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INTRODUÇÃO  

Segundo Inouye (2014), o Delirium, pode ser considerado uma 

síndrome clínica caracterizada por distúrbio agudo da atenção 

e da função cognitiva, sendo uma das complicações mais 

detectada em idosos acamados por um longo tempo. Porém, 

apesar dos métodos sensíveis para a sua detecção essa 

patologia, muitas vezes, é subdiagnosticada.   

Dados indicam que a patologia tem uma prevalência maior em 

idosos acima de 65 anos, os quais apresentam por vezes uma 

taxa de internação de 13 a 60%. Um dado relevante é que o 

percentual de mortalidade para os pacientes com Delirium se 

iguala as taxas altíssimas de mortalidade por infarto agudo do 

miocárdio ou sepse,  de 25 a 33%. Estima-se que os gastos de 

saúde associados ao Delirium variam de 38 a 152 bilhão de 

dólares por ano (INOUYE, 2014).	  

JUSTIFICATIVA 

O trabalho se justifica pela importância de difundir o Delirium, 

entre profissionais da saúde contribuindo assim para que a 

mesma seja corretamente diagnosticada o mais precoce 

possível, reduzindo taxa de mortalidade e melhorando as 

condições de seus portadores. Além de ter a consequência 

redução de recursos financeiros aplicados em internações 
decorrentes da mesma patologia. 

OBJETIVO 

O presente estudo objetiva relatar o caso de uma paciente 

portadora de Delirium. 

DELINEAMENTO 

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo descritivo 
do tipo observacional, no qual as informações foram obtidas 

por meio de revisão do prontuário e entrevista com o paciente.  
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RELATO DO CASO 

Paciente feminina, com 85 anos de idade, hipertensa 

controlada, lúcida e com a vida ativa, começou a apresentar 

alguns fatores predisponentes, como: idade avançada e 

comorbidade; e fatores precipitantes, como: mudança de 

ambiente, privação de sono prolongada e distúrbio metabólico 

de tireoide, não identificado e não tratado até o inicio do 

Delirium. Todos os fatores contribuíram para que fosse 

possível a existência de um quadro de Delirium. 

Consequentemente, a paciente demonstrou toda a 

sintomatologia selecionada no quadro abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Início agudo Déficits cognitivos 

Curso flutuante Distúrbios de percepção (delírios e 
alucinações) 

Déficit de atenção Alterações psicomotoras (hiper ou 
hipoatividade) 

Pensamento 
desorganizado Alterações do ciclo sono-vigília 

Alteração do nível 
de consciência  

Distúrbios emocionais (labilidade, 
ansiedade) 

Evolução diagnóstica 

Quadro inicial 
§  Alucinações 
§  Dificuldades para dormir 
§  Pensamento desorganizado 

1º Diagnóstico 
(Neurologista) 

§  Surto psicótico, demência e alucinações. 
§  Tratamento com hemifumarato de 

quetiapina (25 mg) 

2º Diagnóstico 
(Neurologista) 
 

§  Demência 
§  Tratamento com hemifumarato de 

quetiapina (150 mg) e risperidona (2mg) 

3º Diagnóstico 
(Psiquiatra) 

§  Demência 
§  Tratamento com haloperidol (5mg) e 

cloridrato de prometazina (25mg) 

4º Diagnóstico 
(Neurologista) 

§  Delirium 
§  Tratamento com fumarato de quetiapina 

(25mg), alprazolan (0,5mg) e 
levotiroxina sódica (25mg) 
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DISCUSSÃO 
Apesar da paciente apresentar apenas alteração do valor de 
TSH, vale enfatizar que o tratamento medicamentoso para 
Delirium só iniciou seu efeito efetivamente após o controle 
hormonal da glândula tireóidea. Uma vez que, antes desta 
última tentativa terapêutica alguns dos medicamentos 
preconizados para o tratamento do Delirium já tinham sido 
utilizados para cessação dos sintomas, contudo não 
apresentaram benefício nenhum para a paciente. 

Hoje a paciente apresenta um quadro controlado, no qual desde 
o início do uso do fumarato de quetiapina de 25mg, alprazolan 
de 0,5mg e levotiroxina sódica de 25mcg, não apresentou mais 
nenhum sintoma referenciado em uma crise aguda de 
Delirium. A mesma medicação referenciada acima é 
preconizada como efetivas para controle da patologia, na 
literatura há citação de diversos efeitos indesejáveis para as 
mesmas drogas, todavia a paciente não alegou nenhum. 

Sendo assim, é sempre válida a ressalva que o responsável 

médico deve sempre investigar e tratar a causa origem da 

patologia, seja a mesma qual for, e não apenas atentar-se apenas 

para as consequências que a patologia pode gerar. Neste caso se 

todas as possibilidades de exames diagnósticos tivessem sido 

esgotadas a patologia não teria sido subdiagnosticada, 

consequentemente não traria prejuízos a vida da paciente e de 

seus familiares. Desta forma, consideramos que a difusão deste 

relato de caso de Delirium entre profissionais da saúde 

contribuirá para que esta patologia seja corretamente 

diagnosticada, consequentemente, reduzindo taxa de 

mortalidade e melhorar as condições de vida dos idosos.  
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