI, de forma a estarmos mais preparados 

para lidar com o delirium. 
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ANEXO 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2      Escala de Richmond de Agitação-Sedação (RASS) 

 

Pontos  Classificação Descrição 

+4 Agressivo Violento; perigoso. 

+3 Muito Agitado 
Conduta agressiva; remoção de 

tubos ou cateteres 

+2 Agitado 
Movimentos sem coordenação 

frequentes. 

+1 Inquieto 
Ansioso, mas sem movimentos 

agressivos ou vigorosos. 

0 Alerto, calmo  

-1 Sonolento 

Não se encontra totalmente 

alerta, mas tem o despertar 

sustentado ao som da voz (> 10 

seg.). 

-2 Sedação leve 

Acorda rapidamente e faz 

contato visual com o som da voz 

(<10 seg.). 

-3 Sedação moderada 

Movimento ou abertura dos 

olhos ao som da voz (mas sem 

contato visual). 

-4 Sedação profunda 

Não responde ao som da voz, 

mas movimenta ou abre os 

olhos com estimulação física. 

-5 Incapaz de ser despertado 
Não responde ao som da voz ou 

ao estímulo físico. 

 
Fonte: Pessoa e Nácul (2006)  

 

 

 


