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ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS QUANTITATIVAS DA 
CONSCIÊNCIA: REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE 

CONSCIÊNCIA 
 

Em geral, percebemos que os grupos diagnósticos trazem na sua categorização uma amplitude de 
ação, de forma que seja possível, através do olhar clínico e minucioso, aferir em qual grupo se 
encaixa aquele combinado de sinais e sintomas. Isto pode ser observado através das alterações 
psíquicas e, neste resumo, falaremos de um tipo de alteração muito cobrado nas provas: alterações 
psicopatológicas quantitativas da consciência. 

 

Características da consciência: 

Estado de estar desperto, acordado, vigil e lúcido em 
relação ao meio ambiente, tomando ciência dos seus 
deveres éticos.  

 

Graus de rebaixamento da consciência 

1º grau, obnubilação: também chamada de turvação da consciência. Rebaixamento da 
consciência em grau leve a moderado. Características: diminuição do grau de clareza do 
sensório, com lentidão da compreensão, dificuldade de concentração e de integrar 
informações sensoriais vindas do ambiente. 

2º grau, torpor: grau mais acentuado de rebaixamento da consciência. Características: o 
paciente mostra-se evidentemente sonolento, responde se chamado somente de forma 
enérgica e, logo após, volta ao estado de sonolência. De acordo com Dalgalarrondo (2019), a 
resposta aos estímulos externos é mais curta do que nos estados de obnubilação. Ainda 
conforme o autor, na obnubilação e no torpor, o paciente pode expressar traços de crítica e 
pudor. Nos estágios posteriores - sopor e coma - o pudor e a crítica da situação são 
características que não estarão mais presentes. 

3º grau, sopor: estado de marcante e profunda turvação da consciência. Características: 
sonolência intensa, incapacidade de reações espontâneas, inibição da psicomotricidade. O 
paciente só pode ser despertado por estímulo enérgico, sobretudo de natureza dolorosa, 
que pode desencadear fácies de dor e gesticulação de defesa. 
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4º grau, coma: grau mais profundo de rebaixamento do nível da consciência, perda 
completa da consciência. Não é possível nenhuma atividade voluntária consciente. 
Características: ausência de qualquer indício de consciência, movimentos oculares errantes 
com desvios lentos e aleatórios, nistagmo, transtornos do olhar conjugado, anormalidade e 
reflexos oculocefálicos (cabeça de boneca) e oculovestibular (calórico) e ausência de reflexo 
de acomodação. 

O coma possui alguns graus de intensidade, são eles: I, semicoma; II, coma superficial; III, 
coma profundo; e IV, coma dépassé. 

 

Delirium 

Dalgalarrondo (2019) classifica o delirium como uma das síndromes psicopatológicas 
associadas ao rebaixamento prolongado do nível de consciência. De acordo com o autor, 
o delirium refere-se aos vários quadros com rebaixamento leve a moderado do nível de 
consciência, acompanhados de desorientação temporoespacial, dificuldade de 
concentração, perplexidade, ansiedade em graus variáveis, agitação ou lentificação 
psicomotora, discurso ilógico e confuso e ilusões e/ou alucinações, quase sempre 
visuais. 

Atenção! É importante que você não confunda “delírio” com delirium. Lembre-se: delirium 
é um quadro sindrômico causado por alteração do nível da consciência em pacientes 
com distúrbios cerebrais agudos; “delírio”, por sua vez, refere-se a ideia delirante, 
alteração de juízo da realidade, muito comum nos quadros de esquizofrenia 
(DALGALARRONDO, 2019).  
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