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Resumo:  

O delirium é uma síndrome neuropsiquiátrica, caracterizada por um transtorno agudo da atenção e cognição de 

etiologia multifatorial que tem uma elevada prevalência na população idosa e trata-se de um indicador de mau 

prognóstico e a atuação do enfermeiro com as medidas profiláticas não farmacológicas frente a está disfunção é 

importante para diminuir a sua prevalência em idosos hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), já 

que essa condição incita a um impacto negativo, conduzindo à deterioração da qualidade de vida da pessoa. Há 

interferências não farmacológicas simples, como controle da luminosidade e até mesmo interferências mais 

complexas que evitam essa disfunção. O objetivo desse estudo foi analisar a produção científica sobre prevenção 

do delirium em pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por meio de intervenções não farmacológicas 

aplicadas por enfermeiros.   

 

Palavras-chave: Delirium. Saúde do Idoso. Enfermagem geriátrica. Prevenção. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO: Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (LAGG/UEPG).  

PROJETOS VINCULADOS: Avaliação do Delirium em pacientes idosos hospitalizados na 

região dos Campos Gerais, Paraná.  

PÚBLICO-ALVO: População com 60 anos ou mais. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS: Município de Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO: Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. 
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JUSTIFICATIVA 

Segundo Ribeiro et al. (2015), verificou-se que os enfermeiros têm dúvidas sobre o 

delirium, seu manejo em terapia intensiva, utilização de escalas e intervenções de 

enfermagem. Tendo em vista isto, identificar as intervenções não farmacológicas que são 

efetivas na prevenção do delirium constitui-se como o primeiro e mais importante passo para 

o desenvolvimento sequencial de ações da comunidade, no caso enfermeiros intensivistas, 

voltadas à redução da incidência dessa condição e melhoria do padrão de vida do idoso sob 

cuidados intensivos. 

OBJETIVOS  

Analisar a produção científica sobre prevenção do delirium em pacientes em 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por meio de intervenções não farmacológicas aplicadas 

por enfermeiros.   

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, vinculada ao projeto de extensão 

intitulado Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (LAGG/UEPG). Foram selecionados artigos nacionais e internacionais nas bases de 

dados: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (PUBMED), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e Banco de Dados em Enfermagem – Bibliografia (BDENF). Foram 

incluídos artigos relacionados à prática clínica do enfermeiro relacionada à prevenção do 

delirium em idosos internados em UTI, em inglês, português ou espanhol, disponíveis 

gratuitamente e na íntegra. Foram excluídos aqueles não relacionados ao cuidado de 

enfermagem, não realizados com seres humanos e que apresentavam em mais de uma base de 

dados.  

RESULTADOS 

A amostra final foi composta por 18 artigos, sendo 4 artigos nacionais e 14 artigos 

internacionais (13 artigos em inglês e 1 artigo em espanhol), publicados entre os anos de 2010 
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e 2019. Dentre todas as intervenções analisadas houve algumas de grande incidência, como 

estratégias de reorientação por meio da verbalização com o paciente, utilização de calendários 

e relógios em lugares visíveis, controle de ruídos e da luminosidade, promoção de mobilidade 

precoce, não utilização de restrições físicas, garantia da hidratação e nutrição adequadas, 

estabelecer protocolos de dor, promover alternância correta entre os ciclos de sono e vigília, 

minimizar sempre que possível à utilização de dispositivos invasivos, controle e 

monitoramento de infecções, fomentar a interação familiar, utilização de próteses visuais e 

auditivas nos pacientes previamente dependentes destes dispositivos, melhorando a sua 

capacidade de percepção e interação com o meio ambiente, evitar realizar procedimentos 

durante a noite e elaboração de materiais de apoio que colaborem para a melhor compreensão 

do delirium pelo enfermeiro e equipe de enfermagem.  

 Houve também intervenções que inovaram e se diferenciaram das demais pela 

criatividade, como a intervenção automatizada de reorientação guiada pela voz de familiares 

do idoso em cuidados críticos, permitir que os familiares trouxessem para beira leito do 

paciente objetos familiares ou de caráter afetivo, utilização de musicoterapia, aromaterapia, 

acupuntura, como também a utilização da leitura e jogos com finalidade terapêutica. 

 Algumas intervenções apareceram menos, como o estabelecimento de alertas 

informatizados para a equipe sobre medicamentos associados ao delirium, implementação da 

Geriatric Resource Nurse, promovendo estudos de caso e simulações geriátricas, conduzindo 

grandes rodadas geriátricas e desenvolvimento de programas educacionais estruturados para 

delirium, visto que, de acordo com Barros et al. (2015), cerca de 60% do pacientes atendidos 

em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são indíviduos de mais de 65 anos, e conhecer todas 

as especificidades e demandas desse grupo é importante para melhores resultados e 

consequetemente qualidade de vida da pessoa idosa.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esse estudo identificou-se diversas medidas não farmacológicas aplicadas por 

enfermeiros descritas na literatura científica Nacional e Internacional que serão importantes 

para discussões posteriores com enfermeiros intensivistas para possibilitar estratégias e 
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protocolos que previnam o delirium em idosos hospitalizados em Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI). 

APOIO 

Agradecimento à Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), à Pró-reitoria de 

Extensão e Assuntos Culturais – PROEX pelo fornecimento da bolsa de extensão do 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX, vigência de setembro a novembro de 

2020, Governo do Estado do Paraná e Fundação Araucária. 
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