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Apresentação 

 

Este é o décimo quarto Manual Pedagógico e também o quarto 

manual do segundo ciclo do Curso Técnico de Enfermagem integrado 

ao Ensino Médio; um ciclo intermediário e com abordagem de temas 

específicos para a formação deste profissional. 

Com este material, propomos a discussão da disciplina, 

Cuidados de enfermagem em saúde mental, com carga horária de 40 

horas/aula. 

 

Assim, este Manual é um instrumento pedagógico elaborado no 

intuito de qualificar o processo de ensino-aprendizagem, constituindo-

se como um direcionador para sua facilitação em sala de aula 

embasado em um método problematizador e dialógico que aborda os 

conteúdos de forma lúdica, participativa, tornando o aluno 

protagonista do seu aprendizado e facilitando a apropriação dos 

conceitos de forma crítica e responsável.  

Estruturalmente, iniciamos com os objetivos de aprendizagem 

referentes ao tema seguido pelo conteúdo programático no intuito de 

deixar claro o que é esperado do aluno ao final da disciplina. 

Propomos ainda atividades pedagógicas que focam o eixo 

cognitivo e sócio-afetivo do processo de aprendizagem. 

Disponibilizamos uma bibliografia para aprofundar os debates 

em sala de aula, bem como, uma bibliografia de referência do Manual. 

Mantemos, pois, nossa expectativa de contribuição com a 

consolidação do compromisso e envolvimento de todos (professores e 

alunos) na formação desse profissional tão importante para o quadro 

da saúde do Ceará. 
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Objetivos de Aprendizagem 

 

 

Ao final da disciplina os alunos devem ser capazes de... 

 

1. Perceber o estigma social relacionado à pessoa com 

algum sofrimento/transtorno mental ou em uso/abuso de álcool e 

outras drogas, assim como seus impactos para o processo saúde-

doença e de reinserção social; 

 

2. Compreender os pressupostos básicos da Reforma 

Psiquiátrica, com foco no Brasil, contido nos principais marcos 

regulatórios: Lei 10.216/2000, Política de Saúde Mental, Carta dos 

Direitos dos Usuários e Familiares de serviços de saúde mental, Lei 

11.343/2006, Decreto 7.508/2011; 

 

3. Entender as características relacionadas aos principais 

conjuntos de sofrimentos/transtornos na atualidade: de humor, de 

ansiedade, psicóticos, de personalidade e por uso/abuso de 

substâncias; 

 

4. Discutir o Projeto Terapêutico Singular com foco no 

potencial de cuidado do técnico de enfermagem, 

principalmente na crise; 
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Conteúdo Programático 

 

1. O lugar do louco na história e a condição contemporânea 

de produção de adoecimento psíquico; 

 

2. Dicotomia entre estigma e cuidado no campo da 

enfermagem em saúde mental; 

 

3. Cartilha de direitos dos usuários e familiares de serviços de 

saúde mental e Marcos regulatórios da saúde mental brasileira: 

Política de Saúde Mental, Lei 10.216 (Lei Paulo Delgado), Política 

de Redução de Danos, Lei 11.343/2006;  

 

4. Principais transtornos mentais e comportamentais na 

atualidade (depressão, transtorno bipolar, ansiedade, pânico, 

esquizofrenia, outras psicoses, personalidade antissocial, 

borderline, dependência química, síndrome de Burnout);  

 

5. Redução de Danos como estratégia de cuidado em saúde 

mental; 

 

6. Comunicação e Relacionamento interpessoal como 

ferramentas de cuidado em saúde mental; 

 

7. O projeto terapêutico singular e o papel dos cuidados de 

enfermagem ao paciente com doença mental: atividades 
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grupais, evolução de enfermagem, estratégia de dose 

supervisionada e contenção (verbal, química e física). 
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I. Atividades sócio-afetivas 

 

1. ATIVIDADES PARA DIVISÃO DE GRUPOS E ACOLHIMENTO 

 

 

ABRAÇO É ... 

 

Abraço é saudável. Ajuda o sistema imunológico, cura a 

depressão, reduz o estresse e induz ao sono. Revigora, rejuvenesce e 

não tem efeitos colaterais.  

Abraço é um remédio miraculoso. 

Abraço é absolutamente natural. É orgânico, não poluente, 

naturalmente doce, não contém ingredientes artificiais, é 

ambientalmente correto e 100% integral. 

Abraço é o presente ideal. Excelente para qualquer ocasião, 

bom para dar e receber demonstra seu carinho, vem em embalagem 

própria e, certamente, é totalmente restituível. 

Abraço é praticamente perfeito, Dispensa pilhas e 

prestações mensais, é à prova de fogo, de roubo, e isento de impostos. 

Abraço é um recurso, pouco explorado, de poderes 

mágicos. Quando abrimos o coração e os braços, estimulamos outros a 

fazerem o mesmo. 

Pense nas pessoas de sua vida. Observe as pessoas a sua 

volta. Que tal você compartilhar com elas a magia de um abraço? Está 

esperando que alguma delas dê o primeiro abraço? Não espere mais! 

Comece você mesmo! 
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2. TRABALHANDO A QUESTÃO DO ESTIGMA 

 

SUGESTÃO 1: QUERO PERTENCER AO GRUPO 

 

 

SUGESTÃO 2:  O APÊ 

 

 

3. ELABORANDO CONSCIÊNCIA SOBRE COMUNICAÇÃO E 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 

 

SUGESTÃO 1 “Exercício de ‘feedback’” 
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II. Atividades Cognitivas 

 

1. DISCUTINDO O LUGAR DO LOUCO NA SOCIEDADE 

 

 

Filme Bicho de sete cabeças 

Ano: 2001 
Tempo de Duração: 74min 
País: Brasil 

SINOPSE: 

 

Seu Wilson (Othon Bastos) e seu filho Neto (Rodrigo Santoro) possuem um 
relacionamento difícil, com um vazio entre eles aumentando cada vez 
mais. Seu Wilson despreza o mundo de Neto e este não suporta a 
presença do pai. A situação entre os dois atinge seu limite e Neto é 
enviado para um manicômio, onde terá que suportar as agruras de um 
sistema que lentamente devora suas presas. 

 

 

 

   

2. COMPREENDENDO OS TRANSTORNOS MENTAIS E 

COMPORTAMENTAIS. 

 

 Filme: Estamira (Discussão sobre Esquizofrenia) 

 

Ano: 2004 
Tempo de Duração: 108min 
País: Brasil 
Estado: RJ 
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SINOPSE: 

 

Trabalhando há cerca de duas décadas em um aterro sanitário, situado 
em Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, Estamira Gomes de Sousa é 
uma mulher de 63 anos, que sofre de distúrbios mentais. O local recebe 
mais de oito mil toneladas de lixo da cidade do Rio de Janeiro, 
diariamente, e é também sua moradia. Com seu discurso filosófico e 
poético, em meio a frases, muitas vezes, sem sentido, Estamira analisa 
questões de interesse global fala também com uma lucidez 
impressionante e permite que o espectador possa repensar a loucura 
de cada um, inclusive a dela, moradora e sobrevivente de um lixão. 

 

 

 

GINCANA (PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO 

SOBRE OUTROS TRANSTORNOS MENTAIS PELA TURMA) 

 

 

 

 Dependência Química (a apresentação deve incluir, no mínimo: 

como são classificadas as drogas, diferença entre uso e uso 

abusivo, definição de dependência química, que medicamentos 

são usados no caso da dependência e quais os cuidados que a 

enfermagem deve ter na administração, que outros tratamentos 

são recomendados, no que consiste a redução de danos); 

Bibliografia sugerida:  

BRASIL. SUPERA – Sistema para Detecção do uso abusivo e 

dependência de substâncias psicoativas: encaminhamento, 

intervenção breve, reinserção social e acompanhamento. Módulos: 1, 

2, 3, 4, 5 e 6. Brasília: Secretaria Nacional Antidrogas, 2006.  

BRASIL. Manual de redução de danos. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 

ZANELATTO, Neide. Tratamento Ambulatorial [Capútulo 49]. In: DIEHL, 

Alessandra; CORDEIRO, Daniel Cruz; LARANJEIRA, Ronaldo e cols. 
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Dependência Química: prevenção, tratamento e políticas públicas. 

Porto Alegre: Artmed, 2011. 

 

 

 Depressão / Transtorno Bipolar (a apresentação deve incluir, no 

mínimo: em que consiste o transtorno de humor, diferença entre 

depressão e transtorno bipolar, falar sobre a relação entre a 

depressão e suicídio, que medicamentos são usados no caso da 

depressão e transtorno bipolar e quais os cuidados que a 

enfermagem deve ter na administração, que outros tratamentos 

são recomendados); 

Bibliografia sugerida:  

DALGALARRONDO, Paulo. Síndromes depressivas [Capítulo 27]. In: 

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos transtornos 

mentais. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2008, p. 307-313. 

DALGALARRONDO, Paulo. Síndromes maníacas [Capítulo 28]. In: 

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos transtornos 

mentais. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2008, p. 314-318. 

STUART, G. W. Respostas emocionais e transtornos de humor [Capítulo 

19]. In: STUART, G. W.; LARAIA, M. T. Enfermagem Psiquiátrica. 6 ed., Porto 

Alegre: Artmed, 2001, p. 401-414. 

 

 Ansiedade / Pânico (a apresentação deve incluir, no mínimo: em 

que consiste o transtorno de ansiedade, diferença entre 

ansiedade e pânico, falar sobre a relação entre a ansiedade e a 

dependência de benzodiazepínicos, que medicamentos são 

usados no caso da ansiedade e pânico e quais os cuidados que 

a enfermagem deve ter na administração, que outros 

tratamentos são recomendados); 

Bibliografia sugerida: 
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DALGALARRONDO, Paulo. Síndromes ansiosas [Capítulo 26]. In: 

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos transtornos 

mentais. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2008, p. 304-306. 

STUART, G. W. Respostas de ansiedade e Transtornos de Ansiedade 

[Capítulo 16]. In: STUART, G. W.; LARAIA, M. T. Enfermagem Psiquiátrica. 6 

ed., Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 321-329. 

 

 Personalidade antissocial / borderline (a apresentação deve 

incluir, no mínimo: em que consiste o transtorno de personalidade, 

diferença entre personalidade antissocial e borderline, falar sobre 

os transtornos de personalidade como comorbidade em quadros 

de dependência química, quais os cuidados que a enfermagem 

deve ter na abordagem de usuários com quadros de transtornos 

de personalidade antissocial e borderline, que outros tratamentos 

são recomendados); 

Bibliografia sugerida: 

DALGALARRONDO, Paulo. A personalidade e suas alterações [Capítulo 

22]. In: DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos 

transtornos mentais. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2008, p. 257-276. 

STUART, G. W. Respostas sociais e Transtornos de personalidade [Capítulo 

22]. In: STUART, G. W.; LARAIA, M. T. Enfermagem Psiquiátrica. 6 ed., Porto 

Alegre: Artmed, 2001, p. 485-490. 

 

 

Subgrupo 1 – Expositor 

Responsável por apresentar o tema a ser discutido. Ele é 

responsável para que a turma tente entender as linhas gerais sobre 

a temática sobre sua responsabilidade. 

Subgrupo 2 – Debatedor 
Responsável por realizar uma leitura prévia e elencar um conjunto 
de questões que devem ser realizadas ao subgrupo expositor, caso 
eles não consigam tornar claro durante a apresentação. 
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Subgrupo 3 – Apoio ao expositor 
Responsável por apoiar o subgrupo expositor no caso de 
problemas no momento da apresentação ou no momento em que 
o subgrupo debatedor estiver realizando perguntas e o subgrupo 
expositor tiver dificuldades de explicar com clareza. 
Subgrupo 4 – Avaliador 
Deverá assistir a apresentação do subgrupo expositor observando 
critérios básicos para avaliação, sendo determinada uma nota. 
Deve ser atribuída uma nota também para turma, dependendo da 
participação. 
 
 
 

3. ESCLARECENDO O DEBATE SOBRE REDUÇÃO DE DANOS. 
 

 
Ano: 2004 
Tempo de Duração Total: 45 minutos  
País: Brasil 
Disponível online:  
Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=T66cL6BnpLg 

Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=L1OJH0iSGBA 

Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=No8gDI3Ne9E 

Parte 4: http://www.youtube.com/watch?v=2FmnGIVCUy0 

Parte 5: 
http://www.youtube.com/watch?v=3_CsWXikVAo&feature=relmfu 

 

SINOPSE: 

No remoto ano de 2004, na emissora GNT, a apresentadora Marília 
Gabriela entrevistou a psicóloga Mônica Gorgulho. O tema? Redução 
de danos. Uma ótica que a sociedade ainda hoje tem dificuldade de 
entender. A entrevista é uma preciosidade, tratando o tema referente 
às drogas realmente longe dos tabus e paradigmas grotescos criados 
pela sociedade. Um dos pontos altos da conversa é quando Mônica 
admite a possibilidade – e mesmo o caráter majoritário – do uso de 
drogas de forma saudável. Ou seja, mesmo admitindo os riscos, o viés 
de entendimento e mapeamento racional das estatísticas mostra que 
não é a maioria das pessoas que tem problemas com o uso de drogas. 
Mas não ficou por aí, com inteligência e sagacidade, a entrevista 
percorreu todos os pontos de debate que necessitam luz de informação 
principalmente a pais e mestres, donos das mentes mais conservadoras. 
Vale lembrar que a entrevista é anterior à mudança da lei feita em 

http://www.youtube.com/watch?v=T66cL6BnpLg
http://www.youtube.com/watch?v=L1OJH0iSGBA
http://www.youtube.com/watch?v=No8gDI3Ne9E
http://www.youtube.com/watch?v=2FmnGIVCUy0
http://www.youtube.com/watch?v=3_CsWXikVAo&feature=relmfu
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2006. O vídeo é dividido em cinco partes, mas certamente vale a pena 
ver até o final. 

 

 

 

 

TEXTOS DE APOIO: 

SILVEIRA, Dartiu Xavier da. Reflexões sobre a Prevensção do uso 

indevido de drogas. In: NIEL, Marcelo; SILVEIRA, Dartiu Xavier da (org). 

Drogas e Redução de Danos: uma cartilha para profissionais de saúde. 

UNIFESP; Ministério da Saúde, 2008, p. 7-10. 

POLLO-ARAÚJO, Maria Alice; MOREIRA, Fernanda Gonçalves. Aspectos 

históricos da redução de danos. In: NIEL, Marcelo; SILVEIRA, Dartiu Xavier 

da (org). Drogas e Redução de Danos: uma cartilha para profissionais 

de saúde. UNIFESP; Ministério da Saúde, 2008, p. 11-19. 

 

 

 

4. ABORDANDO O PACIENTE EM CRISE 

 

 

 

1.  Vídeo:  

Acesso disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=ofPO5V8XeW0&feature=related 

 

Sinopse: Esse vídeo consiste numa aula teórica sucinta acerca da 

contenção física na prática de enfermagem. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ofPO5V8XeW0&feature=related
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CAVALCANTE, M. de B. G.; HUMEREZ, D. C. de. A contenção na 

assistência de enfermagem como ação mediadora na relação 

enfermeiro-paciente. Acta Paul. Enf., v. 10, n. 2, maio/ago., 1997.  

 

 

5. DISCUTINDO O PROJETO TERAPÊUTICO DE UM PACIENTE  

 

 

CASO CLÍNICO – DISCUTINDO NA EQUIPE UM CASO ATENDIDO 

 

A cena a seguir é a de uma equipe de saúde em discussão de um caso 

em atendimento na Unidade. Participam da reunião dois médicos (um 

generalista e um pediatra), cinco agentes comunitárias, um enfermeiro, 

dois auxiliares de enfermagem e a gerente da unidade. 

 

Agente Comunitária de Saúde 1: - Eu gostaria de discutir o caso da 

Dona Sebastiana. 

Enfermeira: - Eu também tenho um caso para discutir que é da 

dona Júlia. 

Agente Comunitária de Saúde 2: - Então vamos logo, porque daqui 

a uma hora vou sair, tenho consulta médica. 

Enfermeira: - Alguém mais tem algum caso para discussão? 

Médico 1: - Se a Dona Sebastiana que vai ser discutida é a mãe da 

Érica, eu não tenho mais nada a dizer desse caso, já fiz tudo o que 

podia e ela não adere ao tratamento proposto. 

Gerente: - Então, vamos começar por esse, porque me parece que 

essa dificuldade não é somente do Dr. 1, mas de muitos daqui. 

Auxiliar de enfermagem 1: - Eu mesma, quando a percebo 

chegando, tenho vontade de sumir. 

Agente Comunitária de Saúde 1: - Ela está atravessando uma fase 

de vida muito dura, tem pressão alta, não toma os medicamentos, não 
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vem aos grupos, eu canso de chamar, não participa da caminhada 

matinal... Mas vem sempre pra conseguir receita azul. Não sei o que 

fazer mais. 

Médico 1: - Esse caso não tem solução. Acho perda de tempo. 

Não podemos descadastrá-la da Unidade? 

Auxiliar de enfermagem 2: - Lá no meu outro trabalho é assim: 

paciente que não aceita tratamento é dado alta. 

Médico 2: - Como é a vida dessa mulher? 

Agente Comunitária de Saúde 3: - É aquela, da casa cor-de-rosa? 

Atende Comunitária de Saúde 1: - É, mas ela mora com a filha 

Érica, é viúva há 3 anos e recebe uma pensão de 1 salário mínimo. 

Contam que era muito alegre quando a filha morava lá, mas estava 

casada e ficava com os dois netos. Agora a filha se separou e a guarda 

das crianças ficou com o pai. A casa se esvaziou de um tempo para cá. 

Médico 2: - Mas por que ela causa tanto desconforto na equipe? 

Auxiliar de enfermagem 2: - Ela é aquela pessoa chata, sabe? Quer 

tudo na hora, vem aqui na recepção e pergunta: - Tem consulta para 

hoje? Se você pergunta: - É para a senhora? Ela já responde: - Já vi que 

vai me enrolar... Não é mesmo, auxiliar 1? 

Auxiliar de enfermagem 1: - Não! Sabe, tenho outra idéia sobre ela. 

É daquelas pessoas que participam, já foi da associação de moradores. 

Agora, anda revoltada da vida. 

Enfermeira: - É, mas revolta é problema de saúde? Que temos com 

isso? 

Agente Comunitária de Saúde 3: - Acho que tenho uma sugestão... 

Agente Comunitária de Saúde 4: - Ah! Lembrei. É hoje que vamos 

refazer o mapa da sala 4? 

Gerente: - Gente, vamos ver isso depois. Vamos voltar ao caso. 

Agente Comunitária de Saúde 3: - Queria fazer uma sugestão... 



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
DISCIPLINA 14 

 

Enfermagem - Cuidados em Saúde Mental 
19 

 

Enfermeira: - Sabe, acho que tem coisas que precisávamos ter um 

psiquiatra aqui, já dar tratamento de uma vez. O que nós podemos 

fazer nesse caso? Não vejo nada. 

Agente Comunitária de Saúde 1: - Então, que que eu faço? Se 

vocês que estudaram não sabem.... 

Agente Comunitária de Saúde 2: - Quem tem de falar ao do caso 

são os doutores! Eles têm as respostas disso daí. 

Enfermeira: - Eu discordo! Como enfermeira, tenho meu valor. 

Agente Comunitária de Saúde 2: -Não, você também tem estudo, 

quis dizer que eles sabem mais desses casos. 

Enfermeira: - Não concordo de novo! 

Agente Comunitária de Saúde 2: - Deixa pra lá... 

Agente Comunitária de Saúde 5: - Só pra dar um aviso: o ônibus 

mudou o trajeto e também os horários. 

Agente Comunitária de Saúde 2: - Gente, preciso ir. Até à tarde. 

Médico 2 (dirige-se ao médico 1): - Qual é o problema ao seu ver? 

Médico 1: - Ela vem com a PA toda descontrolada, mente que está 

tomando o remédio, no começo, eu modificava a prescrição, agora 

não sei mais o que fazer. 

Médico 2: - Experimenta antes de atendê-la se acalmar e não 

iniciar a consulta você falando. Deixa ela falar. 

Médico 1: - E eu faço o que? Os pacientes já entram esperando eu 

dizer o que devem fazer. Perguntam “E aí, Doutor, o Sr. Não vai abaixar 

minha pressão? 

Médico 2: - Procure esperar um tempo e deixar que ela fale sobre 

si, sobre o que pensa que acontece com a pressão dela, com ela. 

Enfermeira: - Sabe, que isso aí é interessante, porque a gente pensa 

que o paciente não sabe da vida dele e se surpreende. 

Auxiliar de enfermagem 1: - É, lembra da Dona Joaquina, ela 

chegou a conclusão de que estava querendo ficar doente porque 
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assim tinha atenção dos filhos. Agora se cuida, emagreceu, vai ao salão 

de beleza... a pressão está super boa. 

Gerente: - Acho interessante isso não só para o Dr. 1, mas para 

todos daqui: para quem visita, quem recebe na recepção... Vamos 

procurar... (é interrompido). 

Auxiliar de enfermagem 2: - A gente aqui é muito bonzinho, esses 

pacientes ficam mal acostumados... 

Médico 1: - Vou tentar, mas não sei se isso vai dar certo... (dirige-se 

ao médico 2) Até porque você pode conversar assim com seus 

pacientes porque sua agenda aqui é bem light. Tem dia que eu atendo 

16 e quatro encaixes... 

Médico 2: - Não! Minha agenda é como a sua. Quem disse que eu 

atendo menos? 

Auxiliar de enfermagem 1: - Eu que não fui, viu Dr.?! 

Agente Comunitária de Saúde 1: - E se a gente discutisse o caso da 

dona Sebastiana com o pessoal lá da Saúde Mental? Podia convidar 

para vir aqui e discutir com a gente. 

Médico 1: - Acho bom isso, porque eles lidam mais com isso e 

podem nos ajudar. Isso pode ser feito? Acho que sereia interessante 

todos os trabalhadores participarem. Poderia ser uma coisa para o 

aprendizado de todo mundo. 

Agente Comunitária de Saúde 2: - E por que não encaminha ela 

de vez para lá? 

Auxiliar de enfermagem 2: - Isso que eu penso! Não segue direto, 

dá alta, encaminha para outro lugar. 

Enfermeira: - Porque é da nossa área, e somos nós os responsáveis 

por cuidar dela e da família dela. 

Gerente: - Vou ver. Na próxima reunião, eu informo se poderá 

acontecer essa discussão de caso com o pessoal da Saúde Mental. 

Mas, antes, tenho de ver na Secretaria de Saúde, se pode. Bom, 

precisamos ir para o outro caso, desse ficamos assim? 
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Resumo- A contenção física tem como finalidade preservar a integridade física, psíquica e moral tanto do 
paciente como da equipe de Enfermagem que o assiste. No sentido de otimizar e qualificar a assistência 
oferecida aos pacientes com transtornos mentais em crise atendidos em uma Unidade de Pronto 
Atendimento de Saúde Mental do Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, pretendeu-se 
com este estudo descritivo, exploratório e bibliográfico elaborar um modelo de protocolo. A pesquisa 
possibilitou o desenvolvimento de análise da situação indicada à contenção física e quais técnicas corretas 
para esse procedimento terapêutico. Artigos, livros, anais de eventos científicos e trabalhos acadêmicos 
foram consultados em base de dados online e bibliotecas universitárias, para fundamentar a criação do 
modelo à equipe de Enfermagem para a realização de um procedimento adequado, seguro e eficiente. 
Conclui-se que a padronização da técnica de contenção física em pacientes com transtornos mentais é 
primordial, pois funciona como instrumento regulamentador em busca de uma assistência humanizada com 
qualidade e segurança, mas deve ser desenvolvida de acordo com o perfil da Unidade de Saúde. 
 
Palavras-chave: Saúde mental. Emergência. Contenção física. Enfermagem. Protocolo. 
 
Área do Conhecimento: Ciências da Saúde. 
 
Introdução 

 
Nos primórdios, revela Foucault (2000), que, 

praticamente, não havia assistência psiquiátrica. O 
tratamento era relacionado com a maneira que a 
sociedade concebia a loucura. Complementam 
Kaplan, Sadocku e Greeb (1997), que o Hospital 
Bicêtre, em Paris, França, era uma verdadeira 
casa de horror. Os pacientes, abandonados a 
própria sorte, recebiam terapêuticas invasivas e 
rudimentares como lobotomia, insulinoterapia, 
malarioterapia, sangria e purgação. 

Um dos primeiros revolucionários da Psiquiatria 
foi Phillipe Pinel, que ao assumir a Diretoria do 
Hospital Bicêtre, em 1793, libertou todos os 
pacientes das correntes. Marcava o início da 
Terapia Moral, oferecendo liberdade aos 
movimentos. Muitos pacientes estavam 
acorrentados por, aproximadamente, quarenta 
anos (TEIXEIRA, 2001). Pinel fazia parte do grupo 
de cientistas franceses, Ideologes, precursores da 
humanização. O grupo se preocupava com  
administração hospitalar, saúde sanitária e 
capacitação profissional (PALOMBA, 2005). 

Mediante aos pilares promoção proteção e 
recuperação evidenciados no Art. 196 da 
Constituição Federal e na Lei nº8080/1990  que 
idealizou o Sistema Único de Saúde (SUS), 
promulgou-se a Lei nº10.216/2001. Conhecida 
como Lei Paulo Delgado, que tramitou 12 anos no 
Congresso Nacional, delineou novos rumos à 

saúde mental, dispondo sobre a proteção e os 
direitos dos pacientes com transtornos mentais, 
fazendo parte da Reforma Psiquiátrica Brasileira, 
ainda em andamento.  

No entanto, desde o princípio da Psiquiatria, 
esclarece Lino (2001), a partir do momento em 
que pacientes com transtornos mentais 
representam perigo a si próprio ou à sociedade é 
necessária a realização de contenções. 
 
Metodologia 

 

 Com base na teoria de Oliveira (2004), trata-se 
de uma pesquisa descritiva, exploratória e 
bibliográfica com método de abordagem hipótetico 
dedutiva. Partiu-se do conhecimento empírico 
vivenciando durante o período de Estágio 
Supervisionado (ES) em uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de Saúde Mental do Município 
de São José dos Campos, Estado de São Paulo.   

A fundamentação teórica, que envolveu 
consulta a artigos, livros, anais de eventos 
científicos e trabalhos acadêmicos disponíveis em 
bibliotecas universitárias e online, bem como 
acervos particulares, possibilitou o 
desenvolvimento de um nível de análise da 
situação em que se indica a contenção física e 
quais as técnicas corretas para esse procedimento 
terapêutico, tendo como escopo elaborar um 
modelo de protocolo das técnicas de contenção 
física ao paciente com transtornos mentais. 
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Para o desenvolvimento do modelo, 
fundamentou-se no Protocolo Integrado de Saúde 
Mental de Curitiba (2002), adaptando-o às 
condições da UPA de Saúde Mental, objeto 
empírico deste estudo. 
 
Resultados 
 

Em consonância com a Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP, 2006), 21% da população 
brasileira (39 milhões de pessoas) necessitam ou 
irão carecer de atenção e assistência em algum 
tipo de serviço de Saúde Mental.  

Consoante Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS, 2002), os transtornos mentais são 
causas importantes derivadas do absenteísmo ao 
trabalho de internação especificamente na 
população masculina em idade ativa. Em 1999, 
corresponderam a 3,5% no total de internações no 
sistema público, percentual que foi maior na região 
Sudeste (5,2%), em que está localizado o Estado 
de São Paulo e o Município de São José dos 
Campos. 

As internações por causas ligadas à gravidez, 
ao parto e ao puerpério determinaram internações 
totais na faixa etária de 30-39 anos de idade 
(12%) e de 40-49 anos (10%). Outras doenças 
como esquizofrenia, abuso de álcool e drogas 
psicoativas também tiveram índice elevado na 
faixa etária de 20-49 anos (72%). O alcoolismo, 
predominante no sexo masculino, representou 
mais de 15% dos transtornos mentais (OPAS, 
2002). 

Em 2000, dados epidemiológicos indicavam 
quatrocentos milhões de brasileiros com 
transtornos mentais. Além do sofrimento e da falta 
de cuidado ou cuidados inadequados, essas 
pessoas ainda vivenciam o estigma, a vergonha e 
a exclusão. Em 2001, a pesquisa de Assunpção 
(2005) registrou o predomínio de transtornos 
mentais nas regiões Sudeste e Sul. No século XXI, 
o índice de pacientes com transtornos mentais 
cresce ainda mais. 

Mediante diretrizes da ABP (2001), esses 
pacientes necessitam de assistência parcial ou 
integral devido aos quadros agudos e crônicos. 
Portanto, como apontado por Lino (2001), 
compete à promotoria da instituição de saúde a 
responsabilidade quanto à assistência secundária 
aos pacientes que se comprometeram, 
psiquicamente, em vínculos com retaguarda na 
assistência primária. Como atenção secundária há 
o tratamento em UPA, limitando-se na atuação e 
na complexidade de saúde mental, um local que 
também oferece assistência emergencial. 

Em casos psiquiátricos emergenciais, em UPA, 
em que pacientes agitados/agressivos, 
normalmente, chegam acompanhados por família, 
corpo de bombeiros ou Polícia Militar, afirmam 

Dornas Junior e Ferreira (2000), que a conduta da 
equipe de Enfermagem deve ser rápida e precisa .  

Para esse paciente, ao não responder a 
contenção verbal, conforme o Plano Estadual de 
Saúde Mental de Santa Catarina (2005), deve-se 
aplicar a contenção física. Nesse procedimento, a 
Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (2002) 
recomenda que a equipe de Enfermagem deve ser 
composta por no mínimo cinco profissionais, 
dotada de capacitação tecnicocientífica. Como 
evidenciado por Jacinto, Stella e Laurito Junior 
(2006), sempre preservando a integridade física 
tanto do paciente como da própria equipe. 

Desta maneira, elaborou-se um modelo de 
protocolo de contenção física para pacientes com 
transtornos mentais, a fim de se promover 
esclarecimentos à equipe de Enfermagem na 
prática de um procedimento adequado e eficiente. 
O modelo foi desenvolvido em sistema de 
fluxograma dividido em seis etapas (Quadro 1).  

 
ETAPAS DESCRIÇÃO 

 
 

1ª 
Procedimentos 

preliminares 

• Enfermeiro realiza análise de conduta 
frente ao paciente, em seguida avalia 
o ambiente 

• Equipe (auxiliares/técnicos) se 
aproxima do paciente 

• Enfermeiro esclarece aspectos sobre 
a conduta ao paciente 

2ª 
Imobilização 

dos membros 

Segue-se seqüência: Tórax, MMSS e 
MMII 

3ª 
Retirada de 

adornos 

Aliança, anel, relógio, pulseira e corrente 

 
 

4ª 
Utilização de  

Faixas 

• Desenrolar a faixa 

• Juntar 2 pontas em forma de alça 

• Colocar mão de destreza no espaço 
da alça 

• Dobrar a laçada que ficou sobre a 
mão 

• Colocar acima da junção das pontas 

 
5ª 

Afixação de  
faixas ao leito 

 

• Ponta da faixa mais curta vai ao leito 

• Parte enrolada deve-se enrolar três 
vezes o membro 

• No sentido distal-proximal, envolver 
os joelhos e os cotovelos 

6ª 
Contenção 

total 

Colocar faixas na horizontal: Tórax, 
MMSS e MMII 

 

Quadro 1 – Etapas do modelo de protocolo de 
contenção física para pacientes com transtornos 
mentais atendidos em UPA 

 
Na análise de conduta, se o paciente não 

necessitar de contenção física, passará por uma 
triagem após a contenção verbal. Nessa triagem, o 
é avaliado, colocado em observação e 
encaminhado ao Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) para tratamento específico.  
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Quanto às faixas especiais (Figura 1), são 
imprescindíveis cinco unidades – uma para tórax 
(2,50 m de comprimento por 0,25 cm de largura) e 
quatro para MMSS e MMII (1,70 m de 
comprimento por 10 cm de largura). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Faixas para contenção física:          
membros (A) e tórax (B) 

 
Discussão 
  

No entanto, se houver a necessidade de 
contenção química, acrescenta-se a sétima etapa. 
Para a realização deste procedimento, é 
preconizado pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Curitiba (2002), no mínimo, seis profissionais 
de Enfemagem.  

À luz da teoria de Zago et al. (2008), toda 
contenção física deve ser interrompida ou não 
executada sempre que o ambiente não for 
favorável referente à segurança do paciente. 
Também deve ser evitada quando a instituição 
não contar com profissional de Enfermagem 
dotado de preparo técnico ou quando a equipe 
não possuir um número mínimo de profissionais.  

De acordo com Parecer n°56/1993 da Câmara 
Técnica Assistencial e Parecer n°5/1997 da 
Câmara Técnica de Ética do Conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de São Paulo (Coren-
SP), a contenção física em pacientes com 
transtornos mentais deve seguir um protocolo que 
regulamente as técnicas, visando à promoção de 
uma assistência de Enfermagem humanizada com 
qualidade e segurança. 

O protocolo é um instrumento que facilita a 
implementação de ações que fazem parte do 
Processo de Enfermagem (PE). Na concepção de 
Horta (1979), método padronizado para oferecer 
assistência humanizada em que deve constar 
recursos humanos e materiais necessários para 
colocar em prática prescrições mediante cada 
necessidade do paciente. 

Alicerçado nas diretrizes da ABP (2006), o 
protocolo realizado por uma equipe de 
Enfermagem é imprescindível, porém a maneira 
como que é interpretado pode diminuir a 

credibilidade e a competência profissionais. Esse 
procedimento não pode ser realizado apenas 
como um cumprimento mecânico, mas sim 
objetivando a regulamentação da técnica da 
contenção física em pacientes com transtornos 
mentais. 

Retomando as determinações da Secretaria 
Municipal de Saúde de Curitiba (2002), os 
profissionais que oferecem assistência aos 
pacientes com transtornos mentais devem estar 
aptos e familiarizados com o protocolo de 
condutas da instituição em que atua, a fim de se 
promover uma contenção física humanizada e 
segura com qualidade. 
 
Conclusão 

 
Observa-se que a contenção física em 

pacientes com transtornos mentais, como medida 
preventiva de comportamentos agressivos e/ou 
violentos é pouco abordado, denotando-se a 
necessidade de normas para determinarem a 
dinamização de estratégias desse procedimento 
terapêutico. A prática de contenção física na UPA 
de Saúde Mental é relativamente comum, porém é 
preciso conscientizar todos os integrantes da 
equipe de Enfermagem acerca da importância, da 
sensibilidade e da periculosidade desta 
assistência. 

Entende-se que um modelo de protocolo é 
essencial para garantir a qualidade de cuidados e  
competências técnicas da equipe de Enfermagem, 
visando sempre à integralidade física, psíquica e 
moral dos pacientes e dos profissionais de saúde. 
A elaboração deste instrumento, primeiramente, 
normatiza e esclarece aos enfermeiros 
especialistas em saúde mental e psiquiátrica 
acerca de seu papel relevante no treinamento e 
aperfeiçoamento da equipe de Enfermagem para a 
intervenção frente ao paciente em crise, 
permitindo interromper e controlar o 
comportamento agitado/agressivo. 

No entanto, questiona-se até que ponto o 
conhecimento e o seguimento das recomendações 
previstas nas diretrizes ou protocolos adotados 
têm modificado o padrão de atuação dos 
profissionais de saúde e que tipo de desfecho tem 
se observado como resultado da aplicação de tais 
protocolos. 

Nesse contexto, sugere-se a uma UPA de São 
José dos Campos a implantação do protocolo de 
contenção física em pacientes com transtornos 
mentais. Para isso, recomenda-se, a priori, a 
promoção de treinamento à Equipe de 
Enfermagem. Ciente de que alguma 
imprevisibilidade possa acompanhar este tipo de 
comportamento, recomenda-se a avaliação de 
evidências e eficácia da terapêutica, focando o 
índice de iatrogenias, para que sejam 
providenciados ajustes visando a melhoria 

B 0,57 cm 
1,36 m 

0,25 cm 0,21 cm 

2,50 m 

0,68 cm 

0,15 cm 0,10 cm 

1,70 cm 

0,10 cm 
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contínua da assistência de Enfermagem ao 
paciente com transtornos mentais. 
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O tratamento da dependência de substâncias, mesmo 
considerado uma questão relativamente nova, tem re‑
cebido atenção da comunidade científica, para que seja 
desenvolvido atendendo à demanda atual. Uma vez que 
a gravidade dos transtornos por uso de substâncias dife‑
re bastante entre aqueles que os apresentam, e mesmo 
em um único indivíduo, flutua ao longo do tempo, há 
que se flexibilizar o serviço oferecido ao paciente.

Hoje, para atender à essa demanda, há uma varie‑
dade de opções de modelos de tratamento, que diferem 
quanto à abordagem utilizada e quanto à intensidade de 
atenção oferecida ao usuário do serviço. Referimo ‑nos 
a modelos de internação (para além da desintoxica‑
ção), internação ‑dia, residência terapêutica, serviços 
de intervenção em crises, tratamento farmacológico e 
participação em grupos de mútua ajuda para o usuá‑
rio de substâncias e para seus familiares (12 passos, NA 
[Narcóticos Anônimos], AA [Alcoólicos Anônimos]). 
Um dos modelos oferecidos é o denominado tratamento 
ambulatorial, que apresentamos neste capítulo.

Estudos sobre custo e efetividade do tratamento 
ambulatorial têm sido conduzidos, apresentando re‑
sultados positivos.1 ‑3 Essa modalidade de tratamento 
agrega vantagens como custo inferior às internações 
hospitalares; atendimento a um número maior de pa‑
cientes; permanência do paciente mais tempo aderido 
ao serviço, possibilitando uma participação maior no 
programa de maneira geral; atenção às diferenças de 
cultura e regionalidade; o paciente mantém sua rotina 
sem prejuízo significativo no desempenho de papéis fa‑
miliares, profissionais, sociais ou acadêmicos, podendo 

ainda treinar nesses ambientes as habilidades de enfren‑
tamento desenvolvidas. Outro aspecto elencado como 
vantagem diz respeito ao fato de que, nessa modalida‑
de de tratamento, quando o atendimento é em grupo, 
em razão do tempo maior de atendimento, há criação 
de vínculo entre os participantes, o que ajuda na re‑
construção da autoestima e facilita o desempenho das 
habilidades sociais.4 Vale a pena ressaltar que a interna‑
ção muitas vezes ainda é vista como um estigma social 
para o indivíduo.

Tal recurso de tratamento atende aos preceitos di‑
tados pelo National Institute on Drug Abuse (NIDA), que 
preconiza o não oferecimento de uma única modalidade 
de tratamento (não ao modelo de tratamento “tamanho 
único”), a disponibilidade de acesso contemplando as 
múltiplas necessidades do indivíduo, e não apenas o uso 
de substâncias. O plano de tratamento deve ser maleá‑
vel, atendendo às necessidades do indivíduo que podem 
mudar ao longo do tempo, sem, no entanto, deixar de 
prever um mínimo de permanência no serviço, garan‑
tindo maior aproveitamento. É importante que haja 
combinação de várias abordagens psicoterápicas, alia‑
das ao tratamento farmacológico, quando necessário, 
principalmente nos casos em que houver outras mor‑
bidades associadas e o tratamento for oferecido em um 
mesmo ambiente. O uso de drogas deve ser monitorado 
de forma contínua, sendo a desintoxicação apenas parte 
do tratamento. Atenção especial deve ser dada a outros 
comprometimentos, como presença de HIV/AIDS e ou‑
tras doenças físicas, ficando evidente que nem sempre 
o paciente virá por vontade própria, e a completude do 
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Dedicado aos profissionais da UNIAD, muitos deles colaboradores desta obra. Aos idealizadores do projeto e àqueles que tornaram possível 
a implantação de um conjunto de ambulatórios “feitos sob medida” para atender necessidades de nossos pacientes. Médicos, psicólogos, 
enfermeiros, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e assistentes sociais, que colocaram seus conhecimentos à disposição daqueles que con‑
vivem com o problema da dependência química. A ambos, profissionais e pacientes, sem os quais este projeto não teria se tornado realidade. 
Neide Zanelatto

PonTos ‑chave

 Para alguns casos, o tratamento ambulatorial tem ‑se mostrado tão eficaz quanto tratamentos 
em regime de internação. Ambulatórios específicos para o tratamento de determinadas substâncias parecem atender melhor às demandas 
apresentadas pelos pacientes. O período de pós ‑tratamento tem se apresentado como um momento importante, no qual o acompanhamento 
pode garantir um desfecho positivo.

 



Dependência química         23

plano de recuperação do uso de substâncias poderá ser 
concretizada após um período bastante longo, até que 
o paciente se estruture interna e externamente para a 
manutenção do estágio de mudança.5

O AmbulAtóriO PArA trAtAmentO 
dA dePendênciA químicA

Em um ambiente de tratamento não intensivo, 
a equipe profissional, composta por especialistas em 
dependência química, com graduação em medicina, 
psicologia, terapia ocupacional, nutrição, enfermagem 
e outros, dependendo da proposta do serviço, poderá 
oferecer ao paciente:

 1. Tratamento farmacológico (psiquiátrico): feito por 
especialista na área das dependências, com base 
na avaliação das necessidades do paciente e dese‑
nhado segundo estas, e não como um protocolo a 
ser seguido. Isso reduz os prejuízos para o paciente 
e concorre para o aumento da adesão a outras in‑
tervenções que se fizerem necessárias.6 Mesmo nos 
casos em que se deva proceder uma conduta para 
desintoxicação, existe consenso de que a maioria 
dos pacientes não necessita internação, devendo 
ser esta preferencialmente feita em regime ambu‑
latorial ou de internação domiciliar.7

 2. Tratamento psicoterápico individual ou em grupo: vol‑
tado tanto para a redução da demanda (abstinência) 
quanto para a redução da oferta (consumo reduzido 
e consequentemente menores efeitos secundários do 
uso da substância). Baseia ‑se nas principais aborda‑
gens estudadas: entrevista motivacional, prevenção 
de recaída, terapia cognitivo ‑comportamental das 
habilidades de enfrentamento e sociais e terapia 
familiar.8 É importante que seja conduzido por um 
profissional que domine não só os conhecimentos 
da área da dependência química, como da saúde 
mental em geral, pois muitos pacientes apresentam 
quadros de comorbidades.

O atendimento individual terá como objetivos 
principais:

a) Manter a participação dos pacientes, por meio 
de esclarecimento e revisão contínuos das metas 
e dos objetivos no tratamento.

b) Treinar os pacientes no manejo da ansiedade, 
natural e decorrente do processo de mudança.

c) Reforçar a aliança terapêutica, visando manter 
o paciente aderido.

d) Desenvolver e treinar habilidades de enfrenta‑
mento para lidar com situações de risco e de 
difícil manejo.3

A terapia em grupo, conduzida por profissionais 
especializados, tem objetivos específicos a serem 
atingidos por cada grupo de pacientes. É importante 

que o serviço ambulatorial ofereça, além do atendi‑
mento em grupo para o aumento da motivação e o 
alcance da abstinência, grupos para prevenção de 
recaída, para treinamento de habilidades sociais e 
de enfrentamento de situações de risco, assim como 
de pós ‑tratamento, descrito logo a seguir. O atendi‑
mento em grupo, em geral voltado para pacientes 
sem comorbidades, tem as seguintes vantagens:9

a) O próprio grupo gera sua resposta adaptativa. 
Primeiro, os membros, juntos, aprendem a criar 
uma resposta adaptativa, depois são preparados 
para aplicar esses processos em si mesmos.

b) Maior facilidade em manter o foco na tarefa ou 
na agenda.

c) Os pacientes percebem que não são os únicos 
com aquele problema, o que aumenta a espe‑
rança de poder lidar com ele, e faz com que as 
pessoas se sintam úteis umas às outras.

d) Maior facilidade no desenvolvimento de ha‑
bilidades sociais, pois o terapeuta não é visto 
como o único modelo; os membros do grupo 
são modelos uns para os outros.

e) Surgimento de um sentimento de ser parte de 
um grupo, ter valor, ser importante, em um 
momento no qual a rede social está estreitada 
e os estímulos do meio social em geral são ne‑
gativos.

f) Atendimento de um número maior de pacientes 
em menor tempo.

 3. Avaliação nutricional: estudos10 evidenciam que 
pacientes tratados em um serviço que contemple 
a avaliação e a educação nutricional em seus pro‑
gramas tendem a apresentar melhores desfechos ao 
final do tratamento. Tais ações têm como objetivo a 
contenção dos excessos alimentares e a reeducação 
alimentar, a melhora da autoestima, a prevenção 
da recaída e a prevenção do desenvolvimento de 
transtornos da alimentação.

 4. Atendimento em terapia ocupacional: essa inter‑
venção tem o papel de facilitar as situações di‑
versas em que se inserem o paciente e suas ações, 
constituindo ‑se um espaço intermediário vivido 
durante a realização de atividades que o auxiliam 
a experimentar novas formas de ser e de se relacio‑
nar com objetos, pessoas e consigo mesmo. Nesse 
setting, o paciente reencontra suas capacidades de 
realizar projetos para sua vida, ponto fundamental 
para a retomada dos papéis deixados em segundo 
plano, em virtude da relevância do uso de substân‑
cias, e para o planejamento de ações produtivas.11

 5. Acompanhamento terapêutico: trabalho coadjuvante 
das demais intervenções no tratamento, tem um 
papel de importância relevante, pois atua direta‑
mente no ambiente em que o paciente está inseri‑
do. O acompanhante terapêutico, em sua atuação, 
oferece ‑se como modelo de identificação. Intervindo 
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em um nível mais vivencial e menos interpretativo, 
percebe, reforça e auxilia no desenvolvimento da 
capacidade criativa do paciente. Representando o 
terapeuta, quando necessário, pode atuar como 
agente ressocializador, bem como servir como me‑
diador nas relações familiares.12

 6. Assistência social: com uma atuação voltada mais 
para a família do paciente, atende às demandas 
sociais, abrangendo, além das questões de sobrevi‑
vência propriamente, também a questão de atitudes 
e comportamentos.

O acolhimento do paciente em um setting de cui‑
dados compartilhados com uma equipe multidisciplinar 
tem apresentado resultados positivos para a melhora em 
estudos de seguimento.13 Para complementar o trabalho 
da equipe multidisciplinar, é fundamental a presen‑
ça de um gerente de caso, que exercerá as seguintes 
funções:14

 1. Obter e organizar os dados da história do pa‑
ciente.

 2. Compreender como se deu a dependência, qual sua 
gravidade e quais os principais fatores de risco e de 
proteção.

 3. Identificar as necessidades do paciente e do caso 
em si.

 4. Desenvolver uma proposta de intervenção voltada 
para aquele caso em particular (o serviço se adapta 
ao paciente, e não o paciente tem de se adaptar ao 
serviço oferecido).

 5. Buscar equipamentos para o atendimento da de‑
manda.

 6. Fazer as conexões necessárias para formar uma rede 
de tratamento.

 7. Avaliar periodicamente o tratamento, revendo o 
processo quantas vezes forem necessárias.

 8. Manter o acompanhamento até o final do trata‑
mento.

O gerenciamento de caso é uma ferramenta impor‑
tante, sobretudo no tratamento de pacientes com vários 
problemas (sociais, de saúde mental, forenses) associa‑
dos ao uso de álcool e outras drogas, pois contempla o 
caso em sua plenitude, com base na realidade.

intervenções de APOiO

Além das intervenções referidas, a família do pa‑
ciente também é contemplada nessa abordagem, dadas 
as evidências de que, quando a família recebe tratamen‑
to especializado, as chances de adesão e de melhora 
do paciente tendem a aumentar.15 ‑17 O tratamento da 
família pode ser realizado individualmente ou em aten‑
dimentos em grupo.

Os pacientes, em um serviço ambulatorial, devem 
ser encaminhados para a busca de outros serviços de 

apoio que preencham o período em que não frequen‑
tam o serviço e que compartilhem da mesma ideologia 
em termos da abstinência (consumo moderado/absti‑
nência). Um recurso do qual se pode lançar mão são os 
grupos de 12 passos, ou grupos de mútua ajuda, que têm 
como meta a abstinência e a troca de experiências tanto 
do tempo de uso da substância quanto do tempo de abs‑
tinência. O serviço ambulatorial deve ter uma lista de 
grupos que ofereçam esse serviço. Em cidades menores, 
é desejável, e até possível, ter ‑se um nome de referên‑
cia em cada grupo para que o acolhimento do paciente 
encaminhado seja feito de forma mais personalizada, fa‑
cilitando a adesão ao grupo. Recentemente, o Conselho 
Estadual sobre Drogas (CONED) editou o Primeiro 
Levantamento dos Recursos de Apoio para Álcool e 
Drogas no Estado de São Paulo,18 contendo endereços e 
horários de reuniões de grupos de mútua ajuda, grupos 
de AA, Al ‑Anon e Al ‑Ateen, Amor ‑Exigente, bem como 
endereços dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
em todo o Estado e uma relação de escolas que partici‑
pam do programa Escola da Família, atuando em uma 
abordagem mais preventiva.18

PremissAs imPOrtAntes 
PArA A imPlAntAçãO de 
um serviçO AmbulAtOriAl

De acordo com os protocolos desenvolvidos 
pelo Substance Abuse and Menthal Health Services 
Administration (SAMSHA)19 (www.samsha.gov), exis‑
tem premissas importantes para a implantação de 
um ambulatório para o tratamento de dependentes 
químicos:

 1. Facilite o acesso ao tratamento: o serviço deve aten‑
der a um maior espectro o possível na população de 
dependentes químicos. Atendimento a dependentes 
de diversas substâncias, de ambos os gêneros, várias 
faixas etárias e níveis sociais diferenciados, bem 
como estar disponível para pacientes envolvidos 
com a justiça, são aspectos que devem ser con‑
templados visando a uma gama maior de serviços 
oferecidos ao paciente.

 2. Torne a entrada no tratamento possível: aspectos 
como horários de atendimento, local de instalação 
do serviço (com facilidade de transporte) e atendi‑
mentos personalizados facilitam a adesão ao trata‑
mento. Estudos evidenciam que a rápida entrada e 
o tempo de permanência são preditores importantes 
para a melhora do paciente, tendo maior impacto 
do que a intensidade do tratamento.20

 3. Enfatize o aumento da motivação já existente e a 
construção de uma aliança terapêutica: utilize téc‑
nicas da entrevista motivacional para desenvolver 
no paciente a necessidade de mudar seu comporta‑
mento de uso de drogas. A aliança terapêutica tem 



Dependência química         25

como embasamento principal o reconhecimento 
de que o paciente tem capacidade de mudar e ele 
reconhece isso; um vínculo emocional significativo 
com o terapeuta, que, por sua vez, é empático em 
relação ao paciente; e um tratamento orientado 
para metas que sejam construídas de comum acordo 
entre paciente e terapeuta.

 4. Reforce a meta de que o paciente deve ter um tempo 
mínimo de tratamento, visando ao melhor aprovei‑
tamento deste. Pacientes dependentes de substância 
tendem a ter dificuldades na adesão ou a abandonar 
o tratamento antes de sua completude, pois muitos 
podem ser resistentes a mudança de hábitos.

 5. Construa para cada paciente um tipo de tratamento 
específico que atenda a suas necessidades: o aten‑
dimento às necessidades físicas (saúde física e 
mental), psicológicas, familiares e sociais auxilia na 
mudança de comportamento e aumenta as chances 
de recuperação da dependência de substâncias.

 6. Monitore a abstinência: estudos21 revelam que o 
gerenciamento de contingências (p. ex., análises 
de urina para maconha ou cocaína e uso do ba‑
fômetro para álcool) tem apresentado resultados 
muito positivos, favorecendo a manutenção da 
abstinência, embora estudos recentes indiquem a 
necessidade de uma constante avaliação ética do 
procedimento.22

 7. Utilize outros serviços que deem suporte à mudança: 
a participação em grupos de mútua ajuda, de 12 
passos, concomitante ao tratamento ambulatorial, 
evidencia maior chance de manutenção da absti‑
nência e melhor funcionamento global.23

 8. Forneça sessões de psicoeducação sobre o abuso 
das substâncias (efeitos do uso agudo e crônico e 
complicações associadas), bem como sobre recu‑
peração e prevenção de recaída. É sabido que téc‑
nicas psicoeducacionais são parte de praticamente 
todos os protocolos para tratamento de transtornos 
psiquiátricos que usem como referencial teórico 
de base a terapia cognitivo ‑comportamental. Seu 
papel educativo tem lugar desde o início até o fim 
do processo, uma vez que, durante esse período, 
o terapeuta se ocupa de educar o paciente sobre 
seu transtorno e familiarizá ‑lo com ele, de modo 
que este esteja ciente de suas limitações e em que 
elas implicam. Estudos mostram que a prática da 
psicoeducação faz do paciente um colaborador 
ativo no tratamento, aliado da equipe e, portanto, 
com chance de um desfecho melhor em termos de 
resultado.24

 9. Inclua no tratamento familiares, amigos, emprega-
dores e pessoas com quem o paciente tenha vínculos 
afetivos importantes. Ofereça informação científica 
embasada e de qualidade sobre o problema e orien‑
tação sobre como lidar com a questão. A família, 
um dos fatores de proteção mais evidente, pode 
também ser responsabilizada por muitas recaídas, 
quando não adequadamente orientada.

 10. Faça um mix de estratégias e abordagens de eficácia 
comprovada: terapia cognitivo ‑comportamental (em 
grupo e individual), terapia e técnicas de entrevista 
motivacional, técnicas de prevenção da recaída, 
gerenciamento de caso, manejo de contingências 
e incentivos, participação em grupos de mútua 
ajuda (12 passos) e acompanhamento individual 
pós ‑tratamento.

 11. Mantenha a equipe treinada e bem informada sobre 
novas modalidades de tratamento. É importante que 
a equipe seja supervisionada e os casos sejam dis‑
cutidos, para um melhor atendimento ao paciente. 
O espaço da supervisão é de extrema importância, 
pois nele o terapeuta pode compartilhar com outros 
profissionais suas dúvidas e angústias e até mesmo 
se certificar de que está agindo da melhor forma. 
Manuais produzidos com esse fim auxiliam e orien‑
tam a atuação do terapeuta, mas não são suficientes 
para dar suporte a toda sua atuação.

AmbulAtóriOs esPeciAlizAdOs 
versus AmbulAtóriOs gerAis

De modo geral, o modelo clínico para o tratamen‑
to de dependentes químicos compreende avaliação da 
gravidade da dependência e das necessidades em um es‑
pectro de funcionamento biopsicossocial, oferecimento 
de cuidados em vários níveis, serviços de atendimento 
em que o paciente tenha contato direto com o profissio‑
nal responsável por seu caso, mecanismos para retenção 
no tratamento por um período apropriado de tempo e 
monitoração desse paciente durante e após o término 
do tratamento. No entanto, cada vez mais, evidencia ‑se 
a necessidade da construção de modelos de tratamento 
específicos para o atendimento da demanda de determi‑
nadas populações ou subgrupos de pacientes.

Alexander e colaboradores,25 a partir de dados co‑
letados em instituições que realizam tratamento para 
dependentes químicos em regime ambulatorial, estu‑
daram as tendências dessas condutas no período entre 
1995 e 2005. As práticas mais comuns foram a avaliação 
das necessidades seguida do plano de tratamento e do 
gerenciamento de caso. Contudo, segundo os autores, o 
tratamento para populações específicas é pouco pratica‑
do e, nos últimos anos, pouco estudado. Tal tendência 
parece resultar em prejuízo, já que grande parte dos 
pacientes que procuram esse tipo de serviço tem carac‑
terísticas muito peculiares, necessitando de um modelo 
específico que atenda a suas necessidades. O estudo 
ainda destaca que um terço dos pacientes nem sequer 
recebe uma avaliação adequada de suas necessidades, 
dificultando ainda mais a elaboração de um plano de 
tratamento adequado a suas demandas.

Nesse caso, levam ‑se em consideração as caracte‑
rísticas pessoais de quem usa uma ou outra droga, bem 
como os prejuízos advindos desse uso e a gravidade da 
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dependência, que, em razão da droga de escolha, pode 
ter um manejo mais ou menos complicado. O ideal é 
que, dentro de um mesmo serviço, haja um ambulatório 
determinado para cada substância ou mesmo para uma 
população específica.

Usuários de cocaína, segundo alguns estudos, têm 
uma tendência maior ao abandono do tratamento (equi‑
valente aos usuários de opioides),26 mas parecem aderir 
melhor quando o acesso é facilitado e há um caráter de 
informalidade. O atendimento deve ser imediato, pois a 
procura quase sempre se dá no momento de crise; por‑
tanto, a avaliação, a triagem e a alocação do gerente de 
caso devem ser feitas de forma rápida, de preferência no 
mesmo dia. Vale a pena ressaltar que, em ambulatórios 
voltados para esse usuário em particular, o horário de 
funcionamento deve se estender até a noite, pelo menos 
em alguns dias da semana.27 Estudos evidenciam que, 
quanto mais específico for o atendimento a essa classe 
de pacientes, melhores os resultados.28

Adolescentes usuários de substâncias necessitam 
de um atendimento que contemple as necessidades des‑
se momento da vida e tenha uma atuação mais efetiva 
no contexto em que está inserido o paciente (escola, fa‑
mília e meio social). O tratamento deve ser estruturado 
em três níveis: o desenvolvimento global do adolescen‑
te, a modificação do comportamento do uso de álcool 
ou de drogas e a resolução dos problemas associados 
a esse uso. Atenção deve ser dada aos casos nos quais 
o desejo pela substância seja intenso, o envolvimento 
com a vida escolar seja pequeno, as opções de lazer se‑
jam consideradas insatisfatórias, o envolvimento com o 
uso de álcool ocorra logo no início da vida, bem como 
se houver envolvimento criminal.29 Uma revisão da li‑
teratura recente sobre tratamentos para adolescentes 
indica que a terapia em grupo é mais eficaz do que o 
acolhimento individual e que a terapia familiar, soma‑
da à terapia cognitivo ‑comportamental e a intervenções 
motivacionais breves, apresentam desfechos melhores 
no trato desses pacientes.30

Mulheres dependentes de drogas beneficiam ‑se 
mais de serviços voltados especificamente para elas.31 
Estudos em nosso país demonstram que mulheres ade‑
rem mais em grupos só para mulheres e que cerca de 
70% das pacientes apresentam melhora parcial ou com‑
pleta no funcionamento global e abstinência ou redução 
do uso de álcool e drogas. Quanto à duração do trata‑
mento, há evidência de que, quanto mais longos e mais 
frequentes os contatos, melhores os resultados.32 Essa 
população tem maiores ganhos terapêuticos quando 
pelo menos um dos terapeutas é do gênero feminino, 
quando a equipe é treinada para o atendimento das co‑
morbidades frequentes nesse grupo e quando os grupos 
são distintos quanto à faixa etária (mulheres e adoles‑
centes). Outro aspecto digno de nota refere ‑se aos temas 
abordados na agenda do tratamento: o treinamento de 
habilidades sociais e a ênfase na melhoria das relações 
interpessoais entre elas e os filhos são ressaltados como 
de grande importância para a adesão e a manutenção 

do tratamento.33 Mesmo assim, nos últimos anos, nota‑
‑se que essas evidências não estão sendo consideradas, 
comprometendo os resultados obtidos.34

Usuários de maconha aproveitam melhor o trata‑
mento junto com seus pares, pois, quando tratados com 
usuários de outras substâncias, tendem a minimizar os 
prejuízos com seu uso, o que dificulta o processo de 
mudança. Terapeutas especializados no tratamento de 
usuários de maconha devem ter informação atualizada 
sobre o assunto, a fim de discutir sobre os efeitos do 
uso agudo e crônico da substância e desenvolver ambi‑
valência nos pacientes, iniciando o processo de parar o 
uso.27

A exPeriênciA brAsileirA – 
unidAde de PesquisA de ÁlcOOl 
e drOgAs (uniAd) (1994 ‑2006)

Fundada em 1994, por Ronaldo Laranjeira e 
John Dunn, com o objetivo de atender funcionários da 
UNIFESP com problemas de dependência de drogas, 
a UNIAD amplia seu universo quando inicia o ofereci‑
mento de atendimento para dependentes químicos de 
maneira geral. A partir da pesquisa e da constatação da 
necessidade de trabalhar com modelos que atendessem 
demandas específicas, criou o sistema de ambulatórios 
voltados para esse fim. No ano de 2006, contava com 
ambulatórios estruturados para atendimento de depen‑
dentes de álcool, de cocaína e crack, de maconha e de 
tabaco e um ambulatório específico para o atendimen‑
to de adolescentes, além de um serviço voltado para o 
atendimento de médicos dependentes químicos.

Cada ambulatório, coordenado por um especialista 
na área, dispunha de equipe própria, que, supervisiona‑
da semanalmente, discutia casos e, a partir do estudo 
da literatura mais atualizada, a cada intervenção, se 
especializava mais e mais, oferecendo tratamento sob 
medida para cada paciente. Em cada ambulatório, uma 
gama de modelos de atendimento – terapia individual, 
em grupo, para grupos específicos (com ou sem comor‑
bidade, com problemas físicos), sobre temas específicos 
(treinamento de habilidades, prevenção da recaída), di‑
vididos por gênero e por tempo de abstinência (recente 
ou tardia) – era oferecida visando ao atendimento da 
demanda em sua integralidade.

O Pós ‑trAtAmentO 
nO mOdelO AmbulAtOriAl

De acordo com McLellan,35 dois tipos de trata‑
mento para dependência de substâncias se mostram 
eficientes. Aquele oferecido por Alcoólicos Anônimos e 
um outro tipo, descrito como Programa de Substituição 
de Heroína por Metadona, ambos paradoxalmente opos‑
tos no que se refere ao oferecimento de uma substância 
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para aplacar o uso da outra e na postura rígida dos gru‑
pos de AA quanto ao uso de qualquer substância que 
cause dependência. No entanto, apesar do paradoxo, o 
autor concluiu que ambos funcionam, talvez porque te‑
nham um aspecto em comum: a duração do tratamento, 
que é longa, sem tempo predeterminado.

A dependência de substâncias tem características 
semelhantes à doença crônica (como diabete, por exem‑
plo), de modo que, justifica aquele autor, o tratamento 
mais longo, evita recorrências, trazendo resultados mais 
eficazes ao longo do tempo.

O grupo de pós ‑tratamento tem objetivos voltados 
à prevenção da recaída, ao reforço dos comportamentos 
funcionais apresentados pelos pacientes para manu‑
tenção da abstinência e principalmente ao reforço no 
treino de habilidades de enfrentamento de situações de 
risco e habilidades sociais, bem como pretende reforçar 
o aumento dos comportamentos que levem a atividades 
prazerosas, evitando uma situação na qual o desequi‑
líbrio entre prazeres e deveres esteja presente. Esses 
objetivos têm uma relação estreita com o tratamento, 
pois dizem respeito ao problema do paciente em si.

Outros objetivos do grupo de pós ‑tratamento estão 
ligados a explorar novas formas de lidar com situações 
de conflito em vários contextos da vida; desenvolver 
habilidades para manejo da ansiedade, resolução de 
conflitos e de problemas e possibilitar um espaço desti‑
nado ao autoconhecimento. Um objetivo importante diz 
respeito a discutir a reinserção sócio ‑ocupacional, orien‑
tando e auxiliando cada participante a se planejar para 
atingir metas preestabelecidas (possibilitando o aumen‑
to da autoeficácia).36

Em intervalos de tempo predeterminados, os pa‑
cientes devem ser avaliados para que se verifiquem 
quais podem ter alta do processo e/ou encaminhamen‑
to para outro serviço. A experiência com esse tipo de 
grupo de tratamento evidencia que os pacientes revelam 
ganhos em vários aspectos de sua vida, principalmen‑
te naqueles em que o consumo de substância interferia 
mais fortemente.34

PrinciPAis desAfiOs 
nO trAtAmentO AmbulAtOriAl

tratamento voltado para o paciente

Estudos evidenciam que pacientes com melhor ní‑
vel educacional, dependentes sobretudo de álcool em vez 
de drogas ilícitas, recebidos com a indicação de seus em‑
pregadores ou de instituições judiciais, aproveitam mais 
tratamento oferecido em um serviço ambulatorial.22 O 
desafio volta ‑se para o paciente sem essas característi‑
cas, principalmente o jovem com uso de drogas ilícitas, 
sem a evidência de grandes perdas e com contexto so‑
ciofamiliar desestruturado, que está, até pelo tipo de 
tratamento oferecido, mais exposto a recaídas.

A elaboração de protocolos de conduta envolven‑
do o paciente no tratamento e seu compromisso com a 
abstinência,37 a especialização constante da equipe de 
trabalho e a revisão das condutas que apresentam resul‑
tados eficazes talvez sejam os primeiros passos para o 
fortalecimento da adesão ao tratamento e a obtenção de 
melhores resultados em um serviço ambulatorial.

tratamento voltado para a família

Mesmo tendo informação quanto à necessidade da 
participação no tratamento, tem sido observado que as fa‑
mílias apresentam dificuldade em se manterem aderidas 
aos grupos. Essa dificuldade aparece já quando a família 
nega a existência do problema; aos sinais de melhora do 
paciente, a tendência dos familiares é desistir da partici‑
pação no tratamento. Uma sugestão que pode facilitar o 
ingresso e sua manutenção no tratamento seria abordar a 
família individualmente, usando técnicas motivacionais, 
com o objetivo de colocá ‑la em um estágio de motivação 
que permitisse o enfrentamento da situação. A descrição 
do programa e dos possíveis ganhos do dependente com 
a participação da família no plano de tratamento é um 
aspecto que tende a auxiliar no aumento da motivação 
para a entrada e a permanência no grupo.

O fato de a família já ter passado por muitos trata‑
mentos também dificulta a adesão, pois alguns membros 
se apresentam desesperançados e desanimados com o 
insucesso dos tratamentos anteriores. As famílias em 
geral procuram uma “receita de bolo”; quando não a 
encontram, tendem a desistir.

cOnsiderAções finAis

O serviço ambulatorial, seja por seu custo menor, 
seja por manter o paciente próximo à família e às suas 
atividades, tem sido evidenciado como uma abordagem 
eficaz no tratamento das dependências. A equipe mul‑
tidisciplinar especializada locada em um mesmo espaço 
remove barreiras para a adesão do paciente, ao mesmo 
tempo em que o observa de vários ângulos, devido a 
troca de informações nas discussões de casos, sempre 
presentes nessas configurações de atendimento.

Apesar de tratamentos direcionados para determi‑
nada população gerarem o ônus da contratação de uma 
equipe especializada, mulheres, pacientes pertencentes 
a outra cultura, desempregados, indivíduos com outros 
transtornos associados ao uso de substância, com de‑
pendência de mais de uma substância, que já tenham 
se submetido a tratamentos anteriores, além de outros, 
precisam ter suas necessidades avaliadas. É fundamen‑
tal, a partir dessa avaliação, otimizar condutas clínicas e 
terapêuticas que, em conjunto, atendam a essas neces‑
sidades, de modo que o resultado do tratamento seja o 
mais positivo possível.
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QQuesTões Para Discussão

 1. como melhorar os procedimentos para avaliação das necessidades especiais de cada paciente 
recebido em um serviço ambulatorial?

 2. como desenvolver uma rede de apoio ao serviço que auxilie o paciente na prevenção de recaída, 
uma vez que está sempre mais exposto a situações de risco do que nos serviços de internação?
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Manejo de paciente agitado ou agressivo
Management of the violent or agitated patient

CorrespondênciaCélia MantovaniDivisão de PsiquiatriaDepartamento de Neurociências e Ciências do Comportamento Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo Av. Bandeirantes, 390014049-900 Ribeirão Preto, SP, BrasilTel.: (+55 16) 3602-2607 Fax: (+55 16) 3602-2544E-mail: celimanfer@yahoo.com.br

Célia Mantovani1, Marcelo Nobre Migon2, Flávio Valdozende Alheira3, Cristina Marta Del-Ben1

1  Divisão de Psiquiatria, Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto, SP, Brasil
2  Instituto de Psiquiatria, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil
3  Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro  (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Resumo

Objetivo: Revisar as medidas preconizadas para o manejo de pacientes 
agitados ou agressivos. Método: Por meio de uma busca em bancos de 
dados (PubMed e Web of Science) foram identiicados artigos empíricos 
e revisões sobre intervenções farmacológicas e não farmacológicas 
para o manejo de agitação e/ou violência. Resultados: O manejo não 
farmacológico de agitação/agressão engloba a organização do espaço 
físico e a adequação de atitudes e comportamentos dos proissionais de 
saúde. O objetivo principal do manejo farmacológico é a tranquilização 
rápida, buscando a redução dos sintomas de agitação e agressividade, sem 
a indução de sedação profunda ou prolongada, mantendo-se o paciente 
tranquilo, mas completa ou parcialmente responsivo. A polifarmácia deve 
ser evitada e as doses das medicações devem ser o menor possível, ajustadas 
de acordo com a necessidade clínica. A administração intramuscular de 
medicação deve ser considerada como última alternativa e as opções de 
uso de antipsicóticos e benzodiazepínicos são descritas e comentadas. O 
manejo físico, por meio de contenção mecânica, pode ser necessário nas 
situações de violência em que exista risco para o paciente ou equipe, e 
deve obedecer a critérios rigorosos. Conclusão: Os procedimentos devem 
ser cuidadosamente executados, evitando complicações de ordem física e 
emocional para pacientes e equipe.

Descritores: Agitação psicomotora; Agressão; Violência; Medicina de 
emergência; Processos farmacológicos
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Abstract

Objective: To review current data about the management of agitated or 

aggressive patients. Method: Through a search of databases (PubMed and 

Web of Science), empirical articles and reviews about pharmacological 

and non-pharmacological interventions for the management of agitation 

and /or violence were identified. Results: The non-pharmacological 

management of agitation/aggression encompasses the organization of space 

and appropriateness of behavior and attitudes of health professionals. The 

main goal of pharmacological management is rapid tranquilization aimed at 

reducing symptoms of agitation and aggression, without the induction of deep 

or prolonged sedation, keeping the patient calm, but completely or partially 

responsive. Polypharmacy should be avoided, and doses of medications should 

be as small as possible, adjusted according to clinical need. Intramuscular 

administration of medication should be considered as a last resort and the 

options for the use of antipsychotics and benzodiazepines are described and 

commented. The physical management by means of mechanical restraint 

may be necessary in violent situations where there is risk to the patient or 

staff, and must meet strict criteria. Conclusion: Procedures must be carefully 

implemented to avoid physical and emotional complications for patients 

and staff.

Descriptors: Psychomotor agitation; Aggression; Violence; Emergency 

medicine; Pharmacological processes 

Introdução
Diariamente, os proissionais de saúde que atuam em assistência 

hospitalar, especialmente em serviços de emergência, se deparam 
com pacientes agitados ou agressivos. Nos Estados Unidos, 
estima-se que cerca de 5% dos atendimentos de emergência são 
decorrentes de alterações de comportamento1, sendo uma parcela 
signiicativa devido à agitação e/ou agressividade. Em nosso meio, 
a proporção de atendimentos de emergências devidos a transtornos 
mentais gira em torno de 3% do total de atendimentos efetuados 

em hospital geral de emergências2, sendo um quarto destas visitas 
motivado por comportamento agitado ou violento3.

A agitação pode ser deinida como uma atividade motora 
excessiva associada a uma experiência subjetiva de tensão. Em 
geral, a admissão de paciente agitado ou agressivo na sala de 
emergência se dá por meio de terceiros, sejam estes familiares, 
vizinhos ou pessoas que presenciaram primeiramente este episódio 
de agitação ou violência, ou ainda por meio de autoridades 
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policiais ou militares do corpo de bombeiros que foram acionadas 
para controlar a situação fora do ambiente hospitalar. Pacientes 
agitados e/ou agressivos costumam apresentar baixa capacidade de 
insight com relação à sua morbidade e juízo crítico da realidade 
prejudicado. Portanto, esses pacientes podem ter diiculdades em 
reconhecer que estão doentes e, consequentemente, podem não 
reconhecer a necessidade de ajuda externa.

Dependendo do grau de agitação, esses pacientes representam um 
risco para a integridade física, tanto para os proissionais de saúde, 
como para si mesmos e outros pacientes. Tão importante quanto 
a premência em diminuir o grau de agitação ou o risco envolvido 
na situação situa-se a necessidade de coleta de informações para 
a formulação de hipóteses diagnósticas e diagnóstico diferencial. 
Em atendimento de emergência, quer em sala de urgência geral ou 
em uma unidade de emergência psiquiátrica, as causas de agitação 
e violência são numerosas e solicitam do médico conhecimento 
abrangente sobre os possíveis diagnósticos diferenciais, que 
determinarão o tipo de manejo clínico para cada caso. 

A avaliação e o manejo de um paciente agitado, potencialmente 
agressivo ou francamente violento são tarefas complexas que 
exigem dos proissionais habilidades diversas, que necessitam ser 
aplicadas em conjunto e com agilidade. Por questões didáticas, os 
diferentes aspectos envolvidos nesta tarefa serão tratados aqui de 
maneira separada, mas a situação real exige um esforço no sentido 
de integrar todos esses componentes para uma intervenção ágil 
e articulada.

Diagnóstico diferencial
Agitação psicomotora e agressividade são manifestações 

psicopatológicas complexas, mas inespecíficas, que podem 
ser decorrentes de condições clínicas variadas, o que exige o 
estabelecimento de raciocínio clínico voltado para um diagnóstico 
diferencial amplo.

Como, em geral, os pacientes atendidos em situação de 
emergência não são conhecidos pelo psiquiatra que o atende, um 
aspecto relevante a ser considerado na avaliação de um paciente 
agitado ou violento é o fato de que essas alterações podem ser 
manifestações de outras condições que não necessariamente um 
transtorno mental primário, como condições médicas gerais e 
neurológicas. Portanto, o psiquiatra de emergência deve estar atento 
para esta possibilidade e buscar ativamente informações relevantes 
para o diagnóstico diferencial. Entre as causas médicas gerais mais 
comumente associadas a estados agudos de agitação psicomotora 
podem ser citadas: hipoglicemia, hipóxia, traumatismo crânio-
encefálico, sangramento, hiper e hipotermia, meningite, sepse, 
acidente vascular cerebral, hemorragia subaracnoide, estados pós-
ictais ou status epilepticus, tumores cerebrais, doenças tireoidianas 
e, mais raramente, hiperparatireoidismo, doença de Wilson e 
doença de Huntington4.

É importante ressaltar que não se espera que o psiquiatra 
memorize as listas inindáveis de possíveis diagnósticos diferenciais 
disponíveis em livros-textos, mas sim que estabeleça uma rotina 
para o seu raciocínio clínico, de maneira a garantir que informações 

relevantes para o diagnóstico diferencial sejam obtidas. Entretanto, 
alguns dados clínicos, como início súbito, idade maior que 
40 anos, nenhuma história psiquiátrica anterior, alucinações 
visuais, olfativas e tácteis, discurso desconexo, confusão mental, 
desorientação, história e/ou sinais físicos de trauma, podem sugerir 
a presença de uma condição médica geral ou neurológica. 

O mesmo raciocínio clínico deve ser aplicado para a investigação 
do uso de substâncias psicoativas, quer sejam drogas lícitas, ilícitas 
ou medicações prescritas para tratamento de condições médicas 
gerais, mas que podem ter efeito sobre o sistema nervoso central, 
levando a alterações de comportamento. Problemas relacionados 
ao uso de substâncias psicoativas, incluindo episódios de 
intoxicação e de abstinência, que comumente estão associados a 
comportamento agitado e/ou violento, estão entre as principais 
causas de atendimento psiquiátrico em serviços de emergência1,5.

Comportamento agitado, potencialmente agressivo ou 
francamente agressivo também não é particularidade de nenhum 
transtorno mental especíico e implica em uma ampla investigação 
do diagnóstico diferencial. Pacientes com transtornos psiquiátricos 
graves, em particular esquizofrenia e episódio maníaco, usam 
serviços de emergência geral e de emergência psiquiátrica com 
maior frequência do que aquela observada na população geral6. 
Episódio psicótico ou maníaco caracteriza-se por distúrbios do 
pensamento e do afeto, que resultam numa percepção alterada da 
realidade, podendo cursar com períodos de agitação psicomotora 
ou violência, que justiicam a avaliação de emergência. Episódios 
depressivos com aumento de psicomotricidade também podem 
cursar com agitação e risco de violência. Ainda dentre os 
distúrbios psiquiátricos, alguns transtornos de personalidade, 
particularmente aqueles do agrupamento B, também podem levar 
a comportamento agitado ou violento devido à baixa tolerância à 
frustração e ao controle pobre de impulsos.

Princípios gerais para o manejo de situação de agitação ou violência
Um primeiro aspecto de grande relevância a ser considerado 

no manejo de um paciente agitado ou violento é o impacto 
emocional sobre o próprio psiquiatra ao se deparar com uma 
situação de ameaça à sua integridade física, bem como à integridade 
física de outros pacientes sob sua responsabilidade e dos demais 
membros da equipe. Sentimentos de medo ou raiva frente a uma 
situação de ameaça são, obviamente, esperados, mas o psiquiatra 
deve estar atento aos próprios sentimentos e avaliar o quanto 
eles de fato reletem a situação real. Isso é importante para que 
o psiquiatra evite agir de maneira excessivamente permissiva ou 
mesmo punitiva. No caso de proissionais com experiência em 
emergência, os próprios sentimentos podem, na verdade, servir 
como indicativo do potencial de violência do paciente e promover 
o estabelecimento de medidas preventivas.

 Também é esperado que, diante de um paciente potencialmente 
agressivo, haja uma expectativa (tanto por parte dos demais 
proissionais da equipe, como de outros pacientes ou acompanhantes 
que por ventura se encontrem no local) de que o psiquiatra 
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intervenha prontamente, de maneira a controlar a situação com 
rapidez. O psiquiatra deve tomar suas decisões para a condução 
do caso com a maior brevidade possível, mas não pode abrir mão 
de um tempo mínimo necessário para obter as informações que 
considerar como essenciais para essa tomada de decisão. 

 Além disso, por se tratar de condição que pode envolver agressão 
física e danos materiais, o relato em prontuário médico, elaborado, 
obviamente, quando a situação estiver totalmente controlada, deve 
ser bastante detalhado e criterioso.

Do ponto de vista organizacional, o manejo de um paciente 
agitado ou violento deve ser planejado e executado em três níveis 
distintos de complexidade: 1) controle de fatores ambientais e 
operacionais do próprio serviço que podem aumentar o risco de 
agitação ou violência; 2) antecipação e diagnóstico precoce de risco 
de agitação e violência, com intervenção rápida que impeça a escalada 
do comportamento violento; e 3) intervenção adequada, no caso de 
comportamento agitado ou violento já instituído4. Didaticamente, 
este plano de ações pode ser dividido em quatro tópicos: manejo 
ambiental ou organizacional, manejo comportamental ou atitudinal, 
manejo farmacológico e manejo físico.

1.  Manejo ambiental e organizacional 
A Tabela 1 apresenta um resumo de algumas medidas ambientais 

e/ou organizacionais que podem ser úteis para minimizar o risco 
de violência. A instituição de protocolos gerais de segurança 
pode reduzir agressões contra proissionais de saúde e garantir 
a segurança do próprio paciente. A prevenção de violência deve 
começar fora de sala de urgência, nas imediações da entrada para 
o serviço, sendo recomendado o uso de portas de segurança e 
detectores de metais. Isto é de grande importância para prevenir 
a entrada no serviço de saúde de armas trazidas por pacientes e 
visitantes. Uma limitação desta medida é que muitos pacientes 
dão entrada no hospital trazidos por ambulância e não passam, 
assim, pelos detectores de metais. Outra ação que pode minimizar 
o risco de violência é o uso de um sistema de comunicação rápido 
e eiciente que alerte a equipe sobre a admissão de um paciente 
com história de comportamento violento. 

O espaço físico destinado ao atendimento também deve ser 
organizado de maneira a aumentar a segurança do paciente e 
da equipe, ajudar o paciente a controlar seus impulsos violentos 
e evitar a progressão do comportamento violento. Deve-se 
atentar, por exemplo, para as características de móveis, objetos 
ou aparelhos que possam ser quebrados ou mesmo usados como 
armas. Idealmente, o acesso à porta deve ter a mesma distância 
tanto para o médico como para o paciente, porque alguns pacientes 
persecutórios podem sentir-se acuados se não tiverem acesso à 
saída, o que aumentaria o risco de agressão física. 

Um paciente potencialmente violento não deve ser atendido 
por um único membro da equipe, por uma questão de segurança 
de ambos, caso o paciente entre em agitação ou violência francas, 
mas a simples presença de outros proissionais de saúde ou mesmo 
de seguranças no local de atendimento também ajuda a coibir 
comportamentos violentos. 

Ao menor indício de hostilidade ou agitação, o paciente deve ser 
imediatamente avaliado, mesmo que isso implique em interrupção 
de outra atividade clínica ou desconsideração quanto à ordem 
de chegada para atendimento. Quanto mais cedo o paciente for 
abordado, menor é o risco de concretização do comportamento 
violento. Sempre que possível, um paciente agitado ou 
potencialmente agressivo deve ser rapidamente acomodado em 
uma sala mais reservada, evitando-se, assim, a exposição de outros 
pacientes e acompanhantes à situação de risco. 

Embora essa medida possa ser questionada por violar direitos 
individuais dos pacientes, sugerir que, uma vez em atendimento 
na sala de urgência, o paciente troque suas roupas por vestes 
hospitalares tem algumas vantagens para a proteção do próprio 
paciente. Esta ação permite procurar e remover armas que o 
paciente possa estar portando, diminui a possibilidade de fuga 
pela fácil identiicação pelos proissionais de outras áreas que não 
conhecem o paciente, e já possibilita um exame físico que possa 
revelar focos de infecção, trauma ou outros sinais que possam 
indicar a etiologia da alteração de comportamento.

A exposição a estímulos ambientais deve ser reduzida ao máximo 
e pessoas desestabilizadoras para o paciente – como, por exemplo, 
um familiar com quem o paciente tem uma relação conlituosa, ou 
um membro da equipe que o paciente envolveu em seus delírios 
– devem ser afastadas naquele momento de agitação. 

 2. Manejo comportamental e atitudinal
Os aspectos relevantes para um adequado manejo atitudinal 

de paciente agitado ou violento encontram-se sumarizados na 
Tabela 2. 

Tendo-se em vista que, na grande maioria das vezes, num 
serviço médico, o comportamento violento é decorrente de alguma 
condição médica subjacente, encarar a agressividade do paciente 
como mais um sintoma a ser considerado no quadro clínico e 
como sinal de sofrimento psíquico evita que o médico entenda a 
situação como ameaça ou coação contra a sua própria pessoa. Isso 
permite que o proissional de saúde adote uma atitude empática e 
acolhedora, o que, na verdade, facilita o contato com o paciente e 



Mantovani C et al. 

S99 • Revista Brasileira de Psiquiatria • vol 32 • Supl II • out2010 

o consequente controle da violência. O objetivo é estabelecer uma 
relação médico-paciente o mais próxima possível de um vínculo 
de coniança e respeito no qual o paciente se sinta acolhido e o 
seu sofrimento reconhecido, levando ao estabelecimento de um 
esforço mútuo no sentido de controlar a agressividade.

A maneira como o médico e os demais proissionais da equipe 
falam e se comportam pode ter um papel fundamental no controle 
de comportamento potencialmente agressivo e pode minimizar 
drasticamente o risco de violência. O médico deve dirigir-se ao 
paciente de maneira que seja visto por ele, ao mesmo tempo em 
que se mantém atento aos seus movimentos e fala. Da mesma 
maneira, não se deve dar as costas para um paciente agitado. 
Os movimentos devem ser suaves, evitando atitudes corporais 
de confrontação, tais como elevar a voz ou cruzar os braços, 
mantendo-se certa distância física do paciente. Isso evita que o 
paciente agrida o médico, mas também serve para tranquilizá-lo, 
uma vez que, dependendo da sua sintomatologia psicótica, pode 
se sentir ainda mais ameaçado pelo contato físico. Deve-se tentar 
manter o contato visual e evitar fazer anotações.

Antes de qualquer intervenção, o psiquiatra deve se apresentar 
ao paciente, dizendo seu nome e seu papel proissional naquela 
situação. A fala deve ser pausada, mas irme, tomando-se o 
cuidado para evitar entonações ou frases hostis ou demasiadamente 
autoritárias. As intervenções verbais devem ser objetivas e claras. 
Não se deve barganhar com o paciente, mas é muito importante 
manter alguma lexibilidade na condução da entrevista e estar 
atento ao que o paciente tem a dizer ou reivindicar. 

Os limites quanto aos riscos de agressão física e as regras 
para atendimento no serviço devem ser claros e objetivamente 
colocados, sem ameaças ou humilhações. Importante ter em mente 
que esse não é o momento mais apropriado para confrontações. 
O paciente deve ser estimulado a expressar seus sentimentos em 
palavras e o médico deve reforçar a capacidade do paciente de 
autocontrole. 

3. Manejo farmacológico
Uma sedação plena já foi considerada como o objetivo principal 

no manejo de pacientes agitados. Atualmente, considera-se a 
sedação excessiva como um efeito colateral indesejável, que 
interfere na avaliação médica inicial, no estabelecimento de 
aliança terapêutica, na formulação do diagnóstico primário e na 
observação da evolução do quadro clínico7. Portanto, o objetivo 
do uso de medicações é tranquilizar o paciente o mais rapidamente 
possível, reduzindo o risco de auto e heteroagressividade e de 
ocorrência de efeitos colaterais, mas de maneira a permitir 
a continuidade da investigação diagnóstica e da abordagem 
terapêutica8. Entende-se por tranquilização rápida a obtenção de 
redução signiicativa dos sintomas de agitação e agressividade sem 
a indução de sedação mais profunda ou prolongada, mantendo-se 
o paciente tranquilo, mas completa ou parcialmente responsivo9. 
A Tabela 3 apresenta os procedimentos envolvidos no manejo de 
pacientes agitados ou violentos

Entre as medicações mais utilizadas com a inalidade de controle 
da agitação psicomotora, estão os antipsicóticos convencionais, 
como haloperidol e clorpromazina; benzodiazepínicos, como 
diazepam, lorazepam e midazolam; e, mais recentemente, 
antipsicóticos de nova geração, como olanzapina, aripiprazol e 
ziprasidona10. 

Os antipsicóticos de baixa potência (ex: clorpromazina) 
são medicações pouco seguras para serem usadas no manejo 
de quadros agudos, pois podem provocar sedação excessiva, 
hipotensão, arritmias cardíacas e diminuição do limiar 
convulsivo. Já os antipsicóticos de alta potência (ex: haloperidol) 
apresentam menor incidência de sedação excessiva ou hipotensão, 
baixa propensão ao efeito quinidina-like-QT (ou seja, menor 
probabilidade de arritmias cardíacas) e menor efeito na redução 
do limiar convulsivo. Por outro lado, antipsicóticos de alta 
potência têm maior chance de provocar sintomas extrapiramidais, 
como distonia aguda – que causa sofrimento signiicativo ao 
paciente, podendo diminuir a adesão ao tratamento de longo 
prazo –, e acatsia – que pode ser erroneamente interpretada como 
piora da agitação psicomotora11. 

Os antipsicóticos de nova geração apresentam um melhor 
peril de efeitos colaterais, com boa eicácia em reduzir a agitação, 
sem causar sedação excessiva e com menor risco de ocorrência 
de sintomas extrapiramidais12. Por outro lado, os custos com 
antipsicóticos de segunda geração são bem maiores, para um 
peril de eicácia semelhante, particularmente para o manejo de 
uma situação aguda13. Atualmente, encontram-se disponíveis para 
uso parenteral, no Brasil: a olanzapina, sendo preconizada dose 
inicial de 10mg por via intramuscular e dose máxima diária de 
30mg, e a ziprasidona, na dose inicial de 10mg e máxima de 30mg 
ao dia. O uso de olanzapina injetável concomitantemente com 
benzodiazepínicos deve ser evitado, pelo risco de eventos adversos 
graves14. Antipsicóticos em geral, e ziprasidona em particular, têm 
sido associados a um risco de aumento do intervalo QT, mas o 
evento parecer ser raro e associado a doses elevadas (maior que 
80mg) de ziprasidona intramuscular15. 
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Os benzodiazepínicos têm ação sedativa e ansiolítica, que levam 
à rápida tranquilização do paciente. Podem causar depressão 
respiratória, sedação excessiva, ataxia e desinibição paradoxal16. 
Devido ao efeito depressor do sistema nervoso central, devem ser 
evitados em pacientes intoxicados por outros depressores como 
álcool, barbitúricos ou opioides. Essa classe de psicofármacos 
também deve ser evitada em pacientes com função respiratória 
prejudicada ou com suspeita de traumatismo crânio-encefálico. Os 
benzodiazepínicos mais utilizados são o diazepam, o lorazepam e 
o midazolam. O diazepam pode ser administrado por via oral ou 
endovenosa11. Evita-se o uso intramuscular do diazepam por esta 
via levar a uma absorção errática da droga. Seu rápido início de 
ação, mesmo por via oral, faz com que seja uma medicação bastante 

utilizada em emergências. O midazolam é uma medicação que 
pode ser utilizada por via intramuscular, o que reduz seu potencial 
de causar depressão respiratória, se comparada à administração 
endovenosa. Possui rápido início de ação, porém tem meia-vida 
curta (entre 90 e 150 minutos), o que faz com que esta medicação 
seja, em geral, utilizada em associação com outras drogas de 
meia-vida mais longa. O lorazepam pode ser administrado por 
via oral ou parenteral, mas apenas a formulação oral encontra-se 
comercialmente disponível no Brasil.

Em nosso meio e em outros países em desenvolvimento, o uso 
do anti-histamínico prometazina, geralmente associado a um 
antipsicótico de alta potência, é prática clínica comum, embora 
diretrizes internacionais para manejo de agitação psicomotora não 
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incluam a prometazina como uma das opções farmacológicas11,16,17. 
A prometazina é um análogo químico da clorpromazina pertencente 
à classe das fenotiazínas, cuja indicação clínica principal é o controle 
de condições alérgicas. Em voluntários saudáveis, seus efeitos 
colaterais de sedação excessiva e prejuízo de funções cognitivas e 
motoras são bem demonstrados18,19. Por apresentar antagonismo 
dopaminérgico e noradrenérgico, a combinação de prometazina 
com haloperidol pode, na verdade, aumentar o risco de hipotensão 
e síndrome neuroléptica maligna20. Uma possível explicação para 
a disseminação do uso de prometazina, no Brasil, como droga 
de escolha para manejo de agitação psicomotora pode ser a 
indisponibilidade da apresentação para aplicação intramuscular do 
lorazepam. Outra possibilidade seria o fato de que os antipsicóticos 
de nova geração não são facilmente acessíveis em todos os serviços 
de saúde, em função dos custos ainda elevados em comparação 
com outras drogas. 

As evidências disponíveis atualmente sugerem que o efeito 
sedativo da associação da prometazina com haloperidol seria mais 
pronunciado do que aquele obtido com o uso de olanzapina21 ou 
de haloperidol administrado isoladamente22. Com relação aos 
efeitos colaterais, não foram observadas diferenças signiicativas 
entre a associação haloperidol-prometazina e olanzapina21, mas a 
ocorrência de distonia foi mais freqüente entre pacientes medicados 
exclusivamente com haloperidol22. De qualquer maneira, os dados 
disponíveis apontam para um efeito primordialmente sedativo da 
prometazina. 

Sempre que possível, é recomendável a tentativa de administração 
de medicação para controle de agitação por via oral antes de se 
tentar a via intramuscular23. Antipsicóticos de alta potência 
(ex: haloperidol), benzodiazepínicos de rápido início de ação 
(ex: diazepam), ou a associação de ambos, são boas opções de 
medicação por via oral em pacientes apresentando quadro de 
agitação inicial. Uma alternativa de terapêutica por via oral 
que demonstrou efetividade, com poucos efeitos colaterais é a 
associação de risperidona, um antipsicótico de segunda geração, 
com o benzodiazepínico lorazepam24. 

Quando a medicação por via oral não é viável, quer seja por 
necessidade de rápido início de ação ou falta de colaboração do 
paciente, deve-se utilizar a via intramuscular. De acordo com 
diretrizes propostas pelo National Institute for Mental Health 

and Clinical Excellence (NICE), a intervenção farmacológica via 
parenteral deve ser considerada como última opção terapêutica, 
mantendo-se sempre o objetivo de induzir tranquilização e não 
sedação ou sono profundo23. 

Embora as medicações das classes de drogas descritas 
anteriormente sejam utilizadas isoladamente, a associação do 
haloperidol com um benzodiazepínico (no caso do Brasil, 
midazolam), administrada por via intramuscular, tem sido proposta 
como a opção de melhor eicácia e de menor dose para obtenção 
de resposta e menor incidência de efeitos colaterais25-27. 

Tendo-se em vista o objetivo de tranquilização e não sedação 
profunda, recomenda-se que o manejo de agitação/agressividade 
seja feito com as menores doses possíveis, ajustadas de acordo 

com a necessidade clínica. No caso de prescrições adicionais, é 
recomendado que seja mantida a mesma droga (ou combinação 
de drogas), tendo-se em vista o aumento do risco de complicações 
com uso de polifarmácia14. 

4. Manejo físico
O emprego de isolamento e restrições físicas ou mecânicas 

são práticas ainda comuns, mas extremamente controversas em 
psiquiatria, tendo-se em vista o uso maciço e desenfreado destas 
técnicas em caráter coercitivo/punitivo, fato que acompanha 
a história da especialidade. Além do respeito à dignidade e aos 
direitos civis do paciente, a prática não encontra clara sustentação 
em evidências cientíicas e está associada à ocorrência de efeitos 
colaterais graves e mesmo óbito28,29. Os resultados dos poucos 
estudos sobre frequência, duração, tipo e indicadores de contenção 
são heterogêneos e essa variabilidade parece ser decorrente muito 
mais de diferenças culturais e legislativas do que de critérios clínicos 
propriamente ditos30. De qualquer maneira, nota-se um esforço 
mundial no sentido da instituição de diretrizes para normatização 
de métodos de isolamento e de contenção física ou mecânica, 
visando à restrição da prática para aquelas situações nas quais a 
restrição se faz realmente necessária para a proteção do paciente28.

Dependendo do grau de agitação e agressividade, alguns 
pacientes podem representar um risco para a própria integridade 
física, bem como para os demais pacientes, seus acompanhantes 
e os proissionais de saúde envolvidos nos seus cuidados. Quando 
as intervenções verbais, não verbais e medicamentosas descritas 
anteriormente não são suicientes para o controle da situação, pode 
ser necessário o uso de isolamento, contenção física ou contenção 
mecânica. Entende-se por isolamento a manutenção do paciente 
em um quarto fechado, onde ele pode se movimentar livremente, 
mas sem a possibilidade de deixar o ambiente, devido à porta 
trancada. A contenção física se caracteriza pela imobilização do 
paciente por várias pessoas da equipe que o seguram irmemente 
no solo. Já a contenção mecânica se caracteriza pelo uso de faixas 
de couro ou tecido, em quatro ou cinco pontos, que ixam o 
paciente ao leito30.

Em alguns países europeus, como Reino Unido e Holanda, 
a prática de contenção mecânica não é permitida por lei30. Já 
nos Estados Unidos, o uso de contenção mecânica, associada 
à intervenção farmacológica, é prática corrente em serviços de 
emergências psiquiátricas para o manejo de pacientes agitados 
ou violentos31, mas de maneira criteriosa. Embora a admissão 
involuntária seja relativamente frequente em serviços americanos 
de emergências psiquiátricas, menos de 10% destes pacientes são 
contidos isicamente em algum momento de suas permanências 
nas emergências, sendo a contenção mecânica mantida por período 
relativamente curto de tempo32. 

No Brasil, não temos conhecimento de resoluções de conselhos 
médicos, ou normatizações legais sobre práticas de isolamento e 
contenção física ou mecânica, inclusive sobre a determinação se 
tal procedimento se constitui ou não em ato médico. A contenção 
mecânica parece ser o meio mais comumente utilizado para 
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manejo de pacientes agitados e/ou violentos em nosso meio. 
Dados de um estudo desenvolvido no Rio de Janeiro mostram 
que a indicação de contenção mecânica a pacientes agitados e/
ou violentos baseia-se fundamentalmente no julgamento clínico 
sobre a gravidade da agitação, não havendo inluência do sexo do 
paciente ou do tipo de intervenção farmacológica utilizada para tal 
decisão. Por outro lado, pacientes mais jovens e com diagnóstico 
de transtornos mentais devido ao uso de substância psicoativa têm 
maior probabilidade de serem submetidos à contenção mecânica33.  

A contenção mecânica é um procedimento que, se não aplicada 
com critério e cuidados, pode desencadear complicações que vão 
muito além da discussão do trauma psicológico envolvido em 
uma abordagem agressiva e sem consentimento. São complicações 
clínicas graves, como desidratação, redução da perfusão em 
extremidades, fraturas, depressão respiratória e até mesmo morte 
súbita. Em 1994, a Comissão do Estado de Nova Iorque para 
Qualidade de Cuidados reportou 111 óbitos relacionados à 
contenção mecânica durante os dez anos anteriores, o que levou 
a uma ampla revisão das práticas de contenção física ou mecânica 
e de isolamento32. Esses e outros distúrbios são passíveis de serem 
evitados se houver observação contínua do paciente contido 
isicamente.

Em nosso meio, o uso da contenção mecânica de pacientes 
psiquiátricos é uma prática muito contestada, mas nem por 
isso pouco utilizada. Diferente de outras práticas que ainda são 
alvo de questionamentos, como a eletroconvulsoterapia, o uso 
da contenção mecânica nem sempre dispõe de um protocolo 
especíico e estudos voltados para a avaliação da eicácia deste 
procedimento são escassos. Alguns aspectos que podem contribuir 

para a avaliação e adequação do uso de contenção mecânica estão 
explicitados na Tabela 4. 

Considerações finais
 Quanto maior for a experiência da equipe, menor a chance de 

concretização de atos violentos. A adequação do comportamento 
da equipe de proissionais no manejo da situação é um aspecto 
fundamental para a prevenção de agressão física ou danos 
materiais. 

Nas situações em que o controle do comportamento agressivo 
não transcorreu como o esperado, é fundamental que todos 
os membros da equipe envolvidos no manejo da situação 
avaliem conjuntamente cada decisão tomada, cada abordagem, 
cada procedimento instituído. A primeira finalidade desta 
avaliação da situação é permitir que os proissionais envolvidos 
na situação expressem e compartilhem seus sentimentos com 
relação ao ocorrido, compreendam que a situação é decorrente 
da sintomatologia do paciente e evitem que essa experiência 
inluencie de maneira negativa situações semelhantes.  Além disso, 
a identiicação de eventuais falhas no manejo de um paciente em 
especíico é fundamental para o aprimoramento da equipe para o 
manejo de uma situação semelhante no futuro. No entanto, para 
que o efeito de aprendizagem com a experiência de fato ocorra, 
essa abordagem da equipe deve ser feita de maneira cuidadosa e 
acolhedora e não pode, em hipótese alguma, ter caráter punitivo. 
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AULA SOBRE CONTENÇÃO FÍSICA 



O que é CONTENÇÃO FÍSICA? 

 Consiste em uma técnica utilizada em consequência 
das alterações psíquicas e comportamentais que 
uma pessoa apresenta para adequadamente se 
atingir os seguintes objetivos: segurar, conduzir e 
restringir os movimentos físicos do paciente 
devido ao grau de risco que apresenta para si e 
aos demais que convivem com ele. 



FONTE: Google imagens. 



Quando a CONTENÇÃO FÍSICA é indicada? 

Quando as medidas de comunicação terapêutica 
demonstrarem insuficiência e o indivíduo: 

 
 Se tornar agressivo e dirigir sua agressividade para 

a equipe, familiares ou circundantes; 
 

 Sinalizar que pretende evadir-se e há risco para si 
mesmo ou para outros, se o fizer; 
 

 Está em um ambiente de risco com artefatos 
perigosos em potencial ou mesmo armas. 



FUNDAMENTAL ! 

Jamais utilizar a contenção antes de esgotar todos os 
recursos de comunicação terapêutica ou na tentativa 

de disciplinar, retaliar ou coagir o paciente 



Aspectos éticos e legais 
1. Resolução 1598/2000 artigo 11 do Conselho Federal 

de Medicina: 
“A contenção física é um procedimento médico devendo 

ser acompanhado diretamente pelo corpo de 
enfermagem”. 

 

2. Resolução 427/2012 artigo 1 do Conselho Federal de 
Enfermagem: 

“Os profissionais da Enfermagem, excetuando-se as 
situações de urgência e emergência, somente poderão 

empregar a contenção mecânica do paciente sob 
supervisão direta do enfermeiro e, preferencialmente, em 

conformidade com protocolos estabelecidos pelas 
instituições de saúde, públicas ou privadas, a que 

estejam vinculados”. 



Aspectos éticos e legais 

3. A decisão de realizar a contenção deve envolver 
a comunicação do procedimento aos familiares 
ou responsáveis. 

 

De preferência, deve-se buscar o consentimento por 
escrito. 



Aspectos éticos e legais 

4. Não é recomendada a contenção de crianças e 
adolescentes. 

 Para maiores de 12 anos pode ser realizada em 
casos de absoluta necessidade e com o 
consentimento dos pais. 

ATENÇÃO!: Estatuto da Criança e Adolescente 

 

FONTE: Google imagens. 



CONTENÇÃO FÍSICA passo a passo 

1. Entender as fases da contenção 
2. Avaliar o momento de realização 
3. Acionar de apoio 
4. Obter o consentimento da família 
5. Monitorar do ABCDE 
6. Estar atento aos Riscos 
7. Cuidados no transporte 
8. Momento da descontenção 



Passo 1: Fases da contenção 

 Imobilização 
Momento em que será realizada a restrição dos 

movimentos e da locomoção. 
 

 Contenção mecânica 
Procedimento efetivo de contenção, devendo ser 

realizada com uso de faixas de contenção. 
 



Passo 2: Momento de realização 

A contenção deve ser realizada somente quando 
avaliada a segurança da cena (espaço e condição 
do usuário) e da disponibilidade de um número 
mínimo de pessoas com condições de realizar o 
procedimento. 

Fonte: Iasmim Bianchi / HAOC 



Atenção na avaliação de cena ! 
 
Deve-se ter atenção especial na avaliação das 

vulnerabilidades do local: 
 
 A presença de escadas ou de ruas de trafego 

intenso; 
 

 A possibilidade de fuga por portas e janelas abertas; 
 

 A presença de objetos perigosos que possam ser 
utilizados como armas. 
 



Passo 3: Acionar apoio 

Técnica ideal exige 5 pessoas! 
 

Pacientes sem porte de armas: 
 Equipes com compreensão da técnica e que entenda 

sobre suporte básico de vida; 
 

Pacientes com armas:  
 PM ou dos Bombeiros (desarme e a imobilização 

inicial); 
 

Paciente robusto ou forte:  
 Equipes de suporte avançado de vida (contenção 

química). 
 



Passo 4: Consentimento 
É preciso que seja explicado claramente: 
 
 O que será feito; 
 Por que será feito; 
 Por quanto tempo será feito; 
 Quais são os cuidados; 
 Para onde o paciente irá; 
 Direito ao acompanhante.  
 
É importante abrir espaço para perguntas e deve-se 

responder de forma clara e diretamente aos 
questionamentos. 



Passo 5: Monitorar ABCDE 

Esses cuidados devem ser feitos: 
 
 Durante o procedimento;  
 Após o procedimento;  
 Até a passagem do caso. 

 
Lembrar! 
A : Vias aéreas                 D : Avaliação da consciência 
B : Boa ventilação            E : Sinais vitais 
C : Circulação 

 



Cuidados especiais no passo 5 
É preciso ser mais rigoroso nos cuidados nos 

seguintes casos: 
 
Portadores de problemas clínicos:  
 Diabetes; 
 Epilepsia; 
 Problemas cardíacos, etc. 
 

Idosos e adolescentes; 
 

Pacientes sob contenção química; 
 

Pacientes com rebaixamento de consciência. 
 



Passo 6: Riscos 

O uso de força excessiva durante a imobilização: 
 Pode provocar fraturas; 

 Problemas circulatórios. 

 
O uso de força inadequada ou sem a técnica 

apropriada: 
 Dar uma gravata no pescoço; 

 Usar golpes de luta marcial;  

 
Briga corporal com o paciente.  



Passo 7: Transporte 

Para realização do transporte, é preciso que: 
 
 Os pontos de contenção estejam checados para 

evitar soltura 
 

 Manter a comunicação com o usuário, informando 
o que está sendo feito e da necessidade 
temporária do procedimento 
 

 Manutenção do monitoramento do ABCDE 



Passo 8: Descontenção 
A descontenção deve ser realizada: 
 
 Sob orientação do médico local ou da enfermeira 

responsável; 
 
 Deve ser progressiva e monitorada pela equipe local: 
Manter contenção ? 
Associar contenção medicamentosa ? 
 
 Quando em caso de transporte, a descontenção deve 

ser feita na instituição de destino, após a passagem 
do caso ao médico responsável. 



Aspectos essenciais 

 Indicações do uso da contenção física; 
 
 Fases da contenção física; 
 
 Principais aspectos ético-legais da contenção física; 
 
 Aspectos técnicos envolvidos na realização da 

contenção física. 
 



Técnica de Imobilização: Passos 

1. Estabelecer um coordenador da ação; 
 

2. Comunicar sobre a decisão da imobilização; 
 

3. Manejar o espaço; 
 

4. Posicionar a equipe; 
 

5. Estabelecer um comando para a imobilização; 
 

6. Realizar a técnica de imobilização; 
 

7. Transportar para o local adequado (leito, maca ou 
prancha, etc); 

 

8. Posicionar o usuário no leito para a efetivação da 
contenção. 



Passo 1: Coordenação 

O coordenador deve ser: 
 
 Profissional mais experiente ou; 

 

 Profissional mais treinado ou; 
 

 Profissional que conseguir estabelecer o vínculo. 
 



Função da Coordenação 

O coordenador é responsável por: 
 
 Anunciar a decisão; 

 

 Escolher o melhor local; 
 

 Orientar os passos e as posições; 
 

 Proteger a cabeça e o pescoço; 
 

 Dar a voz de comando; 
 

 Manter a comunicação com o paciente; 
 

 Monitorar ABCD. 
 



Passo 2: Comunicação 

Informar para família: 
 
 O que será feito; 

 

 Por que será feito; 
 

 Por quanto tempo será feito; 
 

 Cuidados necessários; 
 

 Local de destino do paciente; 
 

 Direito a um acompanhante. 
 



Passo 3: Manejo do espaço 

 A equipe deve se manter na posição de semi-círculo 
ao redor da pessoa a ser imobilizada (coordenador 
ao centro). 

 

! O posicionamento atrás da pessoa pode transmitir a 
mensagem de risco e aumentar a possibilidade de 
agressão. 

 

 Manter sempre o olhar na pessoa, evitando olhares 
desafiadores. 

 

 Deve-se buscar para que a pessoa esteja 
preferencialmente de costas para uma parede ou 
armário. 
 



Fonte: Iasmim Bianchi / HAOC 



Passo 4: Posicionamento da equipe 

A equipe deve manter: 
 

 Pés afastados para dar 
apoio ao corpo e em 
prontidão. 

 

 Braços ao longo do 
corpo, evitando mãos 
nos bolsos. 

 

 Distância de 1,5 braço 
do paciente. 

Fonte: Marcolan, 2004.  



Atenção no Posicionamento da equipe 

Caso o usuário se aproxime de um dos profissionais, 
deve se estender o braço na altura do tórax da vítima 
para impedí-lo de se aproximar e retomar o espaço. 
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Passo 5: Comando 

Esta ação que deve ser iniciada pelo coordenador; 
 

Deve ser combinada previamente a frase-chave; 
 

Não mudar de tom de voz; 
 

Evitar : 
 Vai ! 

 Agarra! 

 Já!  
 

Ter cuidado com a comunicação não verbal 
 



Passo 6: Técnica de Imobilização 

Os profissionais ao lado do paciente devem segurar os 
membros superiores; 

 

Os profissionais na linha diagonal devem segurar os 
membros inferiores; 

 
!! OS DOIS PRIMEIROS DEVEM AGIR 

SIMULTÂNEAMENTE 
 

O coordenador se posiciona por trás para segurar a 
cabeça e o tórax, somente após a ação inicial dos 
dois primeiros grupos. 
 



Membros superiores (MMSS) 

Segurar com ambas as mãos o punho e colocar a 
articulação do cotovelo do paciente debaixo da axila, 
prendendo-a sob o tórax. O braço deve ser mantido 
aberto. 
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Membros inferiores (MMII) 

Agachar ao lado do membro mantendo um dos 
joelhos sobre o chão. Usar braços para abraçar o 
joelho do paciente, com a palma da mão na região 
patelar enquanto com a outra mão e o braço 
estendido segura o tornozelo da vítima contra o 
chão.  



Fonte das imagens: Iasmim Bianchi / HAOC 

Técnica de como fazer 

A contenção dos membros 
inferiores deve ser feito 
pelos dois profissionais 

simultaneamente. 



Cabeça 

Aguardar a imobilização dos membros para em 
seguida conter cabeça e tórax. TÓRAX: Passar um 
dos braços por baixo da axila da vítima e fixá-lo na 
extensão do tórax. Posicionar a palma da mão livre 
sobre a fronte.  

Fonte: Iasmim Bianchi / HAOC 



Passo 7: Transporte 

 Iniciar pelos Membros 
Inferiores; 

 

 O coordenador deve 
servir de apoio para o 
peso do corpo no 
momento do 
deslocamento. 

Fonte: Iasmim Bianchi / HAOC 



Passo 8: Posicionamento para colocação das 
faixas 

 Quando o usuário for posicionado no leito, cada 
profissional mantém sua posição e imobilização até 
que seja feita a contenção por faixas; 
 

 Cada profissional deve proceder a contenção da 
parte do corpo que esteja imobilizando iniciando 
pela cabeça e posteriormente com ajuda do colega 
que já conteve e verificou a segurança da 
contenção. 
 
 



Regras básicas de colocação de faixas de 
contenção nos MMII e MMSS: 

 Iniciar com a passagem da 
faixa por baixo da 
articulação; 
 

 Fazer um nó na parte 
anterior; 
 

 Amarrar a extremidade da 
faixa na lateral do local de 
contenção (leito, maca ou 
prancha); 
 

 Manter a imobilização 
manual até verificação da 
segurança da contenção. 

Fonte: Iasmim Bianchi / HAOC 



Observação sobre a colocação das faixas 

 Nos membros superiores, 
a faixa deve envolver o 
punho. 
 

 Nos membros inferiores, a 
faixa será posicionada nos 
tornozelos. 

 

Fonte das imagens: Iasmim Bianchi / HAOC 



Regras básicas de colocação da faixa de 
contenção no tórax: 

 Esta deve ser a última a ser 
posicionada; 

 

 Posicionar sobre o tórax à 
altura dos mamilos (homens) 
ou abaixo das mamas 
(mulheres); 

 

 Amarrar na lateral do local de 
contenção; 

 

 Mais indicada para transporte 
ou em casos de intensa 
agitação por período curto e 
com maior supervisão de 
cuidados respiratórios. 

Fonte: Iasmim Bianchi / HAOC 



Cuidado: 

A faixa do tórax merece especial atenção: 
 
 O posicionamento sobre o diafragma do paciente irá 

atrapalhar a ventilação/respiração; 
 

 A elevação natural do tronco não deve ultrapassar o 
ângulo de 30º; 
 

 É sempre importante, ao final, reavaliar as fixações 
e refazê-las caso necessário. 



Observações importantes sobre a 
Contenção Mecânica  

A boa faixa de contenção é confeccionada:  
 Em material resistente, lavável e de fácil manuseio.  
 Com uma costura reforçada e largura apropriada 

(para membros = 10 cm e para o tórax = 20 cm)  
 

As faixas devem estar sempre disponíveis no 
momento da realização da contenção mecânica; 

 

Iniciar a contenção pelo membro cujo risco seja maior 
do paciente soltar; 



Contenção Mecânica  

 No momento de revisão das fixações e de refazê-
las, deve-se manter a imobilização; 

 

 Se durante a contenção, o paciente conseguir soltar 
os braços ou as pernas é necessário contê-los 
juntos imediatamente, para depois de controlada a 
situação, separá-los conforme dita a regra; 
 

 O procedimento de contenção mecânica deve 
sempre ser pensado para que seja pelo menor 
espaço de tempo possível. 



Contenção Mecânica com 3 profissionais  

 A contenção física pode ser realizada com, no 
mínimo, 3 pessoas. 
 

 Nesse caso, o procedimento é mais complexo, 
exigindo maior sincronicidade entre os profissionais 
e maior esforço físico – ATENÇÃO AOS 
PACIENTES COM GRANDE ESTRUTURA FÍSICA; 
 

 Os riscos nesse tipo de contenção também são 
aumentados. 



 O profissional à esquerda do 
coordenador deve abraçar os 
joelhos da pessoa, tendo cuidado 
com o rosto; 
 

 O profissional à direita do 
coordenador deve segurar os 
punhos juntos; 
 

 O coordenador de modo  
simultâneo aos outros 
profissionais, deve conter cabeça 
e tórax. TÓRAX: Passar um dos 
braços por baixo da axila da 
vítima e fixá-lo na extensão do 
tórax. Posicionar a palma da mão 
livre sobre a fronte.  

Técnica da contenção mecânica com 3 
profissionais  

Fonte: Marcolan, 2004.  



Na contenção física, JAMAIS... 

 Aplique chave de braço, torção de punho ou gravata 
etc; 
 

 Utilize lençóis ou ataduras de crepe associada a 
malha tubular como faixa; 
 

 Coloque a faixa sobre o tórax, passando sob suas 
axilas e puxada; 
 

 Sente-se sobre o paciente ou coloque seus joelhos 
sobre ele, na tentativa de imobilizá-lo (exceto 
durante a técnica com 3 profissionais). 
 



Técnica dos NÓS com uso de bandagem 
triangular: ilustração 

Fonte das imagens: Iasmim Bianchi / HAOC 
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Fonte das imagens: Iasmim Bianchi / HAOC 





Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!




