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Delirium

DELIRIUM ou síndrome confusional aguda, é um problema habitual em situações de alteração orgânica, e foi descrito como um dos
sintomas neurológicos presentes nos pacientes que sofrem de infecção pelo COVID-19, especialmente nos quadros mais graves.
Definição:
alteração do nível de consciência de instalação aguda (horas ou dias) e curso flutuante, acompanhada de déficit de atenção e alteração da
1,2.
cognição, como déficit de memória ou desorientação
Prevalência:
alta, chegando a estar presente em 25% a 84% dos pacientes com AIDS e câncer avançado, particularmente nas últimas semanas de vida. Nos
1,3,4.
pacientes com câncer avançado e em fim de vida, a prevalência chega a 88%
Há relatos de profissionais na Europa que tiveram dificuldades no manejo do Delirium em idosos com COVID-19, implicando em desafio ao
5.
melhor cuidado e nas medidas de prevenção da infecção.
Fisiopatologia:
ainda há pouco conhecimento, mas seus sintomas sugerem que seja resultado de uma disfunção de múltiplas regiões cerebrais, com desordem
global e inespecífica da função cerebral, que implica em disfunção generalizada no metabolismo cerebral (hipóxia, hipotermia, hipoglicemia e
outras alterações metabólicas), ou como patologia cerebral mais específica e limitada, inicialmente causada pelo desarranjo de um
neurotransmissor específico ou par de neurotransmissores.
Quadro clínico e diagnóstico:
o delirium se apresenta como resultado da combinação de fatores predisponentes (condições já existentes em um paciente, que aumentam sua
1,3,4
suscetibilidade ao delirium) e precipitantes (fatores responsáveis por ativar um episódio específico de delirium) . Portanto, essa síndrome
1,3
possui causas multifatoriais, principalmente em idosos . Os quadros a seguir apresentam fatores predisponentes e precipitantes.
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Fatores predisponentes de delirium
• Déficit cognitivo pré-existente /demência
• Episódio prévio de delirium
• Múltiplas comorbidades
• Idade maior que 65 anos
• Sexo masculino
• Doenças crônicas
• Desidratação
• Desnutrição
• Depressão
• Déficits sensoriais

Fatores precipitantes de delirium
• Medicações
• Procedimentos médicos / cirúrgicos
• Doenças agudas: por exemplo, infecções, IAM, AVC*
• Imobilização prolongada
• Uso de dispositivos como sondas (SNE, SVD)*
• Restrição física
• Desidratação
• Desnutrição
• Iatrogenia
• Distúrbios metabólicos e/ou hidroeletrolíticos
• Mudanças de ambiente
• Abuso ou abstinência de substâncias
• Privação de sono prolongada
6

Fonte: Lôbo, da Silva Filho, Lima, Ferriolli, Moriguti .

*IAM = infarto agudo do miocárdio; AVC = acidente vascular cerebral; SNE = sonda nasoentérica;
SVD = sonda vesical de demora
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Os achados clínicos do delirium incluem agitação, ansiedade, distúrbio do sono, curso flutuante, atenção reduzida, consciência alterada,
disfunção de memória, desorientação, atividade psicomotora aumentada ou diminuída, labilidade emocional (tristeza, raiva, euforia), ilusões,
1,3
alucinações, pensamento desorganizado e fala incoerente .
Doenças agudas como infecções virais (por exemplo, infecção pelo COVID-19), e suas manifestações por meio de febre e
hipoxemia podem desencadear o delirium em idosos. Portanto, desorientação aguda pode ser um sinal da presença do vírus
7
COVID-19, mesmo antes de sintomas como tosse e febre .
O delirium pode ser classificado em 3 três subtipos: hiperativo, hipoativo e misto. O subtipo hiperativo, ou agitado, ou hiperalerta pode
apresentar sintomas como hiperatividade, ilusões e alucinações. Já o subtipo hipoativo, ou hipoalerta, ou letárgico pode apresentar
3
sonolência, rebaixamento do nível de consciência e bradicinesia, tendo como exemplo as encefalopatias hepáticas ou metabólicas . Em
7
idosos, o subtipo hipoativo tende a ser mais comum .
Diagnóstico:
avaliação da presença de causa(s) potencialmente reversível(is), portanto devem ser realizados história clínica e exame físico completos,
revisão das medicações e busca por fatores de risco predisponentes. Os exames laboratoriais e de imagem são importantes para avaliação de
distúrbios hidroeletrolíticos, infecções, presença de doença aguda ou progressão de doença crônica.
Avaliação diagnóstica:
8

está inclusa nos critérios diagnósticos para Delirium exigidos pelo DSM –V . O maior objetivo da avaliação clínica do delirium é identificar
1,6
pacientes através do uso de questionários de screening como CAM (Confusion Assessment Method) .
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Quadro 3 - Critérios diagnósticos para Delirium – DSM – V
A. Ocorrem alterações na atenção (redução na capacidade de direcionar, focar, manter ou desviar a atenção) e consciência.
O distúrbio se desenvolve ao longo de um curto período de tempo (geralmente horas a dias), representa uma mudança ao habitual do paciente,
e tende a flutuar durante o decorrer do dia.
Um distúrbio adicional na cognição (déficit de memória, desorientação, linguagem, percepção).
As alterações não são melhor explicadas por um transtorno neurocognitivo pré-existente em evolução ou já estabelecido, e não ocorrem no
contexto de um nível neurológico gravemente reduzido como o coma.
Há evidência na história, exame físico ou exames laboratoriais de que o distúrbio seja causado por uma condição médica, intoxicação ou retirada
de substâncias, ou efeito colateral de medicamentos.
8

Fonte: Associação americana de psiquiatria .
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Quadro 4 - CAM (Confusion Assessment Method) – Método de Avaliação de Confusão Mental
1. Início agudo
Há evidência de uma mudança aguda do estado mental de base do paciente?
Distúrbio de atenção
2.a) O paciente teve dificuldade em focalizar sua atenção, por exemplo, distraiu-se facilmente ou teve dificuldade em acompanhar o que estava
sendo dito?
2.b) Se presente ou anormal, este comportamento variou durante a entrevista, isto é, tendeu a surgir e desaparecer ou aumentar e diminuir de
gravidade?
Sim

Não

Incerto

Não aplicável

3) Pensamento desorganizado
O pensamento do paciente era desorganizado ou incoerente, com a conversação dispersiva ou irrelevante, fluxo de ideias pouco claro ou ilógico,
ou mudança imprevisível de assunto?
4) Alteração do nível de consciência
Em geral, como você classificaria o nível de consciência do paciente?
Alerta

Vigilante

Letárgico

Estupor

Coma

Incerto

*O diagnóstico de delirium requer a presença dos critérios 1 e 2 mais critério 3 ou 4
6
Fonte: Lôbo, da Silva Filho, Lima, Ferriolli, Moriguti .
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Impacto do delirium:

está associado ao declínio funcional, assim como a maiores taxas de readmissão
nos pacientes com demência subjacente. Naqueles pacientes admitidos em
Unidades de Cuidados Paliativos, manifestações mais graves são associadas a
performances mais baixas, sintomas muito desconfortáveis não controlados e maior
1,4

permanência hospitalar .

Diagnósticos diferenciais:

outras desordens psiquiátricas como depressão, mania, psicose e demência

1,3,9

.

1,3

O delirium hipoativo é muito confundido com depressão .

6
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O tratamento do delirium se divide em intervenções não farmacológicas e
farmacológicas. A primeira trata-se de prevenir que o paciente desenvolva
essa síndrome.
Dentre as ações não farmacológicas, inclui-se manter calendários, relógio e fotos de
familiares de forma visível para o paciente; não mudá-lo de leito; evitar intervenções
que limitem a mobilidade, como acessos venosos; manter o quarto iluminado
durante o dia, mas com pouca iluminação e em silêncio durante a noite; evitar uso
de múltiplas medicações, principalmente aquelas que precipitem o delirium; retirar
drogas que causem abstinência lentamente; manter uso de lentes corretivas e
aparelhos auditivos durante internação, atentar-se às necessidades do paciente
como fome, sede, calor, desejo de urinar ou evacuar

1,3,4,7

. A prevenção é o melhor

7

manejo do delirium .
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No contexto do COVID-19, as medidas não farmacológicas podem não ser
possíveis em ambientes de isolamento, os quais podem inclusive piorar os
5

sintomas . Dentre os fatores que podem precipitar delirium nesse contexto da
pandemia de COVID-19, estão:

Redução da presença de cuidadores que possam orientar e promover interações
significativas;
Redução da acuidade auditiva, que pode piorar pelo uso de Equipamento de
Proteção Individual (EPI). Idosos com limitação cognitiva (portadores de
demência, por exemplo) ou auditiva sensorial não serão capazes de fazer leitura
labial ou ouvir claramente o que for dito, uma vez que os rostos das pessoas
estarão cobertos por máscaras e toucas. Além disso, o EPI do cuidador ou
profissional de saúde poderá acarretar agitação, medo e desorientação nesses
idosos;
7

Polifarmácia e uso de novos anticolinérgicos ou medicamentos psicoativos .
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As intervenções farmacológicas são utilizadas para reduzir estresse e comportamento de
risco perigoso para o próprio paciente e/ou para acompanhantes. As medicações não
tratam o delirium, devendo ser utilizadas para reduzir agitação impactante do paciente,
garantindo a segurança deste e dos cuidadores10. Nos cuidados paliativos há poucos
estudos com medicações para contenção química, e devem ser monitorados seus efeitos
1,3,11
adversos .
Os antipsicóticos típicos e atípicos são utilizados como intervenção farmacológica
no delirium. Revisões sistemáticas de estudos comparando antipsicóticos típicos e
atípicos demonstraram que ambas classes são seguras, sem diferenças
significativas entre os medicamentos1,12.
O haloperidol, antipsicótico típico, pode ser utilizado na dosagem de 1 a 2 mg até de 4/4h
por Via Oral (VO), porém em idosos a dosagem recomendada é menor: 0,25 a 0,5 mg até
de 4/4h VO, para controle da agitação impactante. Esse medicamento também pode ser
administrado preferencialmente pela via subcutânea (SC), em seguida pela via
intramuscular (IM) e com cautela pelas vias intravenosa (IV) mas não deve exceder 24 mg
em 24 horas1,3,11. Doses maiores que 4,5 mg acarretam maior risco de sintomas
extrapiramidais (acatisia, discinesia tardia, distonia, parkinsonismo)1,3,11, os quais estão
menos associados às vias intravenosas e subcutâneas do que à via oral, contudo essas
vias parenterais estão mais relacionadas a alterações eletrocardiográficas como
10
prolongamento do QT . Outro antipsicótico típico, utilizado como alternativa ao
haloperidol, é a clorpromazina, que possui efeito mais sedativo e anticolinérgico. É usada
na dosagem de 12,5 a 50 mg a cada 4 a 6 horas por VO, SC, IV1,3,11,13.
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Os antipsicóticos administrados por via endovenosa estão mais relacionados a alterações
eletrocardiográficas, como prolongamento do QT. Portanto, dependendo do caso, deve-se
monitorar o paciente com eletrocardiograma (ECG) (a monitorização eletrocardiográfica
deve ser proporcional ao quadro clínico e prognóstico do paciente)1,3,6.
Antipsicóticos atípicos também podem ser utilizados na intervenção farmacológica,
contudo não há evidência sobre uma melhor eficácia desses antipsicóticos de segunda
geração. Essa classe de medicamentos está associada a menos sintomas extrapiramidais
do que os antipsicóticos típicos, sendo considerada para tratamento em pacientes com
história de reações extrapiramidais com uso dos antipsicóticos de primeira geração
(típicos). Além disso, os medicamentos dessa classe não agem rapidamente, não sendo
adequados para pacientes que apresentam agitação aguda, necessitando de intervenção
10
de ação rápida . A olanzapina, quetiapina, risperidona e aripiprazol são antipsicóticos
atípicos comumente utilizados para intervenção farmacológica.
O FDA (U.S Food and Drug administration) recomenda cautela no uso de
antipsicóticos de primeira e segunda geração para tratamento de paciente com
psicose associada à demência, devido aumento do risco de acidentes vasculares
cerebrais e óbito nesses idosos. Contudo, essa recomendação se baseia em
estudos limitados, e que não foram replicados, além de não considerar o uso a curto
prazo desses medicamentos para manejo de delirium, principalmente em pacientes
em fim de vida10.
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Os benzodiazepínicos devem ser evitados no delirium, pois aumentam a frequência e
pioram os sintomas desse distúrbio. Contudo, em casos de abstinência alcoólica, o
lorazepam pode ser utilizado em associação ao haloperidol. Outra exceção ocorre nos
casos em que a sedação do paciente é desejada

1,3,11

.

A dexmedetomidina é um agonista alfa adrenérgico, utilizado principalmente em pós
operatórios em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) devido ao efeito analgésico e
associação com menor tempo de uso de ventilação mecânica (VM). Tem sido
utilizada como intervenção em delirium em UTI’s, porém não há estudos exclusivos
e com amostragem suficiente que demonstre seu benefício no delirium. Os estudos
existentes ocorreram para comparar seu uso com fentanil e midazolam ou tempo de
necessidade de VM pelos pacientes, mas foram observados bom controle do
delirium nos pacientes que apresentaram esse distúrbio durante os estudos.
Quanto aos pacientes em cuidados paliativos, não há estudos utilizando esse
medicamento como intervenção farmacológica para delirium 1,3,10,14-16.

11

Delirium terminal

O delirium pode ser causado por fatores potencialmente reversíveis, portanto
mesmo em doença avançada, os fatores causais devem ser pesquisados para que
se possa reverter o distúrbio (fluxograma 1). Porém, o delirium pode ser parte
integrante do processo de morrer, estando presente no fim de vida dos pacientes, e
nesse caso há irreversibilidade deste distúrbio, sendo possível apenas o controle
sintomatológico

1,3

.

O delirium terminal é estressante e confuso para familiares e pacientes

1,4,11

. Após

revisão sistemática de causas reversíveis e utilização de medicamentos
preconizados, naqueles casos em que não há controle dos sintomas com uso das
medicações, pode ser utilizada a sedação paliativa. Infelizmente, no contexto da
pandemia de COVID-19 e a impossibilidade da presença de familiares e/ou
cuidadores, a decisão poderá não ser compartilhada com familiares, mas
importante que o médico registre em prontuário a indicação de sedação no contexto
de sintoma refratário.

Conversar com o paciente nos momentos de lucidez é

importante para questionar sobre suas preocupações, honrar seus desejos e
valores e prover conforto. Todas as medidas são utilizadas com o intuito de
preservar a dignidade e valores individuais do paciente, portanto a comunicação
com a família, paciente e equipe de saúde sobre os objetivos do cuidado são
indispensáveis

1,11

.
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Em síntese, o delirium possui causas multifatoriais, contribui para estresse e
desconforto do próprio paciente, família e equipe de saúde; devendo ser
reconhecido e propriamente tratado com abordagem interdisciplinar. O
objetivo do tratamento é melhorar a qualidade de vida

1,17

. No contexto da

18

pandemia pelo COVID-19, recomendam-se que :
Equipes assistenciais sejam treinadas para identificar ou prevenir sofrimentos
psicológicos, sociais, espirituais e físicos, agudos ou crônicos de pacientes em
meio a emergências ou crises humanitárias;
Medicamentos e equipamentos para o excelente controle de sintomas, tais como
dor, constipação, desidratação, hipoxemia, os quais podem precipitar o delirium,
incluindo o haloperidol para intervenção farmacológica, devem ser
disponibilizados e são itens essenciais em kits emergenciais;
O isolamento de pacientes seja organizado de forma que se permita a
comunicação com familiares e amigos, seja por uma pequena distância ou
barreira para controle infeccioso; seja por meios de comunicação eletrônicos;
O tempo de isolamento do paciente seja o mínimo necessário para o controle
18
infeccioso .
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Protocolo de atuação no COVID-19

Diagnóstico

Triagem realizando a CAM uma vez ao dia

Tratamento etiológico

Oxigenoterapia e outras causas reversíveis

Tratamento sintomático

Medidas não farmacológicas e neurolépticos

Delirium terminal

Sedação paliativa para controlar a agitação terminal
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Fluxograma 1- Fatores causadores de delirium potencialmente reversíveis
Identificar potenciais fatores
História
Revisar medicações em uso
Exame físico
Exames de imagem e laboratoriais

1,4

Hipercalcemia?

Prosseguir investigação de acordo
com dados clínicos

Avaliar cálcio sérico (corrigido pelo nível de
albumina) ou cálcio ionizado

Hidratação parenteral e bifosfonados

SIADH?
Polifarmácia?
Revisar medicação (mudanças recentes?)
Sonolência
Avaliar funções hepática e renal

Avaliar sódio sérico, osmolaridade urinária,
sódio urinário e cálcio sérico

Considerar retirada ou ajuste de
medicações psicoativas
Considerar revisão de farmacêutico

Considerar manejo de hoponatremia

Hipomagnesemia?
Avaliar magnésio

Reposição de sulfato de magnésio
intravenoso

Neurotoxicidade por opioide
Avaliar função renal

Considerar rotação de opioide ou
redução de dose, se for apropriado

Tumor ou metástases cerebrais?
Avaliar TC/RM de crânio com contraste

Usar dexametasona e/ou outro
tratamento específico*

Desidratação e/ou insuficiência renal
Avaliar Na, K, creatinam hematócrito

Considerar hidratação parenteral

Tratamento antineoplásticos?
Revisar medicações

Retirar medicação/terapia causadora

Infecção?
Avaliar leucócitos, exame de urina, cultura
de urina, PCR, procaleitonina

Tratar com antimicrobianos adequados
Se paciente em fim de vida, não iniciar
antibioticoterapia

*No contexto de Infecção respiratória grave por COVID-19, a recomendação atual da OMS é que
20
se evite o uso de corticoide, exceto em indicação por outra comorbidade clínica .
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Fluxograma 2 - Tratamento do Delirium

17

Discussão para estabelecer/esclarecer/rever objetivos e decidir o manejo mais apropriado para o delirium
Promover comunicação, educação e suporte emocional aos familiares e equipe de saúde
Considerar solicitar avaliação do especialista em cuidados paliativos para auxiliar no manejo de sintomas de fim de vida

Delirium reversível e tratamento de sintomas:
Use recursos disponíveis para identificar os
fatores precipitantes modificáveis e delirium e
aplicar o melhor tratamento e mais
direcionado ao sintoma

Controle do delirium: Não insistir na
investigação ou tratamento de fatores
precipitantes, mas promover melhor e
mais direcionado tratamento com objetivo
de assegurar o conforto

Investigação: laboratorial (Na, K, Ca,
hemograma, uréia, creatina), imagem

Tratamento direcionado ao sintoma

Farmacológico
Fatores precipitantes
modificáveis
identificados e tratados

Fatores precipitantes
modificáveis não
identificados

Delirium revertido

Delirium não reversível

Modificação ambiental***

Medicação com sedação mínima*

Medicação mais sedativa**

Delirium refratário e estressante ou
outro sintoma refratário de fim de vida:
sedação paliativa
*Usar antipsicótico típico ou atípico não sedante; **Adicionar dose de resgate de benzodiazepínico ou modificar para a
antipsicótico mais sedativo com o objetivo de obter sedação leve a moderada; ***Abordagem não farmacológica.
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Tabela de medicamentos

3,10,11,13

:

Medicamento

Haloperidol

Dose inicial

1mg - 2mg
(VO, SC, IV*)

Posologia

Até de 4/4h

Dose máxima (24h)

Precauções

24 mg

Prolongamento QT*
- Sintomas extrapiramidais
com doses > 4,5 mg/dia
4 horas
- Sedação
- Sintomas
anticolinérgicos

Clorpromazina

12,5mg - 50 mg
(VO, SC, IV)

A cada 4h ou 6h

2000mg

Olanzapina

2,5mg – 5 mg
(VO)

Dose única à noite

20 mg

-Sedação

Risperidona

0,5mg – 1mg
(VO)

Dose única à noite
ou a cada 12h

6 mg

- Hipotensão ortostática
- Sintomas extrapiramidais
com doses > 6 mg/dia

Quetiapina

25mg (VO)

Dose única ou
a cada 12h

200 mg

- Sedação
- Hipotensão ortostática

Aripiprazol

2 mg (VO)

A cada 4h ou 6h

15mg

- Hipotensão ortostática
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