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Protocolo de manejo das urgências psiquiátricas
Urgências psiquiátricas

São consideradas urgências psiquiátricas alterações psíquicas ou comportamentais que
indiquem risco iminente a integridade física do indivíduo, pessoas em contato com o mesmo ou ao
meio.
Há dois grupos de situações urgências em psiquiatria:
1. Urgências cérebro-orgânicas (delirium): associadas a rebaixamento da consciência.
2. Urgências comportamentais: comportamentos de natureza emergencial de diversas patologias
psiquiátricas e da personalidade, ou disfunções comportamentais graves de pessoas sem diagnostico
aparente.
1.

Urgências cérebro-orgânicas
O delirium pode ser causado por varias disfunções orgânicas sendo mais comumente
encontrado em pessoas com mais de 65 anos e com disfunção prévia (ex: demência).
Algumas características da síndrome podem levar a suspeita para diagnóstico:
 Início agudo – até 4 semanas;
 Piora rápida;
 Flutuação de sintomas – alternando agitação, sonolência, períodos de alerta e
psicomotricidade adequada;
 Piora dos sintomas à noite;
 Evolução do quadro flutuante;
 História de uso de substâncias psicoativas;
 Agudização de doença clinica conhecida;
 Sintomas psiquiátricos graves em idoso sem antecedentes.
 Sinais clínicos encontrados:
 Redução do nível de consciência;
 Comprometimento cognitivo;
 Anormalidades atencionais;
 Alterações da psicomotricidade (para mais ou para menos);
 Transtornos do ciclo sono-vigília.
O delirium é uma síndrome autolimitada. Ele pode durar mais tempo em idosos que em
jovens. Porém, apesar de progredir para a resolução, o tratamento inadequado pode levar a
quadros demenciais irreversíveis ou ao óbito.
O tratamento depende da identificação da causa da síndrome. Devido a varias causas uma
completa investigação clinica deve definir o que desencadeou a síndrome para poder garantir o
tratamento rápido e efetivo.
Causas comuns incluem:
 Intoxicações endógenas (por drogas ou venenos);
 Abstinência;
 Encefalopatias metabólicas;
 Infecções;
 TCEs;
 Epilepsia;
 Neoplasia;
 Transtornos cerebrovasculares;
 Doenças cardiovasculares.

Além dos fatores causais, condições que facilitam a instalação do delírium incluem: idade
avançada, patologias cerebrais crônicas, como doença de Alzheimer ou outras demências, privação
de sono, privação sensorial e imobilização prolongada.

2

Após o inicio do tratamento especifico do fator causal, a evolução costuma ser rápida e favorável,
sem necessidade de iniciar ou manter qualquer medicação psicotrópica. Ainda assim, quadros agudos

de agitação e confusão mental com agressividade ou comportamento que impeça ou dificulte os
cuidados médicos e da enfermagem podem requerer contenção física ou medicamentosa.

2. Urgências Comportamentais
O comportamento adequado (adaptativo) depende da saúde de todos os aspectos funcionais
da atividade mental: vigília plena, capacidade de controle de impulsos, sensopercepção, organização
dos processos cognitivos e juízo critico da realidade.
Na maior parte das vezes, padrões graves de alterações comportamentais são
consequências de patologias que afetam a eficiência da atividade mental.
Algumas
pessoas,
porém,
tem
um
padrão constitucional vulnerável a eventos críticos, e
podem ter perturbações comportamentais graves e transitórias sob estresse, sem ter uma
doença psiquiátrica definida.
Dentre todas as possíveis alterações comportamentais observadas, poucas podem ser
consideradas urgências, a saber:
1. Prejuízos do comportamento de autopreservação (ou autoproteção);
2. Comportamento heteroagressivo;
3. Prejuízo do comportamento pragmático;
4. Perda da contenção psicomotora.
Ser capaz de reconhecer estas condições permite tomar decisões no atendimento aos
pacientes independente da possibilidade de se fazer o diagnóstico psiquiátrico subjacente.
2.1 Prejuízos do comportamento de autopreservação
Ser capaz de prover sua própria segurança é condição fundamental para a autonomia do
individuo. Dessa maneira, não apenas a autoagressão, mas a omissão de atitudes de autopreservação,
como evitar riscos, defesa e antecipação de perigos também devem ser observadas.
Diante de individuo sob qualquer suspeita de risco de suicídio é, portanto, necessário
determinar o estado do comportamento de autopreservação.
Prejuízo da autopreservação é observado muito frequentemente na depressão, mas também é
um problema observado nos outros transtornos do humor, nos transtornos ansiosos graves, nas
dependências ao álcool ou drogas, nos transtornos alimentares, na esquizofrenia, e mesmo nas
demências leves e no retardo mental. Também são observados prejuízos da autopreservação
na maioria dos transtornos de personalidade.
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2.2 Comportamento heteroagressivo
O comportamento agressivo ou a hostilidade são vistos pelos leigos como a principal razão
para preocupação ao se lidar com pacientes psiquiátricos. No imaginário popular, atitudes agressivas
podem surgir de forma traiçoeira, sem aviso. No entanto, profissionais de saúde mental sabem que é
possível observar uma série de sinais preditivos antes que o comportamento agressivo venha a se
manifestar.
A expressão do comportamento agressivo é
habitualmente favorecida pela ocorrência de um fenômeno afetivo característico e reconhecível
mesmo por pessoas leigas: a irritação ou, tecnicamente, disforia.
A disforia é a sensação afetiva percebida quando o indivíduo percebe estar “com raiva”,
induz as pessoas a desconfiar da lealdade alheia ou inferir estar sendo prejudicado ou tratado
de maneira ultrajante, desrespeitosa.
Sob estímulo de um afeto disfórico, os indivíduos tendem a externar atitudes hostis, seja
verbalmente, seja através do comportamento.
Pacientes psiquiátricos podem se apresentar disfóricos em consequência de outros sintomas
(um delírio de perseguição, por exemplo) ou em função de patologias do humor (como no
transtorno bipolar) entre outras possibilidades. Atitudes hostis estão associadas a risco agressivo e
devem ser manejadas como urgência ou urgência.
2.3 Prejuízo do comportamento pragmático
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O conceito de pragmatismo envolve as atitudes relacionadas com a preservação e promoção do
bem estar, compostas de rotinas e iniciativas comportamentais.
Mecanismos psicopatológicos graves podem levar a alterações do comportamento, até a
desorganização, e à perda de suas características adaptativas, tornando-se caótico e muitas vezes
despropositado.
Essas características principalmente afetadas são: a crítica e a iniciativa pragmática.
A capacidade critica serve para avaliarmos o grau de eficiência e adequação de nossos atos
em relação aos nossos propósitos e as expectativas dos que nos cercam, e corrigir os
comportamentos inadequados, desnecessários ou excessivos.
A iniciativa pragmática inclui atitudes importantes para a sobrevivência, como os cuidados
pessoais, a hidratação, a nutrição e a capacidade de lidar de forma segura com o ambiente.
Se há prejuízo do pragmatismo a ineficiência do comportamento pode expor o paciente a
inúmeros riscos e os cuidados pessoais são habitualmente insuficientes.

2.4 Perda da contenção psicomotora
Uma consequência das patologias que comprometem a crítica é a perda da capacidade de
identificar e inibir o comportamento excessivo. Isto leva a alterações comportamentais gerando
atitudes socialmente impróprias e situações de exposição a riscos, devido a atitudes imprudentes ou
atividade excessiva.
Prejuízos graves da contenção psicomotora são
observados nos episódios maníacos do transtorno bipolar do humor, nas intoxicações por estimulantes
como a cocaína ou anfetaminas e em certas formas de delirium.
Avaliação do risco de prejuízo na contenção psicomotora:
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Manejo das Urgências Psiquiátricas
1. Cuidados de acordo com nível da urgência
Após a realização da identificação de risco de cada paciente, se faz necessária a
intervenção de acordo com o quadro observado no momento da avaliação.
A seguir destacamos a abordagem sugerida para cada nível de urgência.

2. Abordagem direta
Esta indicada a abordagem direta quando o examinador observar pessoalmente comportamento
heteroagressivo, autoagressivo ou agitação psicomotora. O processo que vai da imobilização até a
contenção física e farmacológica é o procedimento de mais alto risco da medicina comportamental,
ocorrendo riscos de trauma físico e até morte tanto para o paciente como para membros da equipe.
Por tal razão é necessário que os procedimentos sejam realizados com a melhor técnica possível.
Tomada a decisão de realizar abordagem direta, devem ser avaliadas as seguintes condições
para seu inicio:
 A disponibilidade de materiais e medicação;
 A potencial dificuldade do procedimento;
 A disponibilidade de pessoas suficientes para o auxilio;
 A compreensão destas das orientações do líder.
A equipe mínima para a abordagem direta e de três pessoas, sendo que ao menos um deve
ser um profissional de saúde e ao menos 2 devem ter treinamento em imobilização e contenção.
Caso a equipe de saúde não seja suficiente para compor a equipe de abordagem direta, pode
ser auxiliada por membros dos órgãos de segurança ou pessoas da comunidade.
Policiais, bombeiros militares e pessoas da comunidade não devem realizar imobilizações ou
contenção sem a participação e coordenação de profissionais de saúde.
A abordagem de pessoas possivelmente armadas deve ser feita por força policial, com
envolvimento imediato e subsequente da equipe de saúde.
O mesmo se aplica a pessoas em locais de risco, que devem primeiro ser resgatadas por
bombeiros militares.
Abaixo estabelecemos critérios para o dimensionamento da equipe:
1. Baixo grau de dificuldade: pessoas desvitalizadas, idosos e indivíduos de baixo peso (40
kg ou menos, incluindo crianças) – mínimo de 3 pessoas.
2. Moderado grau de dificuldade: pessoas eutróficas com grande prejuízo do pragmatismo ou
em delirium ―
mínimo de 5 pessoas.
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1. Alto grau de dificuldade: Pessoas de porte atlético ou em segunda tentativa de imobilização
― mínimo de 7 pessoas.
É preciso lembrar que um dos membros da equipe não deverá participar da imobilização e se
ocupar da contenção física no momento imediato em que a imobilização for minimamente estável.
É muito frequente que ocorra a participação de policiais, bombeiros militares, membros
da família ou da comunidade em imobilizações difíceis. Em relação a isto é importante que o líder da
abordagem possa explicar as pessoas dispostas a ajudar que estas devem seguir suas instruções,
evitar primeiramente abordar os membros superiores (que devem ser deixados aos mais experientes),
auxiliar onde forem solicitados a dar apoio e conforme orientação do líder.
O líder define quem aborda os membros superiores, o
que o inclui na maioria das vezes, quem ficará à direita ou à esquerda e quem fará a contenção.
Enquanto ocorre o preparo de materiais e a constituição da equipe, o paciente deve ser
observado a distancia segura.
Tomadas todas as providencias o líder deve se dirigir com o grupo até o local onde se encontra
o paciente; deve ocorrer aproximação gradual da equipe enquanto o líder, no centro do grupo, chama
a atenção do paciente e o adverte pela ultima vez que deve cessar o comportamento observado; no
momento em que o paciente estiver ao alcance de qualquer membro da equipe, este deve
vocalizar um comando de alerta (como “agora!”) e deve se iniciar a imobilização com a participação
imediata e simultânea de todos.
Após a primeira aplicação de medicações de urgência, sua administração se fará a critério
medico.

2.1 Imobilização
A imobilização é o procedimento de restrição manual dos movimentos do paciente, visando com
isto realizar a contenção física subsequentemente.
Quando o objetivo é realizar a contenção física, a forma final da imobilização deve sempre
levar o paciente ao decúbito.
A imobilização deve ser realizada sobre locais específicos do corpo, a saber:
1º Punhos
2 º Ombros
3 º Terço distal da coxa
4 º Terço proximal da perna
Os membros superiores são a primeira prioridade de imobilização. São necessárias ao menos
duas pessoas para o manejo dos membros superiores.
No primeiro movimento da abordagem, com o paciente em pé, os imobilizadores devem agarrar
o punho, com tração para baixo, e o braço, posicionando-se ao lado e em direção contraria ao
individuo.
O paciente deve ser levado ao chão, se possível imediatamente, ou sobre um leito ou contra um
anteparo firme.
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Para a passagem ao chão, após o sinal do líder, os imobilizadores devem desequilibrar a base
de apoio dos membros inferiores fazendo contraposição posterior dos mesmos, devendo um terceiro
imobilizador dar apoio e proteção ao dorso e a cabeça.
Se inicialmente imobilizado em anteparo, os imobilizadores livres abordarão os membros
inferiores pelos joelhos para levar o individuo ao chão.
Uma vez em decúbito dorsal, os braços devem ser mantidos em posição supina e um
pouco afastados do corpo e deve-se fazer apoio sobre os ombros.
Se houver um imobilizador canhoto, este deve ficar do lado esquerdo do paciente.
O punho direito do paciente deve ser imobilizado pela mão direita do imobilizador, ficando a
esquerda com o apoio do ombro, e o inverso para o membro superior esquerdo (diagrama 1).
É frequentemente necessário cobrir a mão do paciente com uma faixa.

Diagrama 1
Quando a imobilização se revelar instável, os imobilizadores devem se concentrar nos punhos e
pedir dois outros imobilizadores para os ombros (diagrama 2).
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Diagrama 2
Em graus ainda maiores de dificuldade, mais dois imobilizadores devem apoiar firmemente o
terço distal das coxas e proximal da perna, evitando pressionar o joelho (Diagrama 3), e, em situação
de instabilidade, devem se concentrar no terço distal da coxa e solicitar dois imobilizadores
para o terço proximal da perna (Diagrama 4).

Diagrama 3

Diagrama 4
Em todas as condições, um indivíduo extra deve ficar livre para realizar as contenções,
começando pelos membros superiores, liberando assim os imobilizadores mais experientes
primeiro.
Não sendo possível estabilizar a imobilização, o líder deve interrompê-la e readequar a
dimensão ou a composição da equipe.
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2.2 Contenção física
A contenção física é a restrição dos movimentos por meio indireto, ou seja, com materiais
como faixas de conteção e assemelhados.
A contenção física permite uma restrição de movimentos por período suficiente para que
seja efetiva a contenção farmacológica, porém é preciso ter em mente que toda forma de contenção
física se torna instável ou insegura com o prolongamento do tempo; dai a obrigatoriedade do manejo
contensivo medicamentoso.
Indicações para uso de contenção:
 Prevenir ou interromper danos físicos iminentes a outros, especialmente a equipe;
 Prevenir ou interromper danos físicos ao próprio paciente;
 Prevenir ou interromper danos materiais;
 Interromper a agitação psicomotora quando esta for obstáculo absoluto para o
atendimento do paciente.
Pacientes contidos devem ser continuamente observados e entendidos como pacientes em
estado crítico. A maioria das iatrogenias associadas à mortalidade em psiquiatria ocorre em pacientes
em contenção.
Os materiais utilizados nas contenções físicas devem ser de tecido largo, preferencialmente
não elástico e devem ser resistentes.
O corpo deve ficar acessível ao exame físico e deve ser possível fazer acessos venosos.
Deve-se utilizar técnica que evite o garroteamento dos membros para profilaxia das lesões
vasculares ou nervosas.
Membros superiores e inferiores podem ser contidos em enfaixamento em espiral,
separadamente. As pontas das
faixas devem ser ancoradas com mínima folga possível em local de amarração que esteja próximo.
Caso necessário, faixas diagonais podem ser apoiadas sobre a superfície anterior dos ombros
(diagrama 5).
Tabuas de transporte constituem um excelente material de base para a contenção física, por
contarem com diversos locais de apoio para a amarração das faixas.
Quando o paciente contido é colocado em macas de urgência estas devem ser abaixadas ao
nível do chão pois há risco de quedas.

Diagrama 5 – Exemplificação da localização e cuidados com as faixas contensoras.

2.3 Cuidados com a contenção física:
A contenção mecânica deve ser realizada por uma equipe de ao menos 3 pessoas:
 Realizada a contenção, identificar para o paciente e seus familiares os
comportamentos que tornaram necessária a intervenção;
 Explicar o procedimento, a finalidade e o período de tempo
da
intervenção
para o paciente e seus familiares, em termos compreensíveis;
 Explicar ao paciente
e seus familiares os comportamentos necessários
para o termino da intervenção;
 Monitorar a resposta do paciente ao procedimento;
 Manter as contenções fora do alcance do paciente;
 Oferecer conforto psicológico ao paciente;
 Monitorar a condição da pele nos locais de contenção;
 Monitorar cor, temperatura e sensação frequentemente nas extremidades contidas;
 Posicionar o paciente de modo a facilitar o conforto e evitar aspiração orotraqueal e
ruptura da pele;
 Avaliar em intervalos regulares (30 minutos) a necessidade
do
paciente
da continuidade da intervenção restritiva;
 Retirar contenções gradualmente, à medida que o paciente deixa de forçá-las;
 Documentar a razão para a intervenção, condição física do paciente,
medicações e seu horário, e cuidados de enfermagem oferecidos durante
toda intervenção e o motivo para o termino da intervenção.
2.4 Observação intensiva
A observação intensiva é necessária em todas as urgências de primeiro e segundo nível.
Serve para monitorar os comportamentos que constituem risco e determinar a necessidade de
contenção física ou medicamentosa no momento adequado. Aliado a isto, o simples fato de
estar sendo observado por alguém reduz o risco de suicídio intensamente, sendo à base da
intervenção de enfermagem nesse tipo de comportamento.
O procedimento de observação intensiva pode ser realizado no domicilio, em unidade de
urgência ou em ambiente hospitalar. Segue abaixo algoritmo para a realização da observação
intensiva:
1. Informar
ao
paciente
a
necessidade
de acompanhamento contínuo, de que
ele colabore com o
acompanhante, permaneça ao alcance da observação do mesmo, não saia do local nem tranque
portas;
2. Disponibilizar acompanhantes cientes das regras acima;
3. Organizar revezamento de acompanhantes em períodos definidos.
Para ser possível realizar observação intensiva é necessário que as seguintes condições
sejam preenchidas:
 Que o paciente seja colaborativo e aceite as condições da observação;
 Que as pessoas envolvidas saibam a razão da observação e entendam o
risco comportamental que afeta o paciente;
 Que haja numero suficiente de pessoas disponíveis para um revezamento
contínuo.
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2.5 Contenção Farmacológica
A Contenção farmacológica é o objetivo final da intervenção direta. Enquanto tanto a
imobilização quanto a contenção física são instáveis e transitórias a contenção farmacológica e
permanente e progressivamente mais eficaz.
No primeiro momento em que o paciente estiver estável deve ser feita a aplicação
da medicação, de preferência por via intramuscular.
Estará indicado em todos os casos de delirium, em todas as urgências onde foi
necessário realizar a imobilização e a contenção física e naquelas urgências em que o paciente
encontra-se agitado ou agressivo, porém não foi necessária a imobilização.
A medicação de escolha para realização da contenção farmacológica é o HALOPERIDOL, um
antipsicótico típico que age através do bloqueio altamente seletivo dos receptores tipo
2 da dopamina. Seu efeito “cataléptico”, gerando oligocinesia,
hipertonia/rigidez é o objetivo da contenção farmacológica. Apresenta ação gradual e lentamente
progressiva.
O haloperidol encontra-se disponível em forma injetável para via EV ou IM na dose de 5 mg
por ampola, podendo ser repetido a cada 30 minutos se necessário. Suas principais vantagens como
droga contensora são:
• ação seletiva
• preservação da reatividade consciente
• baixa repercussão clínico-sistêmica
• ausência de efeito bloqueador alfa 1 adrenérgico
(hipotensão)
• baixo potencial quinidínico (risco arritmogênico)
As fenotiazinas (antipsicóticos típicos de baixa potência) são contraindicadas devido
seus riscos específicos e a necessidade de múltiplas doses, o que aumenta ainda mais o risco
de efeitos colaterais.
• Clorpromazina:
O hipotensão e arritmogenicidade
• Levomepromazina:
o delírium, hipotensão e arritmogenicidade
• Prometazina:
o delírium e baixa contensão motora
Para auxiliar na contenção farmacológica do Haloperidol e com o intuito de aliviar o
desconforto do paciente que estará em contenção física e com a certeza de se tratar de uma
urgência psiquiátrica devido causas psiquiátricas (ou seja, não se trata de alteração neurológica)
poderá utilizar os benzodiazepínicos.
Os benzodiazepínicos aumentam a eficiência de inibição neuronal do GABA; agem,
portanto, de forma indireta. Apresentam como vantagens como drogas contensoras:
•
•
•
•
•

rápido início de ação
proporcionam relaxamento muscular predominantemente estriado
ação ansiolítica
deprime moderadamente a atividade bulbar
baixa repercussão hemodinâmica.

Como opção de benzodiazepínico disponível temos:
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• Midazolan
disponível em apresentação injetável 15 mg/3ml, 5 mg/5ml, 50 mg/10 ml (usado em anestesia);
meia vida curta (aprox. 2 horas)
• Diazepam
Apresentação injetável de 5 mg pouco hidrossolúvel precipita mais em SG EV proporciona
alto pico de concentração inicial (maior risco de depressão respiratória) com declínio regular e
previsível; IM absorção mais errática, meia vida longa, múltiplos metabólitos.
Apenas na síndrome de abstinência ao álcool e depressores: diazepan 20 mg ev lento,
repetir a cada 30 minutos até sedação ou melhora da agitação e dos sinais físicos.
Deve-se evitar o uso de barbitúricos devido sua maior probabilidade de causar depressão
bulbar (depressão respiratória) e de causar delirium. Também não deve ser usado os opióides,
pois causam delirium, baixo relaxamento muscular, vômitos, perda do reflexo da tosse.
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