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1. Resumo

     Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de descrever a assistência 

de enfermagem ao paciente idoso com Delirium, conceituado como uma síndrome 

mental transitória e flutuante e de início agudo ( LOBO, 2012; SANTOS, 2005). 

Foram utilizados artigos de revistas científicas, livros e sites específicos da internet 

entre o ano de 2002 e 2013, tendo como resultados a necessidade de identificação 

das causas prováveis e, assim, o controle dos sinais e sintomas.

2. Introdução

      Delirium, estado confusional agudo, é uma síndrome neurocomportamental 

decorrente da quebra transitória da homeostase cerebral. Definida como uma 

síndrome psiquiátrica de etiologia orgânica, caracterizada pela desorganização 

transitória das funções cognitivas, provocada por alterações no metabolismo 

cerebral. É caracterizada por estabelecimento agudo, alteração no nível de 

consciência, curso flutuante e distúrbios da orientação, memória, atenção, 

pensamento e comportamento (POVINELLI, 2013; WACKER, 2005).

      Sabe-se que é uma doença multifatorial. É uma síndrome clínica comum, grave e 

potencialmente evitável, é mais  freqüente em pessoas idosas e representa uma 

emergência geriátrica (POVINELLI, 2013).

     Diante da importância do tema, este estudo  tem como objetivo principal  mostrar 

como deve ser realizado o trabalho de enfermagem para identificar os  fatores 

desencadeantes do delirium e quais devem ser as  ações de enfermagem para evitar 

morbidades e a mortalidade dos pacientes portadores de delirium.

3. Objetivo

     Descrever a assistência de enfermagem ao paciente idoso com Delirium.

4. Metodologia

     O método utilizado foi uma pesquisa bibliográfica. O material foi constituído de 

artigos de revistas científicas, livros e sites específicos da internet. Foi consultada a 

base de dados eletrônica LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde). A busca foi retrospectiva, limitando-se aos artigos científicos 

publicados entre 2002 e 2013, com o uso dos descritores: Delirium; idoso; cuidados 

de enfermagem, onde encontramos 113 artigos científicos. 

5. Desenvolvimento

     Considera-se que a atenção está primariamente afetada, ficando o paciente 

pouco atento ao ambiente, com dificuldade para focalizar, manter e fixar a atenção. 

Os fatores de risco para o Delirium são: déficits cognitivos, contenção mecânica, 



sondagem vesical, má nutrição, desidratação, procedimento cirúrgico, insuficiência 

de órgãos, privação sensorial e do sono, incontinência urinária e mudanças de 

ambiente (KUHN, 2006; NUNES, 2012). 

     Atualmente utiliza-se o método de avaliação CAM-ICU, adaptado do método 

CAM, para diagnosticar o Delirium em pacientes críticos, com o objetivo de identificar 

a doença em pacientes capazes de se comunicar verbalmente (PESSOA, 2006).

6. Resultados preliminares 

   O tratamento a um paciente com Delirium começa inicialmente pela identificação e 

correção das causas prováveis, e quando possível o controle dos  sintomas 

(MANUAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2009). Dessa forma, os resultados foram 

organizados nas seguintes  categorias: identificar e remover fatores desencadeantes 

da doença; minimizar sinais e sintomas  e orientar  o cuidador. 

6.1 Identificar fatores desencadeantes da doença

· Infecção, febre e dor;

· Desidratação, desnutrição e distúrbios metabólicos;

· Mudança de ambiente, imobilidade, privação do sono e contenção mecânica;

 · Polifarmácia.

6.2 Minimizar sinais e sintomas e remover os fatores desencadeantes

     As medidas mais importantes  são as não farmacológicas, que buscam otimizar a 

orientação do paciente, com a presença de pessoas conhecidas, remoção de causas 

de incômodo (sondas, cateteres), preservação do sono noturno, retirada de 

contenção física, estímulos a caminhadas, hidratação e alimentação adequada. 

Essas, entre outras, são medidas que tomada pela equipe de enfermagem podem 

minimizar ou remover os  sinais e sintomas desencadeantes do Delirium. O 

tratamento farmacológico serve para controle dos  sintomas, enquanto as causas 

básicas ainda não foram revertidas e devem ser instituídas  sempre que as medidas 

não farmacológicas não forem suficientes (MANUAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 

2009).

6.3 Orientações ao cuidador

     As mudanças que se instalam na nova dinâmica de vida do cuidador estão, 

principalmente, relacionadas a re-acomodação das atividades, como reformulação 

de horários, preparo da alimentação, muitas  vezes diferenciada, administração de 

medicamentos, rotina para exercícios e atividades como  efetuar a higiene pessoal, 

vestir-se, despir-se, e locomover-se (NAZARO, 2009).                                  



    Dessa forma, faz-se necessário o acompanhamento da equipe de enfermagem, ao 

cuidador, oferecendo suporte e orientação sempre que necessário, na tentativa de 

evitar o desgaste físico e mental , diminuindo as taxas de negligência e abandono do 

paciente idoso.
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