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El pacient...confós 
•  És aquell que ha perdut la capacitat per a desenvolupar un pensament clar 

i coherent 

•  Confós...? 

▫  Entre l’estat d’alerta físic i mental que suposa un nivell de consciència normal i 
la supressió total, que defineix l’estat de coma, trobem : 

�  Confusió 
�   Incapacitat  de pensar en claredat i rapidesa habitual. Resposta adecuada a 

ordres verbals simples i/o complexes (amb més dificultat) 
 

�  Somnolència: 
�  Tendència a la son, amb resposta adequada a ordes verbals simples i 

complexes, així com a estímuls dolorosos 

�  Obnubilació 
�  Somnolència més acusada; resposta a ordes verbals simples i a estímuls 

dolorosos. No resposta a ordes verbals complexes. 

�  Estupor: 
�  Estat previ a coma. El pacient necessita estímuls molt vigorosos per a despertar 

i no es capaç d’executar ordes verbals 

�  Coma 
�  Absència de resposta a ordes verbals i a estímuls dolorosos. 

 



• Trastorn mental caracteritzat per: 
▫  Disminució del nivell de consciència, atenció i funcions 

cognitives  
�  En un 25%, >inquietud, agitació, agressivitat... 

▫  No es pot explicar per la existència o desenvolupament d’una 
demència 

▫  Té com origen una malaltia orgànica o efectes d’alguna 
substància 
�  Intoxicació, abstinència, efecte secundari... 

 
▫  Presenta un curs agut/subagut i fluctuant al llarg del dia 

▫  Reversible i de curta duració 

SCA / Delirium 



DSM-IV 
1)  Alteració de la consciència amb disminució de la capacitat 

per a centrar, mantindre o dirigir l’atenció 

2)   Canvi en les funcions cognitives (dèficit de memòria, 
desorientació, alteració del llenguatge) o presència d’una 
alteració perceptiva (il·lusions, al·lucinacions) que no 
s’explica per l’existència d’una demència prèvia o en 
desenvolupament 

3)   L’alteració es presenta en un curt període de temps (hores o 
dies) i tendeix a fluctuar al llarg del dia. 

4)   Demostració a través de la HC, de l’exploració física o de les 
proves de laboratori de que l’alteració és un efecte fisiològic 
directe d’una o més malalties mèdiques i/o està relacionada 
amb el consum o abstinència de substàncies o medicaments. 

The American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual, 4th edition 



•   És un trastorn mental freqüent entre la PG 
▫  Varia segons l’edat, el pacient i l’hospitalització 

�  ↑ ancians  
�  És el trastorn de comportament més freqüent en ancians 

hospitalitzats 
•  Prevalença 10-60% 
▫  ~30%dels pacients ingressats 

�  Augmenta en el post-operatori i UCI 
▫  No hi ha dades de prevalènça en AP 
▫  És molt elevada en residències 

• Mortalitat 10-65% 

Suposa una urgència mèdica que empitjora el pronòstic 
del pacient, augmentant el risc de demència, 

institucionalització i mortalitat 

Witlox J, Eurelings LS, de Jonghe JF, Kalisvaart KJ, Eikelenboom P, van Gool WA. Delirium in 
elderly patients and the risk of postdischarge mortality, institutionalization, and dementia: a 

meta-analysis. JAMA. 304(4):443-51.  



Etiologia 



Factors predisposants: 

•  Edat avançada ( >80 anys) 
•  Deteriorament cognitiu previ 
•  Antecedents de SCA o dany cerebral 
•  Malalties orgàniques severes 
•  Pluripatologia i  Polifarmàcia 
•  Abús/ dependència a alcohol/BZD, 

drogues 

Augmenten la vulnerabilitat 

•  Factors psicosocials  
▫  Estrés, depressió, escàs recolzament, institucionalització... 

•  Factors relacionats amb l’hospitalització 
▫  immobilització, deprivació de la son, falta d’adaptació de 

l’entorn, dolor, sondatge,  deprivació sensorial, UCI.... 
 



Factors desencadenants 
•  Cirugia (10-60%) durant el postoperatori 
▫  50% Cirugia de maluc 

•  Traumatismes-fractures- contusions 
•  Infeccions (Respiratòries, urinàries) 
•  Sondatge urinari 
•  Restriccions físiques 
•  Malnutrició i deshidratació 
•  Malalties neurològiques (AIT, ACV, neoplàssies, infeccions, 

epilèpsia) 
•  Intoxicació, abstinència o efectes secundaris de substàncies-

fàrmacs 
•  Hipo/hipertèrmia 
•  Canvis de domicili 
•  Malalties nefrourològiques 
•  Malalties endocrinológiques 
▫  Hipo/hiperglucèmia, hipo/hipertiroidisme 

•  Alteracions metabòliques 
▫  Hipòxia, hipercàpnia, alt de l’equilibri àcid-base 
 



En atenció primària... 
•  Pot presentar-se a qualsevol edat 
▫  Més freqüent en >65 anys 

• Com es presentarà? 
▫  Avís domiciliari 
▫  Portat al Centre de salut pels familiars/cuidadors 
�  Consulten perquè el pacient presentarà, en les 

últimes hores/dies, llenguatge incoherent o 
incapacitat per a dirigir l’atenció. 

 



Com es presentarà el pacient? 
•  Alteració de la consciència i atenció: 
▫  Letàrgic, adormilat... ↔	  hipervigilant 
▫  Inatent, distret... Se li ha de repetir les preguntes 

•  Alteració en la cognició 
▫  Pensament desorganitzat à  llenguatge incoerent 
▫  Alteració de la percepció: il·lusions /al·lucinacions 
▫  Alteració de la memòria 
▫  Desorientats en temps i espai 

•  Altres: 
▫  Alteració del cicle son-vigília 
▫  Intranquil·litat... 



Com el diagnostiquem? 
 El Dx és clínic 

 
• El primer pas: valorar si el pacient pateix un SCA 

• Es vorà dificultat per: 
▫  Dificultat de saber si la instauració ha estat aguda o no. 

�  Entrevistar a la família o cuidadors, i si no és possible, s’assumirà que es 
tracta d’un procés agut 

▫  El caràcter fluctuant pot fer que en certs moments el pacient es trobi 
assimptomàtic, provocant un infradiagnòstic 
▫  La presentació és variable depenent de l’estat psicomotor 

�  Hiperactiu 
�  Hipoactiu,  

�  Letàrgia i somnolència à el més freqüent en ancians i post-Qx 
�  Mixta 

• Davant la sospita: 
▫  Confirmar el quadre clínic 
▫  Identificar la etiologia 



Actuació en AP 
•  Anamnesis (familiars/cuidadors): 
▫  Símptomes del pacient 
▫  Forma  de començament i evolució 
▫  Antecedents immediats que precediren el quadre (febre, traumatisme, ingesta de 

fàrmacs...) 
▫  Estat bassal del pacient 

•  Determinar glucèmia capil·lar i temperatura 
•  Exploració física 
▫  Valorar l’estat mental (nivell de consciència, atenció, orientació, pensament- 

llenguatge, memòria, percepció- il·lusions) 
�  Tests: CAM 

•  Altres proves: 
▫  Pulsioximetria            descartar hipòxia 
▫  ECG            descartar arrítmies, sospita de cardiopatia isquèmica o TEP 

•  Analítica d’orina mitjançant tira reactiva:  

�  Descartar ITU 



Confusion Assessment 
Method (CAM) 

•  S 94-100% / E 90-95% 

•  Altres escales: 
▫  GLASGOW  
▫  MiniMental 



Diagnòstic diferencial 
•  Demència 
▫  Gradual, evolució crònica, no fluctuant 

•  Depressió 
▫  Consciència, memòria i orientació conservada 

•  Episodi maníac d’un trastorn bipolar 
▫  Alteració de l’estat de l’ànim 

•  Trastorn d’ angoixa 
▫  Curta durada i el pacient recorda l’episodi 

•  Trastorns psicòtics 
▫  Història prèvia 

•  Trastorns dissociatius 
•  Afàssia de Wernicke 
•  Amnèsia global transitòria 



Tractament 
SCA 

Tractament inicial 
• Estabilització hemodinàmica 
• Condicions ambientals per a afavorir l’orientació i previndre    
lesions 

Abstinència a alcohol o hipnòtics ? 

Risc d’autlesionar-se o 
dany a altres persones 

�  Diazepam 5mg vo, iv 
lenta. Repetir als 5-10 
minuts 

�  Clorazepato 20-50mg im 
�  Lorazepam 1-2mg vo 

  Mesures no 
farmacològiques 

�  Haloperidol 1-2mg vo, im o iv. 
�  Repetir a les 4 hores si fos necessari 
�  Ancians 0,25-1mg 
�  Olanzapina i risperidona    
(augment de ACV en  ancians) 

SUH 

NO Sí 

Mantindre la via aèria permeable 
(Retirar pròtesis dentals, aspirar 

secrecions...), canalitzar via 
venosa, sondatge... 

Retirar medicació 
innecessària 



Quines són les condicions ambientals 
ideals? 

•  Adquirir una actitud comprensiva, amable i tranquil·litzadora 
▫  Emprar llenguatge senzill 
▫  Intentar no variar l’equip mèdic 

•  Afavorir l’orientació del pacient  
▫  Companyia de familiars 
▫  Rellotge, TV...finestres 
▫  Objectes familiars 

•  Habitació tranquil·la, ben il·luminada 
▫  Evitar deprivació sensorial 
▫  No interrompre el son nocturn 

•  Deixar ulleres, audiòfons... 
•  Nutrició i hidratació adequada 
•  Mantindre l’activitat 
•  No emprar mesures de contenció física (sinó és molt necessari) 



Estabilitzar el pacient i 
valorar trasllat a SUH 

M.E. Sánchez-García, E. Agüera 
Moralesb y A. Blanco Molina 



A l’hospital... 
• Analítiques: 
▫  BQ, Hg, Hemostàsia, GSV 

• Rx tòrax 
•  Sediment orina 
• ECG 

•  TC cranial, EEG 
•  Tòxics, PL, RMN 
• Nivells de vitamina, hormones.... 

TRACTAR CAUSA 
(ATB, corregir alteracions 

metabòliques...) 

No es troba causa... 
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