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RESUMO

Delirium é definido como um distúrbio neurológico 
apresentado pelos pacientes internados em unidades clínicas, 
cirúrgicas, porém prevalente em Unidade de Terapia Intensiva, 
com incidência variando entre 5 a 92%. É considerada uma 
emergência psiquiátrica, por ter manifestações agudas psíquicas 
ou comportamentais que exercem riscos a integridade física 
do indivíduo, associada à alta mortalidade e maior tempo de 
internamento, o que resulta em maiores custos no tratamento. 
Objetivou-se apontar o risco de desenvolvimento do Delirium, 
descrever métodos diagnósticos e identificar métodos de clas-
sificação de risco utilizados pela Enfermagem em pacientes 
internados em Unidade de Terapia Intensiva. Estudo descritivo, 
qualitativo, realizado através de buscas na bases de dados no 
Scientific Eletronic Library Online, Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online e Biblioteca Virtual da Saúde. 
Dentre os fatores de risco, destacam-se: operatório que ocorre 
de 15 a 53% e pós trauma os números podem ser de 10 a 52% 
dos pacientes. Quando não ocorre o diagnóstico e não se avalia 
corretamente, as intervenções médicas e de enfermagem podem 
ser utilizadas de forma inadequada e as condutas poderão não 
contribuir para a melhora do paciente ou mascarar a identificação 
da doença. Para que a realização da prevenção, detecção precoce 
e tratamento do Delirium sejam realizados de maneira adequada 
é necessário que médicos e enfermeiros assumam a liderança 
no estabelecimento de medidas para a educação continuada dos 
profissionais da equipe sobre o distúrbio, devendo implementar 
rotinas para a sua monitorização e tratamento.

Palavras-chave: Delirium, Unidade de Terapia Intensiva, 
Enfermagem.

ABSTRACT

Delirium is defined as a neurological disorder presented 
by patients hospitalized in clinical, surgical units, but prevalent 
in the Intensive Care Unit, with an incidence ranging from 5 to 
92%. It is considered a psychiatric emergency because it has 
acute psychic or behavioral manifestations that endangers the 
individual's physical integrity, associated with high mortality 
and longer hospitalization, which results in higher treatment 
costs. The objective was to identify the risk of developing 
Delirium, to describe diagnostic methods and to identify risk 
classification methods used by Nursing in patients admitted 
to the Intensive Care Unit. A descriptive and qualitative study 
was carried out by searching the databases in the Scientific 
Electronic Library Online, Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online and the Virtual Health Library. Among 
the risk factors, the following stand out: operative that occurs 
from 15 to 53% and post trauma the numbers can be from 10 
to 52% of patients. When the diagnosis does not occur and it 
is not evaluated correctly, medical and nursing interventions 
can be used in an inadequate way and the behaviors may 
not contribute to the improvement of the patient or mask the 
identification of the disease. In order for the prevention, early 
detection and treatment of Delirium to be performed adequa-
tely, it is necessary for doctors and nurses to take the lead in 
establishing measures for the continuing education of the team 
professionals about the disorder, and to implement routines for 
their monitoring and treatment.
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INTRODUÇÃO

Delirium pode ser definido como um distúrbio neurológi-
co apresentado pelos pacientes internados em unidades clínicas, 
cirúrgicas, porém prevalente em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), com incidência variando entre 5 a 92%. É considerado 
uma emergência psiquiátrica, por ter manifestações agudas 
psíquicas ou comportamentais que exercem riscos iminentes a 
integridade física do indivíduo, associada a alta mortalidade e 
maior tempo de internamento, o que resulta em maiores custos 
no tratamento. (1, 2, 3, 4)

Pode ser classificado como um distúrbio da consciência, 
atenção, cognição e percepção que pode acometer até 80% dos 
pacientes em ventilação mecânica, sendo este um dos diversos 
riscos envolvidos no diagnóstico do Delirium. (3, 5) 

Tem início agudo e flutuante da cognição, fazendo com 
que o paciente receba, armazene e recorde informações de ma-
neira alterada. Pode ocorrer em horas ou dias e, normalmente é 
reversível, apesar de poder ter consequências diretas na condição 
clínica do paciente. Sendo que apenas 32 a 66% dos pacientes 
são diagnosticados e tratados corretamente. (5, 6)

O Delirium também pode ser chamado de diversas outras 
formas, entre elas encefalopatia aguda e séptica, psicose tóxica, 
psicose da UTI ou estado agudo confusional. Mas, apesar disso, 
o termo Delirium está sendo utilizado frequentemente em arti-
gos científicos e foi validado pela Diagnostical and Statistical 
Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV). (5)

Apesar de uma disfunção orgânica importante, o paciente, 
muitas vezes, não é diagnosticado, principalmente aqueles que 
estão em ventilação mecânica. Com foco nessa observação, 
diversas ferramentas foram desenvolvidas, com o objetivo de 
facilitar o diagnóstico de Delirium no paciente grave. (3, 7, 8)

A equipe a enfermagem, por estar em contato com o pa-
ciente na maior parte do tempo, é quem documenta os sinais do 
Delirium, entre 60 a 90% dos casos, o que a torna uma profissão 
de extrema importância na prevenção (9).

O Delirium, em pacientes de UTI, é uma das causas mais 
comuns de disfunção cerebral aguda e está ligado aos números 
de mortalidade, assim como à ampliação dos dados de tempo de 
internação hospitalar e custos, pois muitas vezes o diagnóstico 
é tardio. (10)

Frente a essa realidade, é imprescindível que a equipe 
multiprofissional da área da saúde saiba investigar e identificar 
precocemente o paciente com risco de Delirium (11).

O presente estudo tem como objetivo, apontar o risco 
de desenvolvimento do Delirium, descrever os métodos de 
diagnóstico e identificar métodos de classificação de risco uti-
lizados pela Enfermagem em pacientes internados em Unidade 
de Terapia Intensiva.

Estudo descritivo, qualitativo que tem como objetivo 
o detalhamento das informações a respeito dos conceitos, 
considerando todos os sentidos possíveis associados ao tema 
estudado. (12) 

Realizando a pesquisa através de buscas nas bases de 
dados no Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) e 
Biblioteca Virtual da Saúde (BVS).

Como critérios de exclusão destes estudos foram artigos 
que não estavam na íntegra e artigos publicados fora do período 
selecionado.

De imediato, foram encontrados 525 estudos; a partir 
destes, definiu-se uma nova filtragem através dos descritores: 
Delirium, Unidade de Terapia Intensiva e Enfermagem, publi-
cados entre 2005 e 2017, onde restaram 50 artigos; em seguida, 
após a leitura completa dos artigos e utilizando-se dos critérios 
de exclusão, restaram apenas 19 artigos os quais estão apresen-
tados no presente trabalho.

Primeiramente, identificaram-se os fatores de risco do 
Delirium, os quais estão apresentados em forma de tabela. Em 
seguida realizou-se uma avaliação sobre os métodos diagnós-
ticos mais comuns em Unidade de Terapia Intensiva, os quais 
estão dispostos em forma de quadro e tabelas.

Esta pesquisa obedeceu às normas regulamentadoras para 
pesquisa envolvendo seres humanos conforme Resolução CNS 
196/96, onde não necessitou de parecer de aprovação do Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP). 

MATERIAIS E MÉTODOS
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A tabela 1 apresenta os fatores de risco para o desenvol-
vimento de Delirium em pacientes críticos.

RESULTADOS

Tabela 1- Fatores de Risco para Desenvolvimento do Delirium
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O Quadro 1 apresenta os critérios de diagnostico para 
Delirium segundo o DSM-IV.

Quadro 1- Critérios Diagnósticos Para Delirium Segundo 
DSM-IV

O Quadro 2 apresenta os critérios de diagnósticos para 
Delirium segundo CID-10.

 
 
 

Quadro 2- Critérios Diagnósticos Para Delirium Segundo 
CID-10.

A Tabela 2 refere-se ao instrumento Confussion Assess-
mente Method (CAM).

Tabela 2- Confussion Assessmente Method (CAM)
Fonte: Lobo, 2010

O Quadro 3 apresenta o Manual CAM-ICU para Diag-
nóstico de Delirium.

Quadro 3- Manual CAM-ICU para Diagnóstico do Delirium.
Fonte: Pessoa RF, et al. 2006.

Os casos de Delirium durante a admissão do paciente 
ocorrem entre 14 e 24% das internações e entre 6 a 56% dos 
casos o Delirium ocorre durante a internação (8).

Dentre os fatores de risco, destacam-se: o operatório que 
ocorre de 15 a 53% e pós trauma os números podem ser de 10 a 
52% dos pacientes. Já a mortalidade de pacientes acometidos por 
este distúrbio pode variar de 22 a 76% dos casos, comparando-se 
ao Infarto Agudo do Miocárdio e a sepse. Quando o paciente está 
internado na UTI o número de desenvolvimento de Delirium 
pode ser de 70 a 87% dos casos. (3, 8)

CRITÉRIO FONTE 

A. Comprometimento da consciência e atenção (em continuum 

de obnubilação ao coma; capacidade reduzida para dirigir, focar, 

sustentar e mudar a atenção). 

Wacker P, 

et al. 2005. 

B. Perturbação global da cognição (distorções perceptivas, 

ilusões e alucinações – mais frequentemente visuais; 

comprometimento do pensamento abstrato e compreensão, com 

ou sem delírios transitórios, mas tipicamente com algum grau de 

incoerência, comprometimento das memórias imediata e recente, 

mas com a memória remota relativamente intacta; desorientação 

temporal, assim como, em casos mais graves, espacial e 

pessoal). 

Lobo RR, et 

al. 2010. 

C. Perturbações psicomotoras (hipoatividade ou hiperatividade) e 

mudanças imprevisíveis de uma para outra; tempo de reação 

aumentado; aumento ou diminuição do fluxo da fala; 

intensificação da reação de susto. 

Lobo RR, et 

al. 2010. 

D. Perturbação do ciclo sono–vigília (insônia ou, em casos 

graves, perda total do sono ou reversão do ciclo sono–vigília; 

sonolência diurna; piora noturna dos sintomas; sonhos 

perturbadores ou pesadelos, os quais podem continuar como 

alucinação após o despertar). 

Wacker P, 

et al. 2005. 

E. Perturbações emocionais, Ex: depressão, ansiedade ou medo, 

irritabilidade, euforia, apatia ou perplexidade abismada. 

Wacker P, 

et al. 2005. 

O início é usualmente rápido, o curso flutuante ao correr do dia e 

a duração total da condição menor que seis meses. O quadro 

clínico é tão característico que o diagnóstico pode ser feito 

mesmo que a causa subjacente não esteja completamente 

esclarecida. Inclui: 

- Síndrome cerebral aguda; 

- Estado confusional agudo (não-alcoólico); 

- Psicose infecciosa aguda; 

- Reação orgânica aguda; 

- Síndrome psicorgânica aguda. 

Wacker P, 

et al. 2005. 

Característica 1: Início agudo ou curso flutuante Ausente  Presente 

A. Há evidência de uma alteração aguda no estado 

mental em relação ao estado basal?  

  

Ou 

B. Este comportamento (anormal) flutuou nas últimas 

24 horas, isto é, teve tendência a ir e vir, ou aumentar 

ou diminuir na sua gravidade, tendo sido evidenciado 

por flutuações na escala de sedação (p. ex.: RASS), 

Glasgow, ou avaliação de delirium prévio? 

  

Característica 2: Falta de atenção Ausente  Presente 

A. O paciente teve dificuldades em focar a atenção, tal 

como evidenciado por índices inferiores a 8, quer no 

componente visual quer no componente auditivo do 

Teste te Atenção (Attention Screening Examination - 

ASE)? 

  

Característica 3: Pensamento desorganizado Ausente  Presente 

Existem sinais de pensamento desorganizado ou 

incoerente tal como evidenciado por respostas 

incorretas a duas ou mais das 4 questões e/ou 

incapacidade de obedecer aos seguintes comandos: 

  

Questões (alternar conjunto A e conjunto B)   

Conjunto A Conjunto B 

1. Uma pedra pode flutuar 

na água? 

1. Uma folha pode flutuar 

na água? 

2. Existem peixes no mar? 2. Existem elefantes no 

mar? 

3. Um quilo pesa mais do 

que dois quilos? 

3. Dois quilos pesam 

mais do que um quilo? 

4. Pode-se usar um 

martelo para pesar uma 

agulha? 

4. Pode usar-se um 

martelo para cortar 

madeira? 

 

 

DISCUSSÃO
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O Delirium é, portanto, uma das complicações mais co-
muns entre pacientes idosos hospitalizados. (9)

Dentre os médicos intensivistas, o Delirium é destacado 
como uma importante forma de disfunção orgânica e apenas 
6,4% monitorizam esta condição. Atualmente, ele é considerado 
um componente integral da monitorização do paciente, de acor-
do com o guia clínico prático de sedativos e analgesia da Society 
of Critical Care Medicine (SCCM) dos Estados Unidos. (5)

O diagnóstico é dependente da clínica, observação diária 
pela equipe de saúde e da valorização dos dados fornecidos 
pela família. Os critérios de diagnósticos do Delirium são 
determinados pelo DSM-IV, pela 10ª Revisão da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10) (3).

O DSM-IV subdivide o Delirium de acordo com sua 
etiologia, definindo: 1- Delirium por condição médica geral; 
2- Delirium devido à intoxicação por sustâncias; 3- Delirium 
devido à abstinência de substâncias; e 4- Delirium devido a 
múltiplas etiologias. Se nenhuma etiologia for encontrada, 
define-se: 5- Delirium sem outras especificações. No DSM-IV, 
não são valorizados determinados sintomas como alteração 
do ciclo sono vigília, alterações psicomotoras e flutuações do 
humor, como se faz na CID-10. (9)

Tanto o DSM-IV ou o ICD-10 quanto o Confusion Asses-
sment Method (CAM-ICU) são ferramentas dicotômicas, não 
possibilitando estratificar a gravidade do quadro. O DSM-IV e o 
CID-10 baseiam-se na presença de sinais e sintomas para diag-
nosticar ou não determinada patologia, inclusive o Delirium. (7)

Para diagnóstico do Delirium, é preciso associar a mo-
nitorização da sedação e do Delirium, através do método de 
duas etapas para avaliação da consciência. O primeiro passo 
se refere à avaliação da sedação, que é quantificada pela escala 
de agitação e sedação de Richmond (The Richmond Agitation 
and Sedation Scale - RASS). Se o RASS for superior a - 4 (-3 
até +4) deve-se então seguir para o segundo passo, que é a 
avaliação do Delirium. (5)

A pontuação zero se refere ao paciente alerta, sem aparente 
agitação ou sedação. Níveis menores do que zero significam 
que o paciente possui algum grau de sedação. Níveis maiores 
do que zero significam que o paciente apresenta algum grau de 
agitação. (13)

Na década de 1980 foi criado um instrumento denominado 
Confusion Assessment Method (CAM), baseado nas principais 
características do distúrbio descrito pelo DSM-IV por percebe-
rem que os instrumentos existentes apresentavam limitações e 
por exigirem treinamentos complexos para a sua utilização. (4)

O método CAM, é um instrumento simples e com apli-
cação rápida, que pode ser aplicado à beira do leito, mas não 
avalia a gravidade do Delirium. (8)

Em 2001, o instrumento CAM foi adaptado para a ava-
liação de pacientes graves intubados sob ventilação mecânica 
(VM) em ambientes de terapia intensiva (UTI), impossibilitados 
de uma comunicação verbal, sendo então denominado como 
Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit 
(CAM - ICU). Este é composto por quatro itens presentes no 
CAM: 1– início agudo, 2- distúrbio da atenção, 3- pensamento 
desorganizado e 4- alteração do nível de consciência. A avalia-
ção proposta compõe-se da observação do padrão de resposta 
não verbal do paciente por meio da resposta a comandos sim-
ples, o reconhecimento de figuras pela aplicação do Attention 
Screening Examination (ASE), vigilância e respostas lógicas 
com sim ou não a perguntas simples. (3, 7)

A utilização do método CAM-ICU exige apenas um 
rápido treinamento, já que o formulário para diagnóstico é de 
fácil aplicação. Esta nova ferramenta permitiu, portanto, uma 
rápida e acurada medida em pacientes críticos. (5)

A abordagem em duas etapas do CAM-ICU é adequa¬da 
para a maior parte dos pacientes que não consegue se comunicar 
com o avaliador. Os pacientes que não progridem para o passo 
número 2, como por exemplo, aqueles com nível de sedação 
RASS - 4 a - 5, não são testados com o restante da avaliação 
CAM-ICU. Por isso, para 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 de atenção é atribuída à falta de atenção. (5)

O instrumento CAM-ICU caracteriza-se por ser de fácil 
aplicação, possuir alta sensibilidade e especificidade, não ne-
cessitar de treinamentos complexos para utilizá-lo e por serem 
necessários apenas 2-3 minutos para sua aplicação, porém não se 
recomenda a sua aplicação em pacientes graves não submetidos 
á ventilação mecânica; onde nestes casos recomenda-se o CAM 
por permitir detectar as casos de Delirium. Estas características 
podem torná-lo bastante atrativo no momento de escolher um 
instrumento para ser utilizado na prática clínica. No entanto, 
para a tomada de decisão faz-se necessário que se conheçam 
também as limitações apresentadas pelo CAM-ICU, ressaltando 
que o CAM-ICU só possibilita a realização do diagnóstico, sem 
estabelecer uma correlação com a gravidade do quadro. (1,7)

Os aspectos sobre o Delirium estudados com o CAM-ICU 
foram o desempenho do próprio instrumento, a identificação, 
tratamento, custo, morbidade e mortalidade decorrentes do De-
lirium. Assim, verificou-se que o CAM-ICU é um instrumento 
importante na detecção do Delirium e que a sua utilização pela 
equipe resulta em um controle mais eficaz dos pacientes graves 
que apresentam o distúrbio, bem como, aqueles que possuem 
riscos para desenvolvê-lo. (1)

Com o intuito de facilitar a observação e o diagnóstico 
do Delirium em pacientes hospitalizados foram criados instru-
mentos, tais como o Delirium Rating Scale e o Cognitive Test 
for Delirium.  (1, 14)

 A Delirium Rating Scale-Revised-98 (DRS-R-98) é a 
escala mais antiga e tradicional, criada exatamente para medir 
o grau de Delirium nos pacientes. A DRS-R-98 é uma das 
mais conhecidas e usadas na terapia intensiva, dentre as que 
permitem estratificar o Delirium. Consiste numa escala de 16 
itens (3 deles usados apenas no momento do diagnóstico e 13 
usados para estratificação nas sucessivas avaliações). Cada item 
recebe uma pontuação de 0 a 2 ou de 0 a 3 pontos e, quanto 
maior a pontuação final, maior a gravidade do quadro. Uma das 
dificuldades dessa escala é sua complexidade, necessitando que 
profissionais treinados e capacitados a utilizem e, por vezes, 
gerando resultados divergentes. (6, 7, 16, 17)

Já o Cognitive Test of Delirium (CTD) avalia cinco itens, 
cada um deles recebe uma pontuação de 0, 2, 4 ou 6 tendo, desse 
modo, um total de 30 pontos. Não há uma subdivisão descrita 
na literatura correlacionando os níveis de gravidade com os 
respectivos valores do CTD. No entanto, quanto menor o valor 
do CTD, piores são os desfechos clínicos. A escala é capaz de 
diferenciar o Delirium de outras doenças psiquiátricas, como 
a demência. Devido ao longo tempo de aplicação, foi criada a 
forma abreviada do CTD, com tempo de aplicação de poucos 
minutos, porém ainda não foi validada para uso em UTI. (15)
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No paciente grave encontra-se outras escalas diagnósticas 
utilizadas, devido à sua simplicidade e à adequada acurácia, 
entre elas estão: 

O Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) 
é uma escala de estratificação de Delirium, mas que pode ser 
utilizada como diagnóstica, de fácil e rápida aplicação. O ICDSC 
consiste de uma observação de oito variáveis e uma comparação 
com a avaliação do dia anterior, sendo níveis crescentes do 
ICDSC compatíveis com uma estratificação da gravidade. O 
ICDSC mostrou-se uma boa escala para avaliação e acompa-
nhamento do Delirium. (6, 7, 17)

O Delirium Detection Score (DDS) é uma escala validada, 
que considera oito dos sintomas do Delirium, cabendo a cada 
um desses sintomas uma classificação de 0, 1, 4 ou 7 pontos. A 
escala foi criada pela modificação de um instrumento de avalia-
ção de síndrome de abstinência alcoólica (Clinical Withdrawal 
Assessment for Alcohol - CIWA-Ar). Trata-se de uma escala útil 
para avaliar o grau do Delirium e guiar um tratamento, podendo 
também ser uma escala diagnóstica. A escala apresentou uma 
boa correlação entre avaliadores, desde que previamente trei-
nados para aplicá-la. (7)

A escala Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) 
criada inicialmente para diagnosticar o Delirium em pacientes 
com câncer avançado, mas já foi testada e validada para o uso em 
UTI. A escala avalia variáveis de dois grandes grupos: cognição 
e comportamento. A MDAS permite estratificar o Delirium em 
diferentes níveis de gravidade, sendo mais grave quanto maior 
for o escore obtido. (7, 18)

A The Neelon and Champagne Confusion Scale (NE-
ECHAM) foi criada como um instrumento para enfermeiros 
acessarem diariamente o Delirium, validada para pacientes em 
UTI e em ventilação mecânica. (7)

O Delirium normalmente não é reconhecido de maneira 
precoce e adequadamente apesar de haver métodos eficazes 
para sua detecção. Muitas vezes suas complicações podem ser 
prevenidas. (3)

Quando não ocorre o diagnóstico e não se avalia corre-
tamente, as intervenções médicas e de enfermagem podem ser 
utilizadas de forma inadequada, ou seja, as condutas poderão 
não contribuir em nada para a melhora do paciente ou então 
mascarar a identificação da doença. (18)

É necessário tornar claro que a prevenção primária pode 
reduzir em 40 % o risco de Delirium em idosos internados, 
sendo nestes a maior incidência. (8, 19)

Para que a realização da prevenção, detecção precoce e 
tratamento do Delirium sejam realizados de maneira adequada 
é necessário que médicos e enfermeiros assumam a liderança 
no estabelecimento de medidas para a educação continuada dos 
profissionais da equipe sobre o distúrbio, bem como devem 
implementar rotinas para a sua monitorização e tratamento. 

Dentre as medidas preventivas e terapêuticas do Delirium 
em pacientes graves, destacam-se a realização da avaliação 
periódica da condição mental por meio de um instrumento, a 
identificação dos fatores de risco relacionados aos antecedentes 
pessoais do paciente, diminuição dos ruídos excessivos e outros 
fatores que colaboram para o aumento da ansiedade e estresse 
do paciente que favorecem o desenvolvimento do Delirium, 

administração balanceada de medicamentos sedativos e anal-
gésicos com o objetivo de reduzir doses desnecessárias e o uso 
criterioso da contenção física dos pacientes.

Podemos observar que existem vários métodos de diag-
nóstico médico, porém nenhum método de identificação do 
risco de desenvolvimento do Delirium para ser utilizado pela 
equipe de Enfermagem.

A ideia de se criar um instrumento para classificar o risco 
de desenvolvimento do Delirium em pacientes internados na 
UTI, poderia ser utilizada para diminuir sua incidência e redu-
zir as complicações, implementando condutas precocemente e 
melhorando a qualidade de atendimento. 
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