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O Delirium é uma complicação comum em pacientes críticos, caracterizada por 

pensamento desorganizado e nível alterado de consciência. Embora a incidência e as 

correlações clínicas do delirium durante a internação em UTI para COVID-19 ainda 

sejam pouco conhecidas, sabe-se que esses pacientes estão em alto risco de delirium 

devido à inflamação sistêmica, disfunções orgânicas, estratégias de sedação profundas, 

ventilação mecânica prolongada e ao distanciamento das famílias, devido às políticas 

visitação restrita nas UTIs. 

Objetivo: Comparar a incidência de delirium entre pacientes críticos com e sem 

diagnóstico de COVID-19.  

Métodos: Estudo retrospectivo que comparou pacientes críticos com mais de 48 horas de 

UTI e diagnóstico de COVID-19 aos pacientes com outros diagnósticos, no período de 

março a dezembro de 2020. Os pacientes foram avaliados diariamente quanto a presença 

de delirium por meio do Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC). As 

coortes foram comparadas quanto às variáveis clínicas e desfechos.  

Resultados: Houve 416 pacientes elegíveis (171 COVID-19 e 245 não-COVID-19). Do 

total de pacientes incluídos, 169 (40,0%) eram do sexo feminino, a mediana de idade foi 

de 58 (47 a 72) anos, o escore SAPS 3 médio foi de 48 (41 a 59) e 69 pacientes 

apresentaram pelo menos um episódio de delirium. Foram realizados três modelos de 

análise multivariada para predição de delirium. O modelo global mostrou que a ocorrência 

de delirium foi associada ao diagnóstico de COVID-19 (OR, 3,91, IC 95%, 1,42 a 10,76, 

p = 0,008) e ventilação mecânica ≥ 2 dias (OR, 5,32, IC 95%, 1,55 a 18,21, p = 0,007). O 

segundo, restrito a pacientes ventilados mecanicamente, também identificou COVID-19 

(OR, 3,95, IC 95%, 1,15 a 13,50, p = 0,02) e ventilação mecânica ≥ 2 dias (OR, 9,41, IC 

95%, 1,76 a 50,24, p = 0,008) como variáveis associadas ao delirium. O terceiro modelo 

foi construído incluindo apenas pacientes COVID-19, nos quais o único fator 

independente associado a delirium foi ventilação mecânica ≥ 2 dias (OR, 10,09; IC 95%, 

1,59 a 63,69, p = 0,01). 

Conclusão: O diagnóstico de COVID-19 e a ventilação mecânica ≥ 2 dias foram 

identificadas como variáveis independentes associadas ao delirium. 


