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EMERGÊNCIAS PSICOLÓGICAS E DELIRIUM EM IDOSOS

O delirium ou estado confusional agudo é uma síndrome 
neurológica caracterizada por perturbações agudas na 
consciência e na função cognitiva, podendo acontecer por 
diversas causas. Tendo como um dos seus fatores de risco a 
idade avançada e a fragilidade, tornando assim, os idosos mais 
vulneráveis para a ocorrência do delirium.
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Frente a prevalência de delirium em pacientes idosos, é de suma importância a 
realização de uma avaliação neurológica logo na triagem, a qual tem como 
empecilhos o tempo dispensado para realização devido a extensão dessas 
escalas. Salienta-se a importância de haver um profissional treinado, 
entretanto, para facilitar a investigação podendo utilizar escalas beira-leito que 
não exigem dominância sobre o assunto, como a Confusion Assessment 
Method (CAM), no qual tem grande sensibilidade na detecção de delirium, ou 
Abbreviated Mental Test Score (teste mental abreviado — AMT), a validação e 
o uso destas favorecem a identificação do delirium em pacientes idosos, 
principalmente em serviços de urgência e emergência. Nota-se a influência de 
fatores como: sexo, escolaridade, condições de saúde e estilo de vida afetam 
diretamente na incidência de delirium, pois é mais prevalente em homens com 
escolaridade baixa, doenças pré-existentes e estilo de vida sedentário. 

Identificar através da literatura umas das emergências 
psicológicas, o delirium, como um uma patologia 
prevalente e subdiagnosticada em emergências que 
acometem os idosos.

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura utilizando os descritores 
de saúde (Decs): Emergência; Idoso; Delírio, usando o boleador “AND”. 
Uma pesquisa realizada no portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 
nas bases de dados do sciELO (Scientific Electronic Library Online) e do 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). 
Adotou-se como critérios de inclusão: artigos com textos completos, em 
língua portuguesa com um recorte temporal de dez anos (2011-2021). 
Excluiu-se os artigos que não correspondiam ao eixo do temático do 
estudo ou em outros idiomas. Emergiram 9 artigos sendo 4 estes utilizados 
para a construção do resumo. 

Diante disso, a identificação desse transtorno é fundamental na rotina de
emergência dos hospitais, pois o delirium é comumente subdiagnosticado,
levando a um aumento nas taxas de morbimortalidade. Por isso, é necessário
que as instituições de saúde invistam em treinamentos para os profissionais de
saúde, visando um diagnóstico precoce do delirium, na qualidade da
assistência prestada e na diminuição do tempo de internação dos pacientes.
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