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ABERTURA	DA	OCORRÊNCIA

• IDENTIFICAÇÃO	DO	SOLICITANTE
• NATUREZA	DO	FATO
• LOCALIZAÇÃO
• INFORMAÇÕES	GERAIS	SOBRE	A	OCORRÊNCIA

• REGULAÇÃO	MÉDICA
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REGULAÇÃO	MÉDICA

• Buscar informações seguras
• Tomar decisões RÁPIDAS	e	ASSERTIVAS
• Acionar melhor RECURSO	para	o	caso (HELICÓPTERO,	MOTO,	USB,	USA)
• Orientar o	solicitante até a	chegada da	equipe
• Acionar POLÍCIA	MILITAR	(quando for	o	caso)
• Monitorar o	paciente em caso de	demora para disponibilidade da	equipe
• Registrar	as	decisões no	sistema de	regulação
• Definir melhor destino para o	atendimento

• ATENÇÃO	PARA	:
Histórico de	violência,	situação de	risco para a	equipe,	agressividade no	momento,
danos no	domicílio,	porte de	armas,	auto-agressão ou a	terceiros
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REGULAÇÃO	MÉDICA

CONTROLE	E	
SEGURANÇA	DA	

CENA
PARA	EQUIPE,	
VÍTIMA	E	
TERCEIROS
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REGULAÇÃO	MÉDICA

ATRIBUIÇÕES	TÉCNICAS	DO	MÉDICO	REGULADOR	:

• Julgar e	discernir o	grau presumdo de	urgência /	emergência conforme informações
Relatadas pelo solicitante
• Estabelecer uma gravidade PRESUMIDA
• Enviar o	RECURSO	adequado para cada caso
• TRANQUILIZAR	quem solicita ajuda
• Monitorar e	Orientar o	atendimento realizado por outro	profissional de	saúde
• Definir e	acionar a	Unidade de	Saúde de	destino do	paciente
• Registrar	TODOS	os dados	relevantes do	atendimento em software	específico
• Conhecer a	capacidade instalada x	demanda de	atendimento de	sua região
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REGULAÇÃO	MÉDICA

ATRIBUIÇÕES	GESTORAS	DO	MÉDICO	REGULADOR	:

• Decidir pelo destino hospitalar não aceitando a	inexistência de	leito vago (VAGA	ZERO)
• Decidir sobre o	recurso a	ser mobilizado em cada caso conforme sua complexidade
• Acionar recursos públicos e	PRIVADOS	em situações excepcionais
• Exercer regulação pública das	urgências sobre outras instituições,	incluisive MILITARES,
PRIVADAS	e	Concesssionárias quando estas necessitarem do	SUS	para seus pacientes
• Assumir a	posição de	AUTORIDADE	SANITÁRIA	de	plantão
• Acionar planos de	DESASTRES	(AMUV)
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REGULAÇÃO	MÉDICA

RESOLUÇÃO		CFM	1010	/	2014

Art.	16.	O	médico regulador do	serviço pré-hospitalar móvel de	urgência e
emergência frente a	uma situação de	risco,	somente enviará a	equipe após ser
acionada a	força de	segurança pública,	e	serem asseguradas as	condições de	

segurança para	a	equipe no	local	do	atendimento.

Parágrafo único.	A	equipe pré-hospitalar móvel de	urgência e	emergência,	
frente a	situações de	risco evidente,	deverá solicitar ao médico regulador que

acione a	força de	segurança pública,	de	forma	a	garantir sua segurança,	
e	na falta desta,	avaliar a	possibilidade ou não do	atendimento.
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IMPRENSA
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REGULAÇÃO	MÉDICA
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REGULAÇÃO	MÉDICA
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Nada	é mais importante do	que salvar uma vida.

medico@consamu.com.br
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URGÊNCIAS
PSIQUIÁTRICAS

Enfº Andreia	Regina	Piana
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Distúrbio do pensamento, sentimentos ou ações
que envolvem risco de vida ou risco social grave,
representam riscos iminentes á integridade do
indivíduo, as pessoas em contato ou ao meio.

Necessitando de INTERVENÇÕES IMEDIATAS E
INADIÁVEIS. Ex: violência, suicídio, automutilação,
autonegligência, juízo crítico muito comprometido .

URGÊNCIAS	PSIQUIÁTRICAS
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O atendimento aos portadores de quadros
agudos, de natureza clínica, traumática ou
psiquiátrica, deve ser prestado por todas as portas
de entradas do SUS, ou seja, pelo conjunto das
unidades básicas de saúde e suas equipes da
Estratégia de Saúde da Família, pelas unidades de
atendimento pré- hospitalares fixas e móveis e pelas
unidades hospitalares, possibilitando a resolução dos
problemas de saúde dos pacientes ou transportando-
os responsavelmente a um serviço de saúde
hierarquizado e regulado.

URGÊNCIAS	PSIQUIÁTRICAS
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Em 2015, o CONSAMU realizou 1709
atendimentos á urgências psiquiátricas.

Entre estes atendimentos, 662 casos envolveram
apoio da Policia Militar.

URGÊNCIAS	PSIQUIÁTRICAS
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Classificação	das	Urgências

● Prejuízo	comportamento	de	autopreservação

● Comportamento	heteroagressivo

● Prejuízo	pragmatismo	(crítica)

● Perda	da	contenção	psicomotora	(agitação)

● Abuso	ou	abstinência	de	álcool	e	outras	drogas

● Investigar diagnóstico diferencial (causas clínicas).
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Classificação	das	Urgências

PREJUÍZO	COMPORTAMENTO	DE	AUTOPRESERVAÇÃO

● Suicidalidade/	autoagressão/	autonegligência.
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PREJUÍZO	PRAGMATISMO	

PERDA	DA	CONTENÇÃO	PSICOMOTORA

Tratam-se fundamentalmente de situações
de conflitos e/ou rupturas de vínculos sociais,
que envolvem grave sofrimento psíquico para o
usuário e/ou seu entorno.

URGÊNCIAS	PSIQUIÁTRICAS
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Comportamentos inadequados, desnecessários ou
excessivos podem ocorrer sem que o indivíduo seja capaz
de inibi-los, uma vez que não compreende sua imperfeição.

URGÊNCIAS	PSIQUIÁTRICAS

• Alvoroço,	confusão,	agitação;
• Medo, choro;
• Tristeza, apatia;
• Insegurança;
• Alterações da percepção da
realidade;
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COMPORTAMENTO	HETEROAGRESSIVO

Agitação	e	situação	de	violência

Paciente com quadro de hiperatividade, inquietude,
angústia, irritabilidade e verborreia ou em uma
atitude hostil (física e/ou verbal), ameaçadora ou em
franca agressão.

URGÊNCIAS	PSIQUIÁTRICAS
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SINAIS	DE	ALERTA	PARA	RISCO	DE	VIOLÊNCIA	

● Agressividade verbal

● Punhos e dentes cerrados

● Movimentação excessiva

● Tendência a aproximação

● Inclinação em direção ao interlocutor

● Volume	de voz demasiadamente elevado

● Alteração da percepção

URGÊNCIAS	PSIQUIÁTRICAS
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PROCEDIMENTOS	MEDIANTE	RISCO	DE	VIOLÊNCIA

● Abordagem pela palavra

● Limitar o espaço físico

● Contenção física / mecânica

● Tranquilização rápida por meio de medicação

● Esclarecimento sobre os procedimentos

● Explicar caráter não-punitivo

URGÊNCIAS	PSIQUIÁTRICAS
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O quadro geralmente está associado a alteração
metabólica, intoxicação por uso de álcool e outras
drogas, sintomas psicóticos, conflitos e rupturas de
vínculos familiares e sociais, que geram elevado grau
de ansiedade e envolvem grave sofrimento psíquico
para o usuário.

URGÊNCIAS	PSIQUIÁTRICAS
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INTOXICAÇÃO E ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA

Odor de álcool no hálito; fala pastosa; alterações do
humor, comportamento e do nível de consciência;
prejuízo da coordenação motora, da atenção e do
julgamento; presença de náuseas e vômitos,
ansiedade, irritabilidade, taquicardia, hiper ou
hipotensão arterial, alucinações, agitação
psicomotora, fraqueza.

URGÊNCIAS	PSIQUIÁTRICAS
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INTOXICAÇÃO E ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA
Todos esses sinais são comuns para a intoxicação

e abstinência alcoólica. Os sinais diferenciais para
abstinência são: tremores, febre, sudorese profusa,
convulsão e delírio.

URGÊNCIAS	PSIQUIÁTRICAS
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Atentar para o fato de que uma pessoa
aparentemente intoxicada na verdade pode estar
abstinente.

Complicações/agravos clínicos associados podem
implicar em risco de morte e, portanto, não devem
ser negligenciados.

Considerar intoxicações por outras drogas.

URGÊNCIAS	PSIQUIÁTRICAS
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INTOXICAÇÃO POR DROGAS ESTIMULANTES

Condição que se segue ao consumo de cocaína,
crack, anfetaminas, MDMA, ecstasy, metanfetamina
(cristal) e outras drogas estimulantes.

URGÊNCIAS	PSIQUIÁTRICAS
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INTOXICAÇÃO POR DROGAS ESTIMULANTES
Pode resultar em: ansiedade, instabilidade,

irritabilidade, agitação psicomotora, fluxo de
pensamento acelerado e desordenado, alucinações,
delírios, rigidez muscular e/ou trismo mandibular,
tremores, movimentos repetitivos, taquicardia,
pupilas midriáticas, hipertemia e aumento da pressão
arterial.

URGÊNCIAS	PSIQUIÁTRICAS
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Atendimento	Pré - Hospitalar

● Abordagem da cena (método ACENA).
● Avaliação primária e secundária (avaliação
responsividade, permeabilidade vias aéreas, estado
ventilatório, circulatório e neurológico)

● Coleta da história e exame físico.
● Intervenções (comunicação terapêutica, contenção
física e/ou química).

● Registrar achados, intercorrências e intervenções.
● Encaminhamento adequado e transporte seguro.
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Avaliação	da	cena

Elementos	ambientais	e	materiais,	relações	humanas	e	
comportamentos.

● A arredores,	armas,	artefatos	perigosos

● C conflito	e	crise	na	rede	social

● E expectativa	e	receptividade	do	paciente

● N nível	de	consciência

● A -álcool	e	drogas	– agressividade	- autoagressão
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Comunicação	Terapêutica

●Manter	atenção	e	cuidado	em	relação	ao	ambiente	e	ao	paciente,

●Deve	ser	realizada	por	um	único	profissional	da	equipe,

●Utilizar	adequados	tom	de	voz	posicionamento	na	cena,

●Demonstrar	respeito	e	ser	objetivo,

●Não	subestimar	o	paciente,

●Deixar	claro	que	o	foco	do	atendimento	é	o	paciente,

●Imposição	de	limites.
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● Procurar	colher	informações	com	o	próprio	paciente;

● Não	estigmatizar	doente	mental	x	violência;

● Mostrar	autoridade	sem	demonstrar	superioridade;

● Manter	atenção	em	atitudes	não	verbais;

● Ter	sempre	rota	de	fuga	de	fácil	acesso.

Comunicação	Terapêutica
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Imobilizações

É o procedimento de restrição manual dos movimentos
do paciente, visando com isto realizar a contenção física
subseqüentemente.

A imobilização deve ser realizada sobre locais
específicos do corpo, a saber: - Punhos; - Ombros; - Terço
distal da coxa; - Terço proximal da coxa.

Os	membros	superiores	são	a	prioridade	de	imobilização.
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Contenção	Física

A contenção física é a restrição dos movimentos por

meio indireto, ou seja, com materiais como faixas de

contenção e assemelhados.

É preciso ter em mente que toda forma de

contenção física se torna instável ou insegura com o

prolongamento do tempo.
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Indicações	para	uso	de	contenção:

● Prevenir	ou	interromper	danos	físicos	iminentes	a	
outros,	especialmente	a	equipe;

● Prevenir	ou	interromper	danos	físicos	ao	próprio	
paciente;

● Prevenir	ou	interromper	danos	materiais;

● Interromper	a	agitação	psicomotora	quando	esta	for	
obstáculo	absoluto	para	o	atendimento	do	paciente.
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Cuidados	no	uso	de	contenção:

● Reavaliar	ABCDE	periodicamente,

● Manter	vias	aéreas	pérveas (vômitos	e	secreções),

● Atentar	para	padrão	respiratório,	especialmente	em	contenção	
farmacológica,

● Verificar	pulso	e	perfusão	periférica,	especialmente	nos	pontos	distais	
dos	membros	contidos,

● Reavaliar	nível	de	consciência,

● Realizar	exame	físico	à	procura	de	lesões	oriundas	de	autoagressão	ou	
relacionadas	à	própria	contenção.
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Classificação	quanto	a	dificuldade

Baixo	grau	de	dificuldade:

Pessoas	desvitalizadas,	idosos	e	indivíduos	de	baixo	
peso	(40	kg	ou	menos,	incluindo	crianças).

Mínimo	de	3	pessoas;
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Baixo	grau	de	dificuldade	

2	imobilizadores	e	1	contensor

O punho direito do paciente deve
ser imobilizado pela mão direita
do imobilizador, ficando a
esquerda com o apoio do ombro.
Para o membro superior
esquerdo procede-se o inverso.
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Moderado grau de dificuldade:

Pessoas eutróficas com grande prejuízo do
pragmatismo ou em delírium.

Mínimo de 5 pessoas.
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Moderado	grau	de	dificuldade	

4	imobilizadores	e	1	contensor

Um imobilizador concentra-

se no punho enquanto o

outro no ombro, em ambos

os lados, o 5º membro

deverá ser o contensor.
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Alto grau de dificuldade:

Pessoas de porte atlético ou em segunda
tentativa de imobilização.

Mínimo de 7 pessoas.
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Alto	grau	de	dificuldade

6	imobilizadores	e	1	contensor

Além dos imobilizadores dos
MMSS ainda faz-se necessário
um imobilizador para cada
lado das pernas firmando o
terço distal da coxa e
proximal da perna
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Alto	grau	de	dificuldade

8	imobilizadores	e	1	contensor

nAlém dos imobilizadores
dos MMSS, ainda faz-se
necessário dois
imobilizadores para cada
lado das pernas um
firmando o terço distal da
coxa e o outro proximal da
perna.
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Manejo	Farmacológico

● Pacientes severamente agitados ou em contenção
física precisam ser farmacologicamente contidos.

● Pacientes já em tratamento farmacológico
domiciliar, observar doses administradas e
medicações de uso contínuo.
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Manejo	Farmacológico

O objetivo 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
terapêutica.

Devem ser evitados em pacientes intoxicados por
outros depressores como álcool, barbitúricos ou com
suspeita de traumatismo craniano.
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Fármacos	

● HALOPERIDOL	5	MG

● CLORPROMAZINA		25	MG

● DIAZEPAM	10	MG

● MIDAZOLAM	15	MG		

● PROMETAZINA	50	MG		
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nep@consamu.com.br
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