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RESUMO
O delirium é uma condição importante em pacientes críticos, com impactos em longo prazo em termos de mortalidade, condição cognitiva e funcional,
e qualidade de vida. Apesar do progresso
ocorrido nos anos recentes em seu diagnóstico, prevenção e tratamento, seu impacto continua relevante, de forma que
é necessário explorar novas estratégias de
prevenção e tratamento. Dentre as estratégias preventivas não farmacológicas,

relatos recentes sugerem o papel da terapia ocupacional por meio de uma série de
intervenções que podem ter impacto no
desenvolvimento do delirium. O objetivo
desta revisão é avaliar os estudos que discutem o papel da terapia ocupacional na
prevenção do delirium em populações de
pacientes críticos, além de sugerir perspectivas para pesquisas nesta área.
Descritores: Delírio/prevenção &
controle; Terapia ocupacional
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O delirium na unidade de terapia intensiva (UTI) é uma condição importante tanto para os pacientes críticos quanto para os profissionais de saúde, em
razão de sua elevada incidência e do potencial de afetar os desfechos do paciente
em curto e longo prazos.(1,2) Avaliaram-se diferentes estratégias, farmacológicas
ou não, para a prevenção e o tratamento do delirium na UTI, as quais até aqui
têm apresentado resultados heterogêneos.(3,4) A despeito dos avanços na área,
são necessárias novas estratégias para prevenção dos impactos desta condição.(5)
Recentemente, alguns estudos exploraram o papel da terapia ocupacional
(TO) na UTI, isoladamente ou, mais frequentemente, como parte de uma
equipe de reabilitação.(6,7) Alguns destes estudos exploraram o delirium como
desfecho principal ou secundário. À vista dos recentes resultados, nosso objetivo
foi revisar a literatura e explorar o papel da TO na UTI, particularmente na área
da prevenção do delirium.
Conceitos chave em terapia ocupacional
Segundo a World Federation of Occupational Therapy (www.wfot.org), a TO é a
arte e ciência de capacitar o engajamento na vida diária por meio da ocupação. O
objetivo primário da TO é capacitar as pessoas tomar parte das Atividades da Vida
Diária (AVD). As intervenções da TO afetam diretamente a pessoa por meio de
interações sensoriais, motoras e cognitivas, e/ou relativas ao ambiente, com intervenções físicas e sociais. Estas intervenções têm como alvo diferentes componentes
da saúde, com a intenção de melhorar o desempenho funcional e a inclusão social.(8)
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A TO demonstrou benefícios físicos, cognitivos e funcionais para pacientes com uma variedade de condições de
saúde. Em populações adultas, as diretrizes de reabilitação
do acidente vascular cerebral (AVC) recomendam a TO
para melhorar a independência em termos de Atividades
Básicas da Vida Diária (AVDB).(9-11) Na demência, a TO
demonstrou melhorar os escores comportamentais e funcionais, reduzir a progressão da doença e diminuir o ônus
dos cuidadores.(12-14) Há também evidência moderada de
que a TO pode melhorar a reabilitação na lesão cerebral
traumática e no controle da dor crônica.(15-17)
A reabilitação cognitiva com base na TO para estas patologias tipicamente inclui estimulação sensorial, treinamento
cognitivo (por exemplo, atenção, memória e funções executivas) e educação dos familiares/cuidadores. Exercícios repetitivos e tarefas específicas para prática de AVDB (isto é,
arrumar-se, vestir-se e banhar-se) são utilizados para melhorar as funções físicas, aplicando-se modificações ambientais
para facilitar o desempenho cognitivo e funcional.
Terapia ocupacional na unidade de terapia intensiva
Os avanços terapêuticos aumentaram a sobrevivência
de pacientes admitidos à UTI. No entanto, os pacientes
de UTI com patologias graves e/ou permanências prolongadas na unidade têm um risco mais elevado de complicações em longo prazo tanto neuromusculares, quanto
cognitivas, funcionais e gerais.(18,19) Em termos de função
cognitiva, uma porção significante de pacientes da UTI
experimenta algum grau de deterioração da memória,
atenção e função executiva, com sintomas que, às vezes,
perduram por anos após a alta.(20,21) Deste modo, é prioritário o desenvolvimento de intervenções para a UTI que
tenham impacto na condição cognitiva, qualidade de vida
e funcionalidade.(22)
Neste contexto, nos últimos 10 anos os pesquisadores
têm explorado estratégias multidisciplinares de reabilitação
para realizar intervenções precoces na UTI. A maioria destes
estudos se focalizou em protocolos de fisioterapia que utilizam mobilização precoce durante a permanência na UTI
com a finalidade de prevenir a disfunção neuromuscular e
progressivamente levar os pacientes da ventilação mecânica
para sentar-se, ficar em pé e eventualmente caminhar.(23-25)
O primeiro estudo a incluir formalmente a TO como
parte de um protocolo de reabilitação precoce na UTI foi
conduzido por Schweickert et al.(6) Esse estudo incluiu um
grupo de intervenção que recebeu reabilitação progressiva
envolvendo tanto fisioterapeutas quanto terapeutas ocupacionais, que teve início com mobilização passiva e avançava até caminhar. Estão disponíveis descrições detalhadas

das intervenções de fisioterapia e de TO.(26) O foco da intervenção com TO foi treinamento de AVD e de função.
Na maior parte das sessões, os pacientes puderam praticar mobilidade ativa, sentar-se à beira do leito, ou simular comer e arrumar-se. Os pacientes intubados puderam
sentar-se em uma poltrona em aproximadamente uma em
cada três sessões, e os pacientes foram capazes de tomar
parte em exercícios de caminhada em cerca de 15% das
sessões. O parâmetro primário para o estudo foi a independência funcional nas AVDB por ocasião da alta. Os
autores relataram que os escores de independência foram
significantemente mais altos para o grupo intervenção do
que no controle (59% versus 35%, p = 0,02). Após este
estudo, outros autores exploraram a viabilidade, a segurança e a validade da participação de especialistas em TO
na UTI, com resultados similares.(7,26-28) As intervenções
de TO nos estudos referidos são apresentadas na tabela 1.
Apesar do progressivo acúmulo de evidências que dão
suporte ao papel da TO como parte da equipe de reabilitação na UTI, os dados disponíveis têm limitações. Todos
os estudos identificados envolveram TO como parte da
equipe multidisciplinar na qual fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais trabalham de forma muito próxima, o
que torna difícil quantificar o efeito da intervenção de TO
isoladamente, assim como a efetividade de um conjunto
específico de intervenções.
Prevenção de delirium e terapia ocupacional
Nestes últimos 15 anos, o delirium em pacientes de
UTI tornou-se um tópico importante nos cuidados à
saúde, em razão de sua elevada incidência e do impacto
nos desfechos em longo prazo (morbidade, mortalidade,
condição cognitiva, condição funcional, qualidade de vida
e custos econômicos).(1,2,5,29,30) Estudaram-se diferentes estratégias para prevenção e tratamento do delirium na UTI.
Estas podem ser agrupadas em intervenções não farmacológicas e intervenções farmacológicas.(3,4) Também foram
estudados diversos medicamentos para a prevenção e o
tratamento do delirium, inclusive diferentes neurolépticos (isto é, haloperidol, risperidona, quetiapina e olanzapina), dexmedetomidina, rivastigmina, dexametasona e
estatinas.(3) A despeito do fato de que as recentes diretrizes
sobre o uso de sedativos na agitação e delirium em pacientes críticos não recomendam o uso de prevenção farmacológica, recente revisão sistemática sugere um potencial
papel para antipsicóticos em pacientes cirúrgicos e dexmedetomidina em pacientes ventilados.(3,31) Novos estudos
devem ajudar a esclarecer o papel da prevenção farmacológica do delirium na UTI.
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Tabela 1 - Intervenções de terapia ocupacional aplicadas a pacientes em unidade de terapia intensiva
Atividade

Objetivo

Descrição

Estimulação multissensorial

Aumento da condição de alerta e prevenção
da privação sensorial

O TO aplica estímulos ao paciente por meio de diferentes canais sensoriais

Posicionamento(6,26)

Prevenção de posições viciosas e evitar a
perda da amplitude de movimento

O TO utiliza equipamentos para um posicionamento confortável e elementos de suporte para
prevenção de úlceras de pressão, de diminuição da amplitude de movimento e queda do pé

Estimulação motora das
extremidades superiores(6,7,26-28)

Prevenção da fraqueza muscular adquirida
na UTI

Atividade na qual o TO mantém funções ativas e a força das extremidades superiores de
pacientes por meio de exercícios

Estimulação cognitiva(28)

Manutenção da estimulação cerebral e
contato com o meio ambiente

Intervenção na qual o TO retém a atividade das funções mentais, como orientação, atenção,
memória, cálculo, solução de problemas, praticidade, linguagem e percepção visual, por
meio de protocolos de estimulação e diálogo com o paciente

Treinamento em Atividades
Básicas de Vida Diária(6,7,26-28)

Manutenção da independência funcional

Intervenção pela qual o TO promove a independência para realizar atividades como higiene,
arrumar-se e alimentar-se. Pacientes hospitalizados com níveis mais altos de independência
são treinados para hábitos e transferências para a estruturar a rotina, manter o nível de
independência funcional e promover o sentimento de utilidade

Envolvimento da família(28)

Promover a interação e o treinamento da
família

O TO conduz reuniões com familiares para encorajar sua interação com o paciente durante
as horas de visita e fornece materiais para uso e estratégias para estimulação cognitiva

(6,26)

TO - terapeuta ocupacional; UTI - unidade de terapia intensiva.

Foi também dada muita atenção a diferentes intervenções não farmacológicas, quer individualmente, quer incluídas em grupos de medidas para prevenção do delirium.
O interesse nestas intervenções vem da evidência de programas com múltiplos componentes para a prevenção do
delirium em pacientes idosos hospitalizados.(32-34) Na verdade, as recentes diretrizes da American Geriatric Society sugerem a utilização de programas de múltiplos componentes
para prevenção de delirium em pacientes mais velhos.(35,36)
Até aqui, foram avaliados mais de dez tipos de intervenções para a prevenção não farmacológica do delirium
na UTI, como mostra a tabela 2.(4,37) Diversas destas intervenções são parte das ações incluídas no treinamento
de terapeutas ocupacionais em sua formação profissional,
inclusive a educação dos pacientes e profissionais de saúde,
orientação, terapias cognitivas e atividades físicas.
Os protocolos com utilização de terapia física e ocupacional são estratégias que têm evidência de eficácia. O
estudo de Schweickert et al. incluiu uma avaliação a priori
do delirium como parâmetro secundário para este estudo e
relataram que a duração do delirium foi significantemente
reduzida de 4 dias no grupo controle para 2 dias no grupo
que recebeu as intervenções de fisioterapia e terapia ocupacional (p = 0,03).(6) Semelhantemente, o estudo de Needham et al., que incluiu um delineamento antes-depois
para avaliar um processo de melhoria da qualidade, demonstrou um aumento significante dos dias sem delirium
no grupo de pacientes tratados com a inclusão de uma
equipe que promoveu reabilitação precoce com a participação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.(27)
Estes achados e evidências que dão suporte à eficácia da TO para outras condições cognitivas nos levaram
a desenvolver um estudo clínico em nosso centro para
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Tabela 2 - Estratégias não farmacológicas avaliadas para a prevenção de delirium
na terapia intensiva(4,37)
1 - Modificação dos estímulos visuais ou auditivos
- Redução de ruídos
- Tampões auriculares
- Controle da luz
- Máscara ocular
- Tratamento com brilho da luz
- Musicoterapia
2 - Educação
- Para a família do paciente
- Para os profissionais de saúde
3 - Orientação
4 - Terapia cognitiva
5 - Fisioterapia ou exercícios
- Protocolos de mobilização precoce
6 - Protocolo ou revisão dos fármacos
7 - Despertamento, coordenação respiratória e monitoramento de delirium
- Implantação do conjunto ABCDE
ABCDE - Despertamento e coordenação respiratória, monitoramento e controle de delirium
e mobilização precoce (Awakening and Breathing Coordination, Delirium Monitoring and
Management, and Early Mobility).

pacientes idosos não ventilados admitidos à UTI. Os resultados preliminares e finais deste estudo foram recentemente publicados.(38,39) O objetivo primário desse estudo
foi avaliar a eficácia de uma intervenção experimental não
farmacológica (intervenção padrão mais TO precoce e intensiva) na redução da incidência de delirium. Foi aplicada uma intervenção padrão para ambos os grupos que
consistiu de reorientação, exercícios de mobilidade, correção de défice sensorial, controle ambiental, protocolos de
sono e minimização do uso de fármacos com potencial de
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desencadear delirium. O grupo experimental (intervenção
precoce/intensiva com TO) incluiu estimulação multissensorial, posicionamento, estimulação cognitiva e treinamento em AVDB. Uma descrição detalhada das intervenções pode ser encontrada em http://www.medicina.uchile.
cl/noticias/133590/terapia-ocupacional-disminuye-el-delirium-de-los-adultos-mayores.
Os resultados demonstraram incidência significantemente mais baixa de delirium (3% versus 20%; p = 0,001),
um nível mais alto de independência funcional (avaliada
pelo Functional Independence Measure - FIM) por ocasião
da alta de 53 versus 31, p = 0,001), e um melhor desempenho cognitivo (FIM cognitivo, p = 0,001) no grupo experimental em comparação ao grupo controle, após ajuste
quanto à idade e nível educacional.
Segundo esses artigos, as informações disponíveis sugerem a viabilidade, a segurança e a eficácia da TO na
prevenção de delirium. No entanto, há importantes limitações que são relevantes e devem ser revisadas. A principal
limitação é que há poucos estudos nesta área. Na maioria
dos estudos revisados, delirium foi um desfecho secundário em estudos que exploraram outros desfechos primários. São necessários mais estudos que envolvam intervenções da TO na UTI para avaliar o impacto desta técnica
no delirium como desfecho primário. Adicionalmente, a
maioria dos estudos revisados avaliou de forma conjunta a implantação de estratégias que incluíram terapia física e ocupacional. Portanto, é muito difícil diferenciar o
impacto específico da TO. O único estudo que avaliou a
TO de forma independente foi o de Alvarez et al., mas
este foi realizado em pacientes menos graves, que não

ABSTRACT
Delirium is a relevant condition in critically ill patients
with long-term impacts on mortality, cognitive and functional
status and quality of life. Despite the progress in its diagnosis,
prevention and management during the last years, its impact
persists being relevant, so new preventive and therapeutic
strategies need to be explored. Among non-pharmacologic
preventive strategies, recent reports suggest a role for
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