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Resumo 

A assistência em saúde mental no Brasil passou por mudanças significativas que se iniciaram com 

o movimento da Reforma Psiquiátrica. O Brasil demonstrou altos índices de transtorno mental na 

população adulta o que consequentemente reflete na ocorrência de emergências e urgências 

psiquiátricas. Elas podem ser descritas como uma condição que leva a um distúrbio de 

comportamento, emoções e pensamentos que quando não tratado imediatamente, é capaz de 

evoluir e gerar danos maiores ao usuário e/ou a terceiros. Diante do exposto, levanta-se o seguinte 

questionamento: Quais são as dificuldades encontradas na assistência ao paciente psiquiátrico nos 

serviços de urgência e emergência? Foi destacado como objetivo analisar as dificuldades na 

assistência as emergências psiquiátricas Trata-se de uma revisão integrativa da literatura onde é 

realizado um levantamento e análise dos resultados de diversas pesquisas, permitindo um 

aprofundamento do conhecimento sobre determinado objeto de estudo. Percebe-se que os 

obstáculos mais frequentemente descritos são: a falta de capacitação profissional, estrutura física 

precária e falta de preparo ou insegurança para realizar o atendimento. Diante dos dados expostos 

podemos concluir que são diversas as fragilidades enfrentadas durante as emergências 

psiquiátricas envolvendo a gestão, atuação da equipe e ambiente. 

Palavras-chave: Emergências; Saúde Mental; Enfermagem Psiquiátrica; Serviços de Emergência 

Psiquiátrica.  

 

Abstract 

Mental health care in Brazil has undergone significant changes that began with the Psychiatric 

Reform movement. Brazil has shown high rates of mental disorders in the adult population, which 

consequently reflects on the occurrence of psychiatric emergencies and urgencies. They can be 

described as a condition that leads to a disorder of behavior, emotions and thoughts that, when 

not treated immediately, is capable of evolving and causing greater harm to the user and/or third 

parties. Given the above, the following question arises: What are the difficulties encountered in 

assisting psychiatric patients in urgent and emergency services? It was highlighted as an objective 

to analyze the difficulties in assisting psychiatric emergencies. This is an integrative literature 

review where a survey and analysis of the results of various researches is carried out, allowing a 

deepening of knowledge about a particular object of study. It is noticed that the most frequently 

described obstacles are: lack of professional training, precarious physical structure and lack of 

preparation or insecurity to perform the service. In view of the above data, we can conclude that 

there are several weaknesses faced during psychiatric emergencies involving management, team 

performance and environment. 

Keywords: Emergencies; Mental health; Psychiatric Nursing; Psychiatric Emergency Services. 
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1 Introdução 

A assistência em saúde mental no Brasil passou por mudanças significativas que 

se iniciaram com o movimento da Reforma Psiquiátrica. Esse movimento buscava, 

através da modificação do modelo assistencial, oferecer um tratamento mais digno e 

humanizado aos usuários e seus familiares. Essa reforma tem início no fim da década de 

70 e ganha ainda mais espaço no ano de 2001 com a promulgação da Lei nº 10.216, 

também conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira (MACEDO et al., 2017; 

BRASIL 2015). 

A Lei Federal 10.216/2001 discorre sobre o redirecionamento do modelo 

assistencial e garante a proteção e os direitos das pessoas acometidas de transtornos 

mentais. Deste modo, alguns hospitais psiquiátricos foram fechados e aumento dos 

números de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Ademais, foi instituído que os 

hospitais gerais devem possuir capacidade para atender pacientes psiquiátricos em caráter 

de crise (BRASIL, 2001; REFOSCO et al., 2021). 

Visando facilitar esse redirecionamento do cuidado e livre circulação dos 

usuários pelos serviços surge em 2011, por meio da lei da reforma psiquiátrica, a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS). Seu objetivo é proporcionar um cuidado humanizado aos 

pacientes psiquiátricos através da implementação de um modelo de atenção aberto 

pautado na equidade, garantia da autonomia e assistência multidisciplinar. 

Vale ressaltar, que a RAPS está presente em diversos setores como, atenção 

básica, atenção psicossocial estratégica, atenção residencial de caráter transitório, atenção 

hospitalar, programas de desinstitucionalização e reabilitação. Além disso, outro setor 

que compõe a RAPS é a atenção de urgência e emergência que é constituída pelo Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sala de estabilização, Unidade de Pronto 

Atendimento 24 horas (UPA) e portas hospitalares de atenção à urgência (BRASIL, 

2011).  

Segundo Paim (1994), emergência é qualquer condição médica que apresente 

dano severo e/ou risco iminente de morte e que deve ser tratada de forma imediata para 

evitar maiores complicações. Já em relação ao termo urgência, ele é definido como um 

agravo a saúde que não apresenta risco imediato de morte, mas que pode evoluir e resultar 

em uma situação fatal. 

No tocante às emergências psiquiátricas, elas podem ser descritas como uma 

condição que leva a um distúrbio de comportamento, emoções e pensamentos que quando 



não tratado imediatamente, é capaz de evoluir e gerar danos maiores ao usuário e/ou a 

terceiros. É considerada mais grave quando há risco iminente de vida, que são os casos 

de tentativas de suicídio e homicídio. De acordo com Gonçalves et al. (2019) a taxa de 

morte por suicídio no Brasil é de aproximadamente 4,1 por 100 mil habitantes. O país 

ainda demonstrou altos índices de transtorno mental na população adulta o que 

consequentemente reflete na ocorrência de emergências e urgências psiquiátricas 

(FRIEDMANN; LESSER; AUERBACH, 1982; BASSUK, 2013; VARGAS, 2017).  

Entretanto, devido ao histórico e construção dos serviços de urgência e 

emergência serem pautados na agilidade e assertividade, os profissionais podem 

encontrar alguns obstáculos durante o atendimento. Este que deve evitar o modelo 

biomédico, baseado na contenção química e mecânica, e centrar-se na empatia, no 

acolhimento e respeito a situação e singularidade do indivíduo que está em situação de 

sofrimento (VARGAS et al., 2017). 

Segundo Vidal e Gontijo (2013), estabelecer um vínculo positivo entre o 

paciente e o profissional é de extrema importância para a adesão ao tratamento. O 

enfermeiro, como parte da equipe de urgência e emergência, deve ser capaz de lidar com 

situações delicadas, de estresse, deve possuir controle emocional e raciocínio crítico para 

julgar e tomar decisões pautadas em evidencias cientificas, experiencias prévias, 

eficiência e segurança (LOPES; TOLEDO, 2020; LUCHTEMBERG; PIRES, 2016). 

Diante do exposto, levanta-se o seguinte questionamento: Quais são as 

dificuldades encontradas na assistência ao paciente psiquiátrico nos serviços de urgência 

e emergência? Em relação ao objetivo geral do estudo destaca-se: analisar as dificuldades 

na assistência as emergências psiquiátricas; e específico: realizar um levantamento das 

principais dificuldades encontradas pelos profissionais nas emergências psiquiátricas. 

Esta pesquisa justifica-se tanto pela sua importância quanto pela necessidade de 

saber quais são os obstáculos das emergências psiquiátricas, além de servir como 

orientação para a construção de uma assistência eficaz e humanizada para paciente 

psiquiátrico. 

 

2 Metodologia 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura onde é realizado um levantamento 

e análise dos resultados de diversas pesquisas, permitindo um aprofundamento do 

conhecimento sobre determinado objeto de estudo. Esse método de pesquisa permite a 

aplicabilidade dos resultados na vivência prática, pois facilita ao profissional o acesso a 



informações que servem como subsídio para a tomada de decisões e construção do 

cuidado (MENDES et al., 2008). 

Foram delimitadas algumas etapas para a execução do presente estudo, são elas: 

identificação do objeto a ser estudado e elaboração da pergunta norteadora; determinar os 

critérios de inclusão e exclusão; seleção e análise dos estudos a serem utilizados; 

interpretação e discussão dos resultados. A coleta de dados foi feita através das seguintes 

bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Internacional em Ciências 

da Saúde (MEDLINE), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 

Após o agrupamento de 1.413 estudos, foram excluídos os que não ofereciam o 

texto completo, que foram realizados há mais de 5 anos, que não eram disponibilizados 

em língua portuguesa, os estudos de caso, relatos de experiência e revisões integrativas. 

Após aplicação desses critérios restaram 83 artigos, tendo sido eliminados aqueles que 

apareciam repetidos nas plataformas e que não se encaixavam na temática. Ao fim soma-

se um total de 11 estudos para a revisão da literatura. Abaixo estão descritas as 

características dos artigos incluídos na pesquisa. 

 

Quadro 1: caracterização dos estudos quanto aos autores, ano, títulos e base de dados 

Autor/ano/plataforma Título 

LOPES, et al. (2019) 

LILACS 

Acolhimento da pessoa em sofrimento mental em 

serviço hospitalar de emergência: pesquisa qualitativa 

BURIOLA, et al. (2017) 

LILACS 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E DE 

RECURSOS HUMANOS DE UM SERVIÇO DE 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 

REFOSCO, et al. (2021) 

LILACS 

ATENDIMENTO A PACIENTES PSIQUIÁTRICOS 

NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA: 

POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DA 

ENFERMAGEM 

OLIVEIRA et al.  (2020) 

MEDLINE 

Atendimento móvel às urgências e emergências 

psiquiátricas: percepção de trabalhadores de 

enfermagem 



SILVA et al. (2020) 

LILACS 

Concepções dos enfermeiros frente à utilização de 

protocolos de urgência psiquiátrica no atendimento pré-

hospitalar móvel 

FONTÃO et al. (2017) 

LILACS 

Cuidado de enfermagem às pessoas atendidas na 

emergência por tentativa de suicídio 

OLIVEIRA et al. (2018) 

LILACS 

DIFICULDADES NO ATENDIMENTO ÀS 

URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS NO SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 

PEREIRA; DUARTE; 

ESLABÃO (2019) 

MEDLINE 

O cuidado à pessoa com comorbidade psiquiátrica em 

emergência geral: visão dos enfermeiros 

SAMPAIO; BISPO 

JÚNIOR (2021) 

MEDLINE 

Rede de atenção psicossocial: avaliação da estrutura e 

do processo de articulação do cuidado em saúde mental 

LOPES; TOLEDO (2020) 

LILACS 

SENTIMENTOS DO ENFERMEIRO AO ACOLHER 

PACIENTE PSIQUIÁTRICO AGITADO E 

AGRESSIVO 

OLIVEIRA; SILVA 

(2017) 

LILACS 

Saberes e práticas em urgências e emergências 

psiquiátricas 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

 

3 Resultados e Discussão 

Após análise e interpretação dos achados os dados foram expostos em quadro e 

gráfico para facilitar o entendimento e proporcionar melhor visualização. No gráfico 

ficaram dispostas as informações acerca da amostra dos entrevistados dos artigos 

selecionados. Por conseguinte, houve a construção de um quadro onde são elencadas as 

dificuldades encontradas por cada pesquisador durante as emergências psiquiátricas.  

 

Gráfico 1: perfil amostral dos estudos 



 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

 

No gráfico a cima nota-se que os entrevistados são, em sua maioria, profissionais 

da saúde. Cabe ainda ressaltar que entre esses profissionais estão: enfermeiros 42% 

(n=88), técnicos de enfermagem 44% (n=93), psicólogos 4% (n=8), psiquiatras 1% (n=3), 

assistentes sociais 2% (n=4) e médicos. Entretanto, no estudo feito por Buriola et al. não 

ficou explicita a quantidade detalhada de cada trabalhador da saúde entrevistado tendo 

como total a porcentagem de 7% (n=15). A forte presença da equipe de enfermagem 

nesses estudos pode ser explicada pelo fato de a equipe de atendimento pré-hospitalar ser 

constituída, principalmente, por esses profissionais (RIBEIRO; SILVA, 2016). 

 

Quadro 2: Principais dificuldades encontradas durante a assistência em emergências 

psiquiátricas relatadas pelos autores. 

Dificuldades  Autores  

Falta de profissionais qualificados REFOSCO, et al. 

FONTÃO, et al. 

LOPES; TOLEDO 

SILVA et al. 

OLIVEIRA et al. 

Estrutura física precária  REFOSCO, et al. 

BURIOLA et al. 

FONTÃO et al. 

LOPES; TOLEDO 

PEREIRA; DUARTE; ESLABÃO 

89%

6%
2%3%

profissionais da saúde usuários familiares gestores



Número insuficiente de unidades 

especializadas 

REFOSCO, et al. 

OLIVEIRA; SILVA 

SAMPAIO; BISPO JÚNIOR  

Inexistência ou não utilização de 

protocolos 

BURIOLA et al. 

LOPES et al 

Escassez de recursos humanos BURIOLA et al. 

FONTÃO et al. 

PEREIRA; DUARTE; ESLABÃO 

Medo/desconforto  LOPES; TOLEDO 

SILVA et al. 

Tempo insuficiente para realização da 

assistência  

LOPES et al. 

Déficit na integração entre os serviços OLIVEIRA et al. 

OLIVEIRA; SILVA 

SAMPAIO; BISPO JÚNIOR 

Falta de preparo/insegurança para realizar 

atendimento 

SILVA et al. 

LOPES; TOLEDO 

PEREIRA; DUARTE; ESLABÃO 

OLIVEIRA; SILVA 

Deficiência de recursos materiais PEREIRA; DUARTE; ESLABÃO 

Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

 

No que se refere ao quadro 2, foram reunidas as principais dificuldades 

encontradas pelos autores durante o atendimento emergencial a pessoa com sofrimento 

mental. Percebe-se que os obstáculos mais frequentemente descritos são: a falta de 

capacitação profissional, estrutura física precária e falta de preparo ou insegurança para 

realizar o atendimento. 

Na tangente sobre a falta da capacitação profissional, esta que pôde ser vista em 

cinco dos estudos selecionados, constitui-se como sendo uma problemática de grande 

impacto, pois afeta diretamente no desempenho profissional e na qualidade do cuidado. 

Nota-se que são poucos os profissionais que atuam na emergência psiquiátrica e possuem 

uma graduação na área. Esse ponto pode ser devido a carência que algumas regiões do 

Brasil têm em oferecer cursos de especialização ou até mesmo pelo preconceito e 



demonização dos pacientes psiquiátricos que leva os trabalhadores a não buscar 

capacitação em saúde mental (VARGAS et al., 2017). 

A estrutura física precária e a insuficiência de recursos materiais são uma 

realidade do sistema de saúde brasileiro. Foi elencado nos estudos que o local de 

atendimento era inadequado para o acolhimento desses pacientes que necessitavam de um 

ambiente mais calmo, seguro e reservado. Segundo a pesquisa realizada por Fernandes et 

al. (2016), a falta de estrutura do hospital é um problema comum nas unidades e que 

compromete a assistência a esses usuários, pois eles precisam de medidas ambientais 

adequadas. 

Em relação escassez de recursos humanos foi observado que os profissionais, em 

sua maioria enfermeiros, sempre são remanejados para outras áreas da unidade de saúde. 

Essa situação muitas vezes leva a sobrecarga e consequentemente ao mau desempenho 

do profissional, desse modo, favorecendo o acontecimento de erros com gravidade 

simples ou elevada. A questão do dimensionamento da equipe de enfermagem é vista 

como uma dificuldade antiga e que perdura até os dias atuais. Esses dados entram em 

concordância com o estudo realizado por Girardi et al. em 2018 que constatou uma 

insuficiência no quadro de profissionais em relação a alta demanda da unidade. 

O medo que é relatado nas pesquisas está atrelado a constatações dos entrevistados 

de que a pessoa em crise vai sempre oferecer risco a integridade da equipe de saúde ou 

devido a experiências prévias com pacientes agitados e agressivos. Na primeira afirmação 

pode ser visto o estigma e preconceito contra a pessoa em sofrimento mental. Desse 

modo, acaba enraizando nas emergências psiquiátricas a prática do modelo biomédico, 

pois quando o usuário é visto como “perigoso” a assistência vai ser pautada em 

medicar/conter e não na comunicação terapêutica (SEQUEIRA, 2014; VERSA et al., 

2014). 

Observou-se que a falta de preparo ou insegurança para realização do atendimento 

se faz presente no período de acolhimento do paciente até o momento de seu 

encaminhamento a uma unidade especializada para integração do cuidado. Alguns 

profissionais relatam não saber como agir mediante o atendimento a esse tipo de usuário 

e isso pode ser devido ao fato de que maioria desses trabalhadores não possuem 

especialização ou treinamento nessa área de saúde mental. Esse tema vai de encontro a 

pesquisa realizada por Kondo et al. (2011), em que todos os entrevistados relatavam não 

possuir preparo para atender a pessoa com transtorno mental o que, consequentemente, 

refletia na qualidade da assistência prestada. 



A existência de uma rede integrada e hierarquizada caracteriza-se como um pilar 

para a consolidação da continuidade do cuidado, porém a carência de unidades ou déficit 

nessa integração provocam lacunas na assistência que resultam em um cuidado 

fragmentado. A partir disso o usuário pode apresentar uma certa resistência ao tratamento 

ou até mesmo acarretar na recorrência de episódios psicóticos. Em vista disso podemos 

ver uma falha na RAPS. 

No estudo conduzido por Lopes et al. o tempo insuficiente para realização da 

assistência foi outra fragilidade encontrada nos serviços de emergência psiquiátrica. 

Ficou constatado que esse tipo de acolhimento requer um tempo maior para ser realizado, 

pois o manejo desses pacientes requer uma comunicação especializada e a criação de 

vínculo. E isso é difícil de ser realizado nos serviços de emergência já que esses possuem 

um caráter mais teórico e ágil (VARGAS et al., 2017) 

No tocante aos protocolos, foi visto que algumas unidades não possuíam ou não 

faziam sua utilização. A criação de protocolos e diretrizes são de extrema importância, 

pois auxiliam na identificação de sinais e sintomas psiquiátricos, direcionar e padronizar 

a assistência e na organização da equipe. Dito isso, nota-se que o emprego desses 

protocolos dá um norte aos profissionais, diminuem a insegurança no atendimento além 

de garantir a segurança do paciente (KRAUZER et al., 2018). 

 

4 Conclusões 

Diante dos dados expostos podemos concluir que são diversas as fragilidades 

enfrentadas durante as emergências psiquiátricas envolvendo a gestão, atuação da equipe 

e ambiente. Valendo destacar a qualidade da assistência que, frente as informações 

colhidas, é praticamente inexistente. São observados que os profissionais dos serviços de 

urgência e emergência nem sempre estão aptos para prestar uma assistência psiquiátrica 

de valor. Esse fator é bastante recorrente e pode ser visto que ocorre devido a falta de 

capacitação profissional. 

Vale evidenciar que ainda ocorre a propagação do mito de que todo paciente em 

surto deve ser considerado perigoso, o que é irreal. Frente a isso, podemos traduzir esse 

comportamento como sendo um certo tipo de preconceito contra a pessoa em sofrimento 

mental. Por conseguinte, esse estigma atrelado a falta de informação infelizmente resulta 

numa assistência falha que ao tratar desse usuário vai utilizar de métodos biomédicos que 

se resumem a conter e medicar. Tudo isso vai contra os valores da reforma psiquiátrica. 



Em suma, é imprescindível elencar a importância da informação e do saber, pois 

são com essas ferramentas que se realiza uma assistência humanizada e de qualidade. 

Ressaltando a necessidade da educação continuada, a realização de treinamento interno e 

simulações realísticas e exigir do profissional uma especialização na área de saúde 

mental. De tal forma que ocorra uma diminuição dos erros e que haja o empoderamento 

dos profissionais para que esses executem o acolhimento com maestria. Ademais, não 

pode ser esquecido o fato da escassez de artigos, portanto se faz necessária a elaboração 

de trabalhos acadêmicos acerca do tema.  
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