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Tema 6 | O paciente violento

Objetivo geral do tema

•	 Apresentar	as	situações	em	que	há	pacientes	violentos	e	suas	

respectivas	condutas.

Objetivos específicos voltados para o 
tema

Ao	final	do	estudo	deste	tema,	você	deverá	ser	capaz	de:

1.	 identificar	sinais	de	agressividade	no	paciente;

2.	 relacionar	possíveis	condições	do	paciente	a	sua	agressividade;

3.	 aplicar	os	cuidados	necessários	para	esse	tipo	de	paciente.

Competências a serem desenvolvidas

•	 auxiliar	o	enfermeiro	no	planejamento,	na	programação,	na	

orientação	e	na	 supervisão	das	atividades	de	assistência	de	

enfermagem;

•	 prestar	cuidados	diretos	de	enfermagem	a	pacientes	em	esta-

do	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.

Aqui, violência gera compreensão!

Em	um	atendimento	de	urgência,	um	paciente	violento	é	uma	das	situa-

ções	mais	difíceis	de	se	lidar.	Esse	tipo	de	comportamento	pode	acontecer	

tanto	em	serviços	especializados	de	saúde	mental	como	em	outras	enfer-

marias,	ambulatórios	etc.

Como	já	discutimos	anteriormente,	o	ser	humano	é	muito	complexo.	Existe	

muita	diversidade	nos	comportamentos,	nas	necessidades	e	na	forma	como	

as	pessoas	reagem	às	coisas	da	vida	e	às	dificuldades	encontradas.
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Neste	tema,	você	verá	como	identificar	os	sinais	de	agressividade,	as	possí-

veis	origens	desses	sinais	e	como	prestar	assistência	a	esse	tipo	de	paciente.

Quais são os sinais de agressividade?

Algumas	atitudes	podem	sugerir	potencial	para	agressividade	como:

•	 andar	de	um	lado	para	outro	sem	parar;

•	 esfregar	as	mãos	de	forma	intensa;

•	 alterar	a	tonalidade	da	voz;

•	 agitação	motora;

•	 falta	de	interesse	em	compreender	explicações	verbais;

•	 fala	rápida	ou	gritos;

•	 comentários	pejorativos	em	tom	abafado;

•	 ansiedade	intensa	ou	irritabilidade;

•	 hostilidade.

Fontes:	http://www.sxc.hu/photo/1178035;	http://www.flickr.com/photos/outcast104/2832765943/

Figura 6.1: Esfregar as mãos intensamente e alterar a tonalidade da voz são sinais 
de agressividade.
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Quais condições do paciente podem favo-
recer a agressividade?

Algumas	condições	podem	favorecer	a	agressividade	como:

 – problemas	físicos	(casos	de	espancamento,	alcoolismo,	amputações);

 – problemas	psíquicos	e	emocionais	(casos	de	depressão,	agitação,	es-

tupro);

 – situações	de	perda	(morte	de	parente	ou	amigo,	desemprego,	etc.)	e	

confusão	mental.

Como cuidar de um paciente agressivo?

Você	vai	notar	que	uma	atitude	mais	 compreensiva	 será	 sempre	a	 saída	

mais	ajustada	e	adequada	para	lidar	com	essas	situações.	Essa	condição	vai	

requerer	de	você	muito	autocontrole	e	segurança.	É	necessário	que	você	

entenda	que	esse	comportamento	não	é	algo	dirigido	a	você	ou	sua	equi-

pe,	mas	uma	consequência	de	condições	clínicas	diversas	que	estão	fora	

do	controle	do	paciente.

A	seguir,	você	vai	encontrar	os	cuidados	a	serem	tomados	com	esses	pacientes:

•	 manter	ambiente	calmo	e	privativo;

•	 retirar	do	local	objetos	que	possam	ser	utilizados	como	armas	(tesouras,	

pinças,	espelhos	copos,	etc.);

•	 providenciar	material	para	contenção	física,	caso	seja	necessário;

•	 buscar	ajuda	de	outros	membros	da	equipe	para	abordar	o	paciente;

•	 usar	termos	claros	e	precisos	em	sua	fala;

•	 não	mentir	para	o	paciente;

•	 ter	atitude	segura	e	precisa	sem	ser	agressivo;

•	 administrar	medicação	prescrita	pelo	médico,	caso	seja	necessário.
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É	imprescindível	que	o	técnico	em	enfermagem	reconheça	os	sentimentos	

do	doente.	É	por	meio	dessa	compreensão	que	ele:

 – percebe	as	necessidades	reais	do	paciente;

 – pode	ministrar	os	cuidados,	considerando	a	pessoa	como	um	todo	e	

desenvolvendo	uma	postura	empática.

É	importante	ver	o	paciente	como	um	todo,	um	ser	que	tem	emoções,	me-

dos,	angústias	e	ansiedades	que	muitas	vezes	não	são	ditos,	mas	que	é	pos-

sível	perceber	através	de	pequenos	gestos	e	olhares.

Devemos	observar	as	ações	do	paciente	para	fazer	uma	leitura	de	seu	estado	

e	podermos,	por	meio	de	ações terapêuticas	baseadas	na	relação e na co-
municação,	trazer	alívio	e	melhora	a	seu	sofrimento.	Caso	queira	relembrar,	

esse	tema	foi	estudado	na	Área	1	Unidade	4	Tema	8.

O	técnico	em	enfermagem	deve	dar	atenção,	ouvir,	saber	compreender	os	

atos	do	paciente;	deve	identificar-se	de	maneira	formal.	O	mesmo	deve	ser	

feito	com	familiares	e/ou	acompanhantes.	Você	como	técnico	deve	ainda	ser	

receptivo	ao	paciente,	abordá-lo	de	forma	respeitosa,	mostrando-se	sensibi-

lizado	com	o	seu	sofrimento.

Nos	casos	em	que	o	paciente	está	desorientado	e	confuso,	deve-se	explicar	

o	que	será	feito,	repetindo-lhe	tantas	vezes	quanto	necessário.

Pacientes	 extremamente	 agitados	 ou	 descontrolados	 podem	 precisar	 de	

contenção	física.	Essa	contenção	tem	a	finalidade	de	evitar	danos	à	integri-

dade	física	da	equipe,	de	outros	pacientes	e	de	si	próprios,	além	de	danos	

materiais.	Em	alguns	casos,	a	contenção	física	promove	por	si	só	alívio	na	

sintomatologia	do	paciente.	Se	essa	medida	é	inevitável,	cinco	pessoas	da	

equipe	devem	se	aproximar	do	paciente	simultaneamente.	A	disposição	des-

sas	pessoas	deve	ser	a	seguinte:

 – uma	para	cada	membro	do	corpo;

 – uma	para	segurar	a	cabeça	e	proceder	à	contenção	no	leito	com	fai-

xas	e	material	apropriado.

Cada	membro	do	paciente	é	preso	à	maca	ou	à	cama	por	ataduras	protegi-

das	por	algodão	ortopédico	ou	faixas	especiais.
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Fonte:	http://www.flickr.com/photos/ivydawned/2842040482/

Figura 6.2: Ataduras protegidas por algodão ortopédico são utilizadas na contenção 
de pacientes agressivos.

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

mente	e	da	maneira	mais	calma	e	silenciosa	possível.	Apenas	uma	pessoa	

deve	falar,	explicando	o	procedimento	ao	paciente	e	pedindo	sua	colabora-

ção,	mesmo	que	ele	aparente	não	estar	compreendendo	o	que	ocorre	ou	

não	queira	colaborar.

O	paciente	contido	deve	ser	observado	continuamente	pela	equipe	de	enfer-

magem	e	reavaliado	pelo	médico	ou	enfermeiro	num	intervalo	máximo	de	

uma	hora.	É	por	meio	dessas	observações	que	se	determina	a	continuidade	

ou	não	da	contenção.	Caso	esta	se	mostre	necessária,	visitas	frequentes	de-

vem	verificar	o	estado	geral	do	paciente.

Em	alguns	casos,	o	paciente	é	rapidamente	controlado	a	fim	de	normalizar	

seu	comportamento,	mas	em	outros	pode	ser	necessária	a	internação,	para	

melhor	avaliação	e	acompanhamento.	O	importante	é	a	equipe	promover	

meios	para	que	o	paciente	não	entre	em	crise	novamente	e	busque	trata-

mento	especializado	após	a	normalização	da	situação.
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Garota interrompida

Esse	filme	conta	a	história	de	uma	moça		(Winona	Ryder)	que	foi	

internada	pelos	pais	em	uma	clínica	de	reabilitação.	Lá	ela	observa	

os	mais	diferentes	tipos	de	reação	das	pacientes.	É	um	bom	filme	

para	sensibilizar	a	respeito	das	origens	da	agressividade	dessas	pa-

cientes	durante	o	período	da	Guerra	do	Vietnã.

	

Deve-se	 sempre	deixar	 um	espaço	para	 que	o	 acompanhante	ou	 familiar	

sinta-se	à	vontade	e	possa	expressar-se,	fazer	perguntas,	tirar	dúvidas	e	pe-

dir	orientações.	Não	 se	deve,	 em	ocasião	alguma,	mentir	para	o	 familiar/

acompanhante,	pois	ao	descobrirem	a	verdade	poderão	se	sentir	traídos,	e	

o	vínculo	será	perdido.

Falando	com	segurança	e	 levando	ao	familiar/acompanhante	uma	mensa-

gem	tranquilizadora,	fica	mais	fácil	a	possibilidade	de	cooperação	por	parte	

do	mesmo.

Atividade 1

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

Vilma	chamou	a	polícia	que	levou	seu	marido	a	um	serviço	de	urgência	psi-

quiátrica	por	estar	alcoolizado.	Ele	apresentava	agitação	extrema,	chegan-

do	a	ser	agressivo	com	familiares	e	vizinhos	que	se	propuseram	a	ajudar	a	

acalmá-lo.	Ela	chegou	no	serviço	chorando	compulsivamente	e	só	conseguia	

dizer	que	estava	se	sentindo	mal	e	com	medo.

Descreva	nas	linhas	a	seguir	qual	seriam	as	ações	de	cuidado	para	esse	caso	

envolvendo	o	indivíduo	alcoolizado	e	sua	esposa.
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Resumo

•	 Neste	tema	você	estudou	que	em	um	atendimento	de	urgência	um	pa-

ciente	 violento	é	uma	das	 situações	mais	difíceis	de	 se	 lidar.	 Esse	 tipo	

de	comportamento	pode	acontecer	tanto	em	serviços	especializados	de	

saúde	mental	como	em	outras	enfermarias,	ambulatórios	etc.

•	 Você	verificou	que	algumas	atitudes	podem	sugerir	potencial	para	agres-

sividade	como,	por	exemplo:	andar	de	um	 lado	para	outro	sem	parar;	

fala	rápida	ou	gritos;	hostilidade,	etc.

•	 Identificou	que	algumas	condições	do	paciente	podem	favorecer	a	agres-

sividade:	problemas	psíquicos	e	emocionais,	perdas	etc.

•	 Você	vai	notar	que	sempre	uma	atitude	mais	compreensiva	será	a	saída	

mais	ajustada	e	adequada	para	lidar	com	essas	situações.	Essa	condição	

vai	requerer	de	você	muito	autocontrole	e	segurança.

•	 Observou	que	em	alguns	casos	será	necessário	realizar	a	contenção	do	

paciente	no	leito	e	que	para	isso	a	equipe	deve	estar	treinada.

•	 É	imprescindível	que	o	técnico	em	enfermagem	reconheça	os	sentimen-

tos	do	doente,	pois	é	por	meio	dessa	compreensão	que	ele	percebe	as	

necessidades	reais	do	paciente	e	pode	ministrar	os	cuidados,	consideran-

do	a	pessoa	como	um	todo	e	desenvolvendo	uma	postura	empática.

•	 Deve-se	sempre	deixar	um	espaço	para	que	o	acompanhante	ou	familiar	

sinta-se	à	vontade	e	possa	expressar-se,	fazer	perguntas,	tirar	dúvidas	e	

pedir	orientações.
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Resposta da atividade

Atividade 1

•	 Manter	ambiente	calmo	e	privativo.

•	 Retirar	do	local	objetos	que	possam	ser	utilizados	como	armas	(tesouras,	

pinças,	espelhos,	copos,	etc.).

•	 Buscar	ajuda	de	outros	membros	da	equipe	para	abordar	o	paciente.

•	 Usar	termos	claros	e	precisos	em	sua	fala.

•	 Não	mentir	para	o	paciente.

•	 Ter	atitude	segura	e	precisa	sem	ser	agressivo.

•	 Reconhecer	os	 sentimentos	do	acompanhante,	 considerando	a	pessoa	

como	um	todo	e	desenvolvendo	uma	postura	empática.

•	 Observar	as	emoções,	os	medos,	as	angústias	e	as	ansiedades	que	muitas	

vezes	não	são	ditos,	mas	que	é	possível	perceber	através	de	pequenos	

gestos	e	olhares.

•	 Através	de	ações terapêuticas	baseadas	na	relação e na comunica-
ção,	trazer	alívio	e	melhora	ao	sofrimento	do	paciente.

•	 O	técnico	em	enfermagem	deve	identificar-se	de	maneira	formal.

•	 Ser	receptivo	ao	paciente	e	familiares.

•	 Abordar	 o	 indivíduo	 de	 forma	 respeitosa,	 mostrando-se	 sensibilizado	

com	o	seu	sofrimento.

•	 Explicar	o	que	irá	ser	feito,	repetindo-lhe	tantas	vezes	quanto	necessário.	

Pacientes	extremamente	agitados	ou	descontrolados	podem	precisar	de	

contenção física.

•	 Administrar	medicação	prescrita	pelo	médico,	caso	seja	necessário.
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