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INTRODUÇÃO 

O delirium é definido como uma síndrome cerebral orgânica de início agudo e curso flutuante, sem                
etiologia específica, que se manifesta por perturbações da consciência, atenção, percepção, memória,            
psicomotricidade, pensamento, emoções e ciclo sono-vigília (RESTREPO D, et al., 2018). É fundamental a              
identificação dos fatores predisponentes dessa síndrome, pois em razão das mudanças que ocorrem na              
senescência, como a diminuição do volume encefálico, do número de neurônios e da atividade dos               
neurotransmissores, há uma maior susceptibilidade ao delirium, tornando-o uma complicação frequente em            
idosos internados e, consequentemente, aumentando a mortalidade e tempo de internação (BASTOS AS, et              
al., 2019). 

OBJETIVO 

Revisar os atuais estudos científicos publicados, buscando identificar os principais fatores de risco             
associados ao surgimento do quadro de delirium em pacientes geriátricos, e a relação desses fatores com a                 
morbimortalidade. 

MÉTODO 

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura com busca nas bases de dados Biblioteca Virtual em               
Saúde e SciELO. Foram utilizados os descritores “delirium” e “fatores de risco” combinados pelo operador               
booleano and. Os critérios de inclusão foram: artigos completos publicados em português entre os anos de                
2015 a 2020. Excluiu-se artigos repetidos e aqueles que não estavam alinhados com o cerne da pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ocorrência do delirium em pacientes idosos internados está associada a maior morbimortalidade e              
interfere na avaliação e abordagem de outros sintomas (FAUSTINO TN, et al., 2016). A melhor conduta                
nesses pacientes inclui a prevenção por meio da identificação dos fatores de risco precipitantes e               
predisponentes, e posterior abordagem multidisciplinar pelos profissionais de saúde (ROSSO LH, et al.,             
2020).  

Os fatores de risco frequentemente relacionados ao delirium são: a maior idade à internação, a               
existência de déficit cognitivo prévio, o maior tempo de hospitalização e o histórico de alcoolismo ou de                 
tabagismo (QUARTO GV, et al., 2019). Outros fatores também associados foram a diminuição da acuidade               
visual, depressão, infecção, uso de sedativos e de opioides, dor moderada a intensa, hipóxia, anemia,               
alteração na concentração sérica de sódio, restrição física, luz artificial, distúrbios do sono, admissão de               
emergência, ventilação mecânica e isolamento familiar (SILVA MHO, et al., 2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura revisada aponta diversos fatores de risco associados ao delirium em idosos, todos eles               
implicando maior morbidade e mortalidade nessa população. Logo, seu reconhecimento e prevenção são             
essenciais para a assistência aos pacientes geriátricos. Os profissionais de saúde precisam estar atentos              



quanto ao reconhecimento desses fatores e implementação de estratégias de prevenção e intervenção             
precoce. 
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