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Resumo 

     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. Trata-se de uma revisão integrativa de 
literatura. 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 e 2019. Com esse estudo 
identificou-se medidas profiláticas não farmacológicas ao 
delirium aplicadas por enfermeiros. 

Introdução  

De acordo com Bento et al. (2018), 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. A atuação do enfermeiro frente essa 
disfunção através de medidas profiláticas não 
farmacológicas 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 com 60 anos ou mais.   

Entretanto, verificou-se que os enfermeiros têm 
dúvidas sobre o delirium, seu manejo em terapia 
intensiva, utilização de escalas e intervenções de 
enfermagem e 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 de enfermeiros intensivistas 
voltadas à redução da incidência dessa condição e 
melhoria do padrão de vida do idoso sob cuidados 
intensivos. 

Material e Métodos 

 Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, 
vinculada ao projeto Avaliação do Delirium em 
pacientes idosos hospitalizados na região dos 
Campos Gerais, Paraná, da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa. 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).  

 Critérios de inclusão: 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.  

 Critérios de exclusão: 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 e Discussão 

Tabela 1 – Intervenções encontradas na literatura que 
demonstram eficácia, Ponta Grossa (2020). 

Intervenções 
analisadas 
com grande 
incidência 
 

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; Evitar realizar procedimentos 
durante a noite e elaboração de materiais de 
apoio. 
 

Intervenções 
tecnológicas 
e utilização 
de práticas 
integrativas e 
complementa
res 
 

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. 
 

Intervenções 
analisadas 
com pequena 
incidência 
 

Estabelecimento de alertas informatizados para a 
equipe sobre medicamentos associados ao 
delirium; Implementação da Geriatric Resource 
Nurse. Promover estudos de caso e simulações 
geriátricas, conduzindo grandes rodadas 
geriátricas e desenvolvimento de programas 
educacionais estruturados para delirium. 
 

Conclusão ou Conclusões 

     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 
protocolos que previnam o delirium em idosos 
hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva. 
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