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Què és?
El elir um és una síndrome caracteritza  per alteracions de la consciència, la 
funció cognitiva o la percepció, que té un inici agut i un curs fluctuant i que acostuma 
a desenvolupar-se en 1 o 2 dies (1) (2). 

La durada del el rium pot ser aguda  (hores o dies) en el 80% de casos, o persistent
(setmanes o mesos) en un 20% de casos.  

Quins són els símptomes?

aguda persistent

Qui pot presentar el rium?

Implicacions

Els pacients amb el rium poden presentar dificultat en la capacitat de concentració, 
desorientació, somnolència, agitació i de vegades al·lucinacions i/o idees delirants .

Els símptomes del el rium tendeixen a fluctuar en presència i gravetat. Com més
severs són els símptomes, més angoixa pateixen els pacients i els seus cuidadors (2).

Qualsevol persona pot desenvolupar el rium. Tanmateix, l’edat avançada i la demència
són uns dels factors que comporten un major risc de presentar el rium (4).

Reorientar la persona amb elírium (ús de rellotges i calendaris).

L'ús d'ulleres, audiòfons i pròtesis dentals.

Augmentar l'exposició a la llum del dia durant el dia.

Evitar l’enllitament i afavorir la mobilització.

Parlar pausadament, no contradir i evitar el conflicte durant el deliri / al cinacions.

Assegurar eliminació orina i femta, hidratació i alimentació correcte.

Acompanyar, estimular i distreure jugant o fent trencaclosques.

Minimitzar la llum, el soroll i les interrupcions durant la nit.

Informar a l’entorn cuidador que indiqui a l'equip sanitari si la persona sembla més confusa.

Quins són els factors de risc?
Historial de el rium, demència, impediment visual i/o auditiu i edat avançada
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Factors de risc
de  delírium

Baix nive
 

Edat
 

Demència
Historial 
de 
delírium

Impediment 
visual i/o 
auditiu

Altres factors premòrbids

Alta 
comorbiditat

Fragilitat

Mala 
nutrició

Depressió

Abús
 

Ús de drogues, opioides o 
bezodicepines

Estimulació cognitiva

Revisa medicació
Revisa medicació i retira

fàrmacs prescindibles que 
augmentin el risc de Delírium.

Visió i audició 

idratació

Descans nocturn
Procura un ambient 
adequat per dormir de nit 
i estar actiu durant el dia.

El elírium es 
prevenible!

Utilitza aquestes
estratègies per

prevenir Delírium
en adults

Factors precipitants més intensos

Ciru gia major

Descompensació
cardiorespiratòria

Altres descomposicions 
metabòliques
(Disminució de la albúmia, sodi, 
potassi,acidosi metabòlica, 
hipercalièmia)

Malalties mèdiques 
agudes
(Sèpsia, infecció d’orina, hipoglucèmia,
ictus i insuficiencia hepàtica)

Principals factors de risc



2.

3.

4.

Desatenció

Nivell de consciència alterat

Pensament desorganitzat

CAM
com a eina de 

diagnòstic

1.

Algoritme de maneig del elírium
en centres assistencials



-  Infeccions
(respiratòries, urinàries, altres)

-  Fàrmacs
-  Deshidratació. Alteracions
hidroelectrolítiques

-  Retenció aguda d’orina/fecaloma
-  Dolor
-  Hipo/hiperglucèmia
-  Altres: Descompensacions de malalties 

cròniques, altres processos aguts 
intercurrents

-  Informar a la família
-  Prevenir riscos pel malalt
-  Mantenir-lo orientat en temps, espai i

persona
-  Evitar hiperestimulació sensorial
-
-  Assegurar ingesta hídrica i  alimentària
-  Mobilització precoç
-  Evitar factors que poden ser

desencadenants
-  Mesures no farmacològiques

Si:
Agitació persistent i/o desconfort i risc pel 
pacient i/o l’entorn

No  
disminució del nivell de consciència

- RISPERIDONA via oral:
Iniciar 0,25 – 0,5 mg / 12 hores.
Es pot incrementar la dosi segons resposta i
tolerabilitat en increments d’1 mg
La dosi màxima recomanada és de 8 mg / 24h.

- HALOPERIDOL via oral:
Iniciar 10 – 15 gotes / 8 h (= 1 – 1,5 mg / 8 hores).

aconseguir el control dels símptomes.
La dosi màxima recomanada és de 5 mg / 24 h.

- Si PARKINSONISME:
-  Olanzapina via oral:
Iniciar 2,5 - 5 mg / 24 h.
- Quetiapina via oral:
Iniciar 25 mg / 24 h (per la nit).
-  Aripiprazole via oral:
Iniciar 5 mg / 24 h.

Dosi de manteniment
via oral 7-10 dies

i després la pauta

- HALOPERIDOL
via subcutània:
Iniciar ½ amp. (2,5 mg).
Valorar als 30 min. Si no control,
administrar 1 amp (5 mg).
Es pot repetir el cicle controlant
l’aparició d’efectes secundaris.

- Si PARKINSONISME:
- ARIPIPRAZOL via intramuscular:
Iniciar 2,5 mg / 24 h
- OLANZAPINA via intramuscular:
Iniciar 2,5 mg / 24 h.


