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Nesta unidade, vamos discutir e refletir sobre o atendimento aos indivíduos 

em situações de crises emocionais e psíquicas e outras situações que requerem 

um atendimento rápido e preciso. O termo urgência em atendimento psiqui-

átrico significa uma situação que requer extrema cautela e muita segurança 

e competência no atendimento ao paciente. Um atendimento mal realizado, 

impreciso e/ou incoerente com a doença pode trazer sérias consequências ao 

cliente, à sua família e ao futuro das vidas dos indivíduos envolvidos.

Ao longo de nossos estudos você vai perceber que atenderemos a alguns 

objetivos específicos, que vão direcionar a sua formação como membro da 

equipe de enfermagem e da saúde. Os objetivos dessa unidade são:

•	 Reconhecer as principais situações e condições que requerem a interven-

ção de urgência no atendimento psiquiátrico e de saúde mental.

•	 Identificar as intervenções necessárias durante o atendimento psiquiátrico.

•	 Reconhecer os aspectos do atendimento que humanizam a assistência 

em situações de risco de vida a indivíduos e suas famílias.

•	 Estabelecer as suas ações no atendimento para que a atenção à saúde 

mental seja uma constante na vida de todos os indivíduos.

Imagino que você esteja curioso para aprender um pouco mais sobre tudo 

isso, não é mesmo? A partir de agora, vamos descobrir como o técnico em 

enfermagem – você – pode colaborar com o enfermeiro e com toda a equipe 

para que esses indivíduos possam ter a sua integridade física, mental e social 

preservadas. Pronto?

Unidade 6 | Urgência e emergência 
em saúde mental
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Tema 1 | Intervenção em situação 
de crise

Objetivos	gerais	do	tema

•	 Apresentar as características de um paciente em crise e como o 

técnico em enfermagem deve agir diante desses casos.

Objetivos	específicos	voltados	para	
o	conteúdo

Espera-se que, ao final deste tema, você seja capaz de:

1. reconhecer os comportamentos típicos de uma crise;

2. identificar os tipos de crise;

3. estabelecer as ações necessárias para o atendimento ao pacien-

te em crise.

Competências	a	serem	desenvolvidas

•	 Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orienta-

ção e supervisão das atividades de assistência de enfermagem;

•	 Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado 

de crise, sob supervisão direta ou a distância, do profissional 

enfermeiro;

•	 Reconhecer os agravos à saúde que ameaçam a vida, caracteri-

zando uma situação de urgência.

Pré-requisitos	

Para melhor compreender esta unidade é importante que você re-

leia os temas da Unidade 4 da Área 1, que tratam da Assistência 

de Enfermagem em Saúde Mental.
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Introdução

Lá vai Marcelo de volta para casa. Como de costume, foi mais um dia estres-

sante de trabalho. A chefe reclama de tudo, o seu assistente comete falhas 

e dificulta o trabalho.

Todo dia é igual. Marcelo sai muito estressado do trabalho, sem contar com 

o trânsito na volta para casa.
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O maior problema ainda não começou. Quando Marcelo chega a casa, ele 

começa a beber e logo fica em estado alterado de consciência. Não demora 

ele começa a demonstrar sinais de irritação e, de repente, começa a agredir 

sua família verbal e fisicamente.
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É lamentável a situação do Marcelo, não é mesmo? Na rotina hospitalar, 

existem diversas situações como a vivida por Marcelo. Isso ocorre porque 

essas pessoas não conseguem enfrentar seus problemas do dia a  dia e esse 

acúmulo de dificuldades se torna um problema de saúde.

Vamos estudar mais sobre esses casos e como agir diante deles? Então, con-

tinue a leitura e bons estudos.

Situações	de	crise

Vamos fazer uma reflexão antes de começarmos a estudar o conteúdo des-

ta aula? Leia as perguntas a seguir e verifique se você já passou por uma 

situação dessas:

1. Você já viveu ou presenciou alguma situação de grave crise onde tudo 

parecia fora de controle?

2. Já entrou em contato com pessoas em situação de estresse emocional 

ou que aparentemente apresentavam comportamentos difíceis de serem 

compreendidos?

3. Já teve a oportunidade de ver alguém em uma situação de intoxicação 

por drogas e outras substâncias ou que tenha atentado contra a própria 

vida ou a de outros?
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4. Já conviveu com situações de violência doméstica ou social?

Agora, reflita sobre uma situação dessas que você tenha vivido e escreva no 

espaço a seguir como acha que deveríamos lidar profissionalmente com ela.

A
da

m
 C

ie
si

el
sk

i

Fonte: www.sxc.hu/photo/264245

A partir de agora, nós vamos utilizar o termo urgência psiquiátrica em situações 

do cotidiano dos serviços de saúde provenientes da especialidade psiquiátrica. 

As situações que requerem uma intervenção psiquiátrica podem incluir:

•	 tentativas de suicídio;

•	 abuso de substâncias como álcool ou drogas (maconha, cocaína etc.), 

como já visto no Tema 9 da Unidade 4 Área 1;

•	 depressão;

•	 psicose, já visto no Tema 9 da Unidade 4 Área 1;

•	 violência.

Nas unidades de saúde, a equipe que faz parte dos serviços de urgência psi-

quiátrica é composta por:

•	 médicos;

•	 enfermeiros;

•	 auxiliares e técnicos em enfermagem;

•	 psicólogos;

•	 assistentes sociais.

Especialidade psiquiátrica 
Área da medicina que é 
responsável pelo diagnóstico 
e tratamento dos 
transtornos emocionais.

Psicose
Termo psiquiátrico genérico 
que se refere a um 
estado mental no qual a 
característica principal é 
a “perda de contato com 
a realidade”, podendo o 
indivíduo apresentar delírios 
e alucinações.

Glossário
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Esses profissionais, quando participam desse atendimento, arriscam a sua 

integridade física devido ao estado mental e emocional dos seus clientes. O 

individuo deprimido e agitado pode exibir inquietação motora e ansiedade 

grave. O nervosismo intenso, a depressão e o choro são evidentes em alguns 

pacientes. O comportamento violento, geralmente episódico, é o meio de 

expressar sentimentos de raiva, medo ou desesperança sobre uma situação, 

e o técnico em enfermagem deve estar preparado para lidar com isso.

Os pacientes em urgência psiquiátrica podem chegar à unidade de saúde 

por três caminhos:

1. podem submeter-se ao tratamento por vontade própria;

2. encaminhados por outros profissionais de saúde;

3. por internação compulsória.

Quando um paciente de urgência psiquiátrica chega ao serviço de saúde, 

devemos concentrar nossa atenção em estabilizar o estado alterado (mani-

festado por raiva, inquietação motora, alucinação e delírios) do indivíduo 

e até de seus familiares (Figura 1.1). Essa estabilização é importante para 

diminuir ou reduzir os riscos a que esses pacientes estão submetidos e para 

deixá-los em condição de serem abordados terapeuticamente, isto é, de 

serem tratados.

Nessa hora, alguns pacientes se encontram muito agitados e podem tanto 

se ferir como também a equipe. Cabe ao técnico em enfermagem adminis-

trar a medicação prescrita pelo médico e, junto com os outros membros da 

equipe de enfermagem, realizar a contenção mecânica (“amarra” no leito) 

do paciente. Essa contenção, caso seja indicada, deverá ser feita utilizando-

se material adequado, como ataduras protegidas por algodão ortopédico ou 

faixas especiais.

A equipe deve ser treinada para a contenção de modo a agir coordenadamen-

te e da maneira mais calma e silenciosa possível. Apenas uma pessoa deve 

falar, explicando o procedimento ao paciente e pedindo sua colaboração, 

mesmo que ele, aparentemente, não esteja compreendendo o que ocorre ou 

não queira colaborar. Quando o paciente se acalmar, o técnico deverá solici-

tar auxílio do enfermeiro para avaliar o quadro e depois retirar as contenções 

do paciente, explicando-lhe sempre os procedimentos necessários.

Internação compulsória
A situação de internação 
hospitalar que é realizada 
contra a vontade do 
paciente como forma de 
garantir maior segurança 
para o mesmo e sua família. 
Na maioria das vezes, essa 
estratégia permite melhores 
condições de tratamento e 
reabilitação!

Glossário
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Figura 1.1: Estabilizar o paciente é a melhor forma de prevenir os possíveis riscos 
decorrentes das urgências psiquiátricas.

É importante que o enfermeiro, com a ajuda do técnico em enfermagem, 

identifique os eventos que levam à crise. Para isso, é necessário explorar a 

história do paciente através de conversa com a família ou através de seu his-

tórico médico. A coleta desses dados requer uma alta dedicação do profissio-

nal, pois depende da cooperação dos familiares. O técnico em enfermagem 

deve estar capacitado para o adequado controle da situação e um satisfatório 

resultado do acompanhamento ao paciente com sofrimento psíquico.

Atividade	1

Atende ao Objetivo 1 e às Competências 1 e 2

Ana, durante o primeiro período da faculdade, dividiu o quarto com outras 

duas colegas de curso. As jovens tinham como hábito conversar sobre seus 

casos amorosos na presença de Ana, que passou a demonstrar um interesse 

incomum pelo assunto, fazendo sempre muitos questionamentos, principal-

mente sobre como se aproximar de rapazes.

Algumas noites depois, ela disse a uma das colegas que via o rosto de seu 

futuro marido na cúpula do abajur. Depois, ficou olhando-o fixamente por 

várias horas, sentada em um estado de “transe” com um sorriso no rosto.
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Na manhã seguinte, encontrou o porteiro de seu prédio na rua e comunicou-

lhe que se casariam. Quando o jovem fez pouco caso de sua revelação, ela 

ficou zangada e saiu correndo atrás dele pela rua. Ao voltar ao seu quarto, 

estraçalhou a cúpula do abajur, tirou suas roupas e tornou-se extremamente 

irritada e agressiva.

Ao ser levada para o serviço de urgência psiquiátrica, Ana recusou-se a res-

ponder a qualquer pergunta, sorria para si mesma e não deixava que nin-

guém se aproximasse dela. Insistia que abrisse a janela, porque estavam to-

cando a marcha nupcial.

Observando o caso de Ana, responda:

Quais os comportamentos de Ana que podem indicar uma situação de crise?

Conhecendo	o	paciente	em	crise

Antes de prosseguirmos e estudarmos sobre os pacientes, você deve sa-

ber o que é uma crise. Você tem alguma ideia do que seja? “Uma crise é 

uma perturbação causada por um evento estressante ou pela percepção 

de uma ameaça. Mas nem toda ameaça ou perturbação em si é uma crise. 

A crise surge quando a forma habitual que temos de enfrentar os proble-

mas é ineficiente para lidar com essas novas ameaças. A incapacidade de 

lidar com o novo problema causa uma ansiedade extrema, com a qual não 

conseguimos lidar de forma proveitosa e positiva, isto é, não conseguimos 

superá-la”. A crise é vista enquanto urgência a partir do momento em que 

afeta diretamente a rotina da família.
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Crise de riso!

A comédia Tratamento de Choque (título original, Anger Mana-
gement) é uma boa oportunidade de você conhecer situações de 

crise, ou seja, situações em que as pessoas perdem a habilidade de 

resolver seus problemas. Isso tudo com comédia, claro!

Nesse filme, Dave Buznik (interpretado por Adam Sandler) é conde-

nado por um crime e sentenciado a realizar um tratamento psiqui-

átrico para controlar seu temperamento. Diante disso, o Dr. Buddy 

Rydell (Jack Nicholson) é encarregado de realizar este tratamento. 

O detalhe é que esse psiquiatra se mostra um louco que tem seus 

próprios problemas de temperamento.

Tipos	de	crises

Para continuar nossos estudos, precisamos compreender que todas as pes-

soas estão sujeitas a situações estressantes e de crise em seu dia a dia. Essas 

crises podem ser evolutivas ou situacionais.

•	 Crises do desenvolvimento ou evolutivas: são eventos que ocorrem ao 

longo da vida, como nascimento, entrada para a escola, adolescência, 

transição para a vida adulta, casamento, meia-idade, morte.

•	 Crises situacionais: originam-se mais de fatores externos do que de fato-

res internos, ou seja, de qualquer situação que possa influenciar o com-

portamento das pessoas em diferentes graus. Situações imprevisíveis ou 

que o indivíduo não pode controlar, como orfandade, viuvez, perda do 

emprego, separação conjugal, desastres naturais, acidentes e doenças.

Vivenciar uma crise é uma experiência normal de vida, que reflete oscilações 

do indivíduo na tentativa de buscar um equilíbrio entre si mesmo e o seu 

entorno. Quando esse equilíbrio é rompido, está instaurada a crise, que é 

uma manifestação violenta e repentina de ruptura de equilíbrio. Durante 

uma crise, a pessoa experimenta sentimentos como ansiedade, raiva, medo, 

angústia e revolta. A crise pode ser vivida de forma individual ou em grupo.
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Figura 1.2: Atualmente, o corre-corre do dia a dia é umas das maiores causas das crises.

Atividade	2

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 3

Identifique, nos fatos a seguir, qual o tipo de crise pode ser desencadeado: 

de desenvolvimento (D) ou situacional (S).

( ) Recentemente, houve um terremoto no Chile e as pessoas perderam 

suas casas.

( ) Num desmoronamento causado pelas chuvas em Angra dos Reis, um 

casal perdeu suas duas filhas, que morreram soterradas.

( ) A top model Gisele Bündchen teve um bebê de parto normal, no final 

do ano de 2009.

( ) Minha filha Silvia está iniciando na escola e, no primeiro dia, recusou-se 

a ficar sozinha, exigindo que eu permanecesse junto dela.
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E	o	paciente?

Depois dessas informações, você deve estar se perguntando: como se sen-

tem as pessoas que estão passando por uma situação dessas (de crise)?

Você deve saber que as situações de crise podem envolver:

•	 instabilidade emocional;

•	 falta de concentração;

•	 ausência de clareza do pensamento;

•	 sentimento de desesperança.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/872913

Figura 1.3: Agressividade, agitação e choro compulsivo são normalmente indicativos 
de situações graves de crise.

Dentre os sintomas que poderão ser observados, podemos citar, ainda:

•	 inquietação motora global. Na inquietação tem-se desde um movimento 

repetido de partes do corpo – como as mãos ou as pernas – até a incapa-

cidade de permanecer sentado por algum tempo;
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•	 gesticulação abundante;

•	 incapacidade de concentração;

•	 expressão tensa;

•	 fala rápida ou gritos;

•	 comentários pejorativos em tom abafado;

•	 gemidos incessantes;

•	 ansiedade intensa ou irritabilidade;

•	 hostilidade;

•	 comportamento agressivo manifesto.

O profissional envolvido no atendimento deve se sentir seguro para uma 

primeira aproximação. Para isso, é preciso fazer uso das técnicas de comuni-

cação terapêuticas que você estudou na Unidade 4 Tema 5 da Área 1. Desse 

modo, você vai poder:

•	 identificar os fatores desencadeantes da crise;

•	 identificar as manifestações de comportamento do indivíduo;

•	 identificar a percepção do evento pelo indivíduo;

•	 conhecer experiências anteriores com eventos semelhantes;

•	 capacitar o indivíduo a aceitar a necessidade de mudança;

•	 promover um sistema de apoio familiar.

Um estado de crise é individualizado. Um evento capaz de precipitar uma 

crise em um indivíduo pode não ter, necessariamente, o mesmo efeito sobre 

outro indivíduo ou família. Outra característica é que uma crise raramente 

afeta um indivíduo sem também afetar as pessoas mais próximas, que fazem 

parte do seu convívio familiar e/ou social.
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Fases	do	estado	de	crise

1. Negação: dura algumas horas; é um mecanismo de defesa para proteger-

se de um ataque súbito de ansiedade. Há aumento da tensão, da tentati-

va de continuar a rotina e de lidar com a ansiedade crescente.

2. Desorganização: o desconforto aumenta e a ansiedade se eleva, levando o 

indivíduo a pôr em prática várias tentativas para restabelecer o equilíbrio.

3. Tentativas de reorganização: o indivíduo busca auxílio de manejos ante-

riores para lidar com a situação atual. Pode haver um comportamento de 

isolamento ou fuga do problema.

4. A reorganização geral é o momento em que o indivíduo integra o evento 

dentro da sua vida, pois a experiência foi enfrentada e os sentimentos e pen-

samentos identificados, possibilitando, assim, que a pessoa se reorganize.

O estado de crise é limitado no tempo e sua resolução final depende de fatores 

como a gravidade do evento e dos recursos pessoais e sociais da pessoa afetada.

Como	devemos	agir	diante	das	crises?

Você se lembra de tudo o que já estudamos nesta aula? Agora que você já sabe 

mais sobre as crises e suas características, pense e tente responder: Como você 

acha que pode contribuir para que as pessoas que estão ao seu redor – e até 

você mesmo – possam lidar de forma mais adaptada em situações de crise?

Lembre-se de que cada caso é um caso, ou seja, as suas ações devem ser 

aplicadas de acordo com uma situação específica em um tempo específico. 

Diante disso, o maior objetivo da equipe de saúde é ajudar os indivíduos a 

enfrentarem os eventos estressantes de forma adaptada (STUART, 2002).

Devemos sempre lembrar que é fundamental respeitar os valores culturais 

dos indivíduos que se encontram em crise. Isto é, você sempre deve respeitar 

suas crenças, preceitos, seu modo de vida, a forma como eles lidam com 

as situações inesperadas, o sexo, as questões familiares e como utilizam os 

familiares como suporte. Essas características dos pacientes estão profunda-

mente embutidas nos processos de pedir, dar e receber ajuda, ou seja, cada 

paciente tem sua forma de pedir e você deve ajudá-lo de maneira específica 

e particular.

Preceitos
São as normas, regras 
e ensinamentos que as 
pessoas têm como norma 
ou guia para qualquer ação 
na vida.

Glossário
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Antes de tudo, é crucial enxergarmos a pessoa. Trata-se de uma pessoa com 

contexto e com história. Quando a pessoa se sente acolhida, mais segura, 

sem medo de ser violentada por contenções de todo tipo, fica mais fácil 

estabelecer vínculos.

Ação!

Depois de estudar esses itens, você deve estar pensando sobre como poderia 

atuar em uma situação destas, não é? Não tenha medo nem se assuste. É 

muito importante, nessa hora, mantermos uma atitute firme e segura, para 

que a pessoa em crise possa contar com a nossa real ajuda.

Agora você vai ler sobre algumas sugestões de atendimento para pessoas em 

situação de crise. Antes disso, lembre-se: você está em situação de ajudar. Para 

que isso realmente aconteça, você deve estar disponível, calmo(a) e seguro(a) 

de suas atitutes. Vamos, então, conhecer alguns passos? (Figura 1.4)

Figura 1.4: Principais ações diante das situações de crise.

Mantenha-se 
ao lado do 
paciente.

Demonstre 
disponibilidade 
para ajudar.

Permita que o cliente 
expresse o que está 
sentindo.

Valorize as 
queixas e 
as falas do 
paciente.

Pergunte 
sobre como 
você pode 
ajudá-lo.

Evite elaborar 
frases complexas e 
grandes demais.

Pergunte sobre os problemas  
de forma objetiva e clara. 

Proteja a inte-
gridade física do 
paciente afastan-
do-o de locais e 
ambientes que 
ofereçam riscos. 

Respeite a privacidade do 
paciente, encaminhando-o 
a um ambiente privativo e 
afastado de aglomerações. 

Evite deixá-lo 
sozinho.

Valorize comportamentos positivos 
que ele apresente. Verifique junto ao enfermeiro(a) a necessidade de avaliação 

clínica para medidas medicamentosas, se necessário.
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Atividade	3

Atende aos Objetivos 2 e 3 e às Competências 1, 2 e 3

Marina era uma mulher jovem, com 21 anos, que acabara de ter o primeiro 

filho. Chegou ao serviço de saúde mental queixando-se de depressão, in-

sônia, crises de choro, falta de apetite e apatia, o que dificultava o cuidado 

ao bebê. A paciente vivia com seus pais e irmãos, que não aceitavam a sua 

iniciativa de ser mãe solteira. O pai do bebê não assumiu o compromisso 

de reconhecê-lo e, por isso, ela dependia da ajuda de sua família, principal-

mente financeira, para cuidar do filho. Como não tinha como cuidar de si 

mesma, não se sentia em condições de cuidar do filho e isso desencadeou 

uma crise.

Para exercitar o que acabou de estudar você deverá:

1. identificar o tipo de crise;

2. descrever os sintomas apresentados pela paciente;

3. identificar os problemas (eventos);

4. optar pela melhor maneira de agir em relação à paciente.
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Como você pôde ver, não é tão difícil assim prestar atendimento em situação 

de crise. O mais importante é querer ajudar, ficar perto e dar atenção ao pa-

ciente. Agora, segue uma dica. Durante o atendimento, você também pode 

solicitar a presença de alguém que seja importante para o cliente, como 

parentes próximos ou amigos importantes.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/974531

Durante o atendimento, note que o importante é fortalecer a ca-

pacidade do cliente em buscar estratégias de enfrentamento, o 

que significa que o indivíduo está tentando superar o que está lhe 

causando a crise.

É necessário levarmos em conta a pessoa em questão e, antes de tudo, 

encontrarmos meios de nos comunicar, não importando se isso será 

feito com o olhar, com o toque, com gestos ou com movimentos.

Algumas das ações que podem ser realizadas:

•	 oferecer apoio à pessoa em crise, permanecendo ao seu lado;

•	 demonstrar aceitação, com atitude de não julgamento, respei-

to e confiança;

•	 ouvir reflexivamente a pessoa, ajudando-a a descrever seus 

sentimentos e pensamentos sobre sua experiência;

•	 explorar os mecanismos de enfrentamento, ajudando a pessoa 

a conhecer os modos alternativos dos mesmos;

Enfrentamento 
psicológico
É definido como um grupo 
de comportamentos, sejam 
estes conscientes ou não, 
que um indivíduo manifesta 
quando está diante de 
uma situação pela que não 
deseja estar passando ou 
que almeja modificar, para 
que assim possa dar outros 
significados às emoções 
desse estímulo que lhe 
causa estresse.

Glossário
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•	 encaminhar a pessoa e a família para sistemas de apoio da 

comunidade.

Você deve estar atento ao fato de que adaptar-se ou não a um 

dado acontecimento e enfrentar situações semelhantes de formas 

bastante diversificadas depende de inúmeros fatores, que englo-

bam aspectos culturais, emocionais, vivências anteriores e caracte-

rísticas pessoais.

	
Atividade	4

Atende ao Objetivo 3 e às Competências 1, 2 e 3

Aproveitando o caso de Ana, na Atividade 1, descreva algumas intervenções 

de enfermagem que você utilizaria para ajudá-la.

Modalidades	de	atendimentos

Você sabia que existem diversas modalidades de atendimento em casos de 

crise? Esses atendimentos podem ser realizados em diferentes lugares e por di-

ferentes profissionais. Vamos conhecer algumas delas? As mais comuns são:

•	 SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) – oferece atendi-

mento no próprio local, com uma avaliação da crise, tratamento e enca-

minhamento para serviços de saúde específicos, quando necessário; 

•	 Profissionais liberais – atendimento individual em consultórios;

•	 Atividades de grupos terapêuticos – espaços para que os pacientes pos-

sam expor suas dúvidas, ansiedades e fantasias, favorecendo o afrouxa-

mento de suas defesas;
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•	 Atendimento telefônico – atende a chamado de pessoas aflitas, usando 

da habilidade ou técnica da escuta. A maioria dos serviços tem programas 

de treinamento e manuais escritos, com escalas de avaliação de potencial 

para suicídio, informações sobre drogas e recursos da comunidade (servi-

ços de saúde mental) que poderão ser utilizados;

•	 Educação para a saúde – o paciente aprende a identificar sentimentos, 

pensamentos e comportamentos ocorridos durante a crise, o que o aju-

dará a evitar outras crises similares.

 

Emergência?! Disque 192.

O SAMU é o serviço de emergência e urgência móvel que pode ser 

solicitado em qualquer local de trabalho, via pública e residência. 

Além das urgências psiquiátricas, esse serviço atende a problemas 

cardiorrespiratórios, queimaduras, intoxicações e acidentes. Para 

saber mais sobre a história e os tipos de atendimentos feitos pelo 

SAMU, navegue no site http://portal.saude.gov.br/portal/saude/

area.cfm?id_area=456. Não deixe de visitá-lo, pois lá você também 

poderá baixar diversos arquivos interessantes, como o “Manual de 

regulação médica das urgências”.

 

Espero que você tenha aprendido bastante sobre como lidar com as situa-

ções de crise. Se você ainda se sente inseguro, não se preocupe, pois com 

o tempo e a experiência tudo fica mais claro. Além disso, você pode pedir 
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ajuda ao(à) enfermeiro(a) e aos seus colegas de equipe nos primeiros aten-

dimentos que surgirão.

Vamos, agora, recordar alguns conhecimentos e exercitar um pouco?

Resumo

•	 A especialidade psiquiátrica é a área da medicina responsável pelo diag-

nóstico e tratamento dos transtornos emocionais.

•	 As situações que requerem uma intervenção psiquiátrica podem incluir: 

tentativas de suicídio, abuso de substâncias como álcool ou drogas (ma-

conha, cocaína, etc.), depressão, psicose e violência.

•	 Nas unidades de saúde, a equipe que faz parte dos serviços de urgência 

psiquiátrica é composta por médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos 

em enfermagem, psicólogos e assistentes sociais;

•	 Os pacientes em urgência psiquiátrica podem chegar à unidade de saú-

de por três caminhos: podem submeter-se ao tratamento por vontade 

própria, podem ser encaminhados por outros profissionais de saúde ou 

podem ser internados compulsoriamente.

•	 Quando um paciente de urgência psiquiátrica chega ao serviço de saúde, 

devemos concentrar nossa atenção em estabilizar o estado alterado do 

indivíduo (manifestado por raiva, inquietação motora, alucinação e delí-

rios) e até de seus familiares.

•	 A equipe deve ser treinada para a contenção, de modo a agir coordena-

damente e da maneira mais calma e silenciosa possível.

•	 É importante que o enfermeiro, com a ajuda do técnico em enfermagem, 

identifique os eventos que levam à crise, sendo necessária a exploração 

da história do paciente através da família ou do histórico médico.

•	 Uma crise é uma perturbação causada por um evento estressante ou pela 

percepção de uma ameaça, mas nem toda ameaça ou perturbação em 

si é uma crise.
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•	 As crises podem ser evolutivas ou situacionais.

•	 Durante uma crise, a pessoa experimenta sentimentos como ansiedade, 

raiva, medo, angústia e revolta. A crise pode ser vivida de forma indivi-

dual ou em grupo.

•	 Você deve saber que as situações de crise podem envolver: instabilidade 

emocional, falta de concentração, ausência de clareza do pensamento, 

sentimento de desesperança.

•	 O profissional envolvido no atendimento deve se sentir seguro para uma 

primeira aproximação. Para isso, é preciso usar as técnicas de comunica-

ção terapêuticas.

•	 As fases de uma crise são: negação, desorganização, tentativas de reor-

ganização e reorganização geral.

•	 É crucial enxergarmos a pessoa. Quando a pessoa se sente acolhida, mais 

segura, sem medo de ser violentada por contenções de todo tipo, fica 

mais fácil estabelecer vínculos.

•	 Algumas modalidades de atendimento são: SAMU, atendimento indivi-

dual, atividades de grupos terapêuticos, atendimento telefônico e edu-

cação para a saúde.

Informação	sobre	o	próximo	tema

No próximo tema você vai aprender sobre comportamento autodestrutivo, 

situações de suicídio e como agir nesses casos.

Respostas	das	atividades

Atividade 1

1. Ana demonstrou um interesse incomum por um determinado assunto, 

fazendo sempre muitos questionamentos;

2. Via o rosto de seu futuro marido na cúpula do abajur;
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3. Olhou o abajur fixamente por várias horas, sentada em um estado de 

“transe”, com um sorriso no rosto;

4. Ficou zangada e saiu correndo atrás de um homem (que seria o seu fu-

turo marido) pela rua;

5. Estraçalhou a cúpula do abajur, tirou suas roupas e tornou-se extrema-

mente irritada e agressiva;

6. Recusou-se a responder a qualquer pergunta, sorria para si mesma e não 

deixava que ninguém se aproximasse dela; 

7. Insistia que abrissem a janela, porque estavam tocando a marcha nupcial.

Atividade 2

(S) Recentemente, houve um terremoto no Chile e as pessoas perderam 

suas casas.

(S) Num desmoronamento causado pelas chuvas em Angra dos Reis, um 

casal perdeu suas duas filhas, que morreram soterradas.

(D) A top model Gisele Bündchen teve um bebê de parto normal, no final 

do ano de 2009.

(D) Minha filha Silvia está iniciando na escola e, no primeiro dia, recusou-se 

a ficar sozinha, exigindo que eu permanecesse junto dela.

Atividade 3

1. Situacional

2. Sintomas apresentados pela paciente: depressão, insônia, crises de cho-

ro, falta de apetite e apatia. 

3. Os problemas (eventos): nascimento do filho, falta de apoio da família, 

dependência financeira, dificuldade para cuidar do bebê.

4. Como você agiria com essa paciente:
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•	 Respeite a privacidade da paciente, encaminhando-a a um ambiente pri-

vativo e afastado de aglomerações.

•	 Mantenha-se ao lado da paciente.

•	 Demonstre disponibilidade para ajudá-la.

•	 Permita que a paciente expresse o que está sentindo.

•	 Valorize as suas queixas e falas.

•	 Pergunte sobre como você pode ajudá-la.

Atividade 4

•	 Oferecer apoio à pessoa em crise, permanecendo ao seu lado.

•	 Demonstrar aceitação com atitude de não julgamento, respeito e confiança.

•	 Ouvir reflexivamente a pessoa, ajudando-a a descrever seus sentimentos 

e pensamentos sobre sua experiência.

•	 Explorar os mecanismos de enfrentamento, ajudando a pessoa a conhe-

cer modos alternativos do mesmo.

•	 Encaminhar a pessoa e a família a sistemas de apoio da comunidade.
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