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1. INTRODUÇÃO 

 

Como regra geral, os profissionais de prontos-socorros e de unidades de 

pronto- atendimento devem se lembrar que sinais e sintomas psiquiátricos 

podem ser a primeira manifestação de: 

a) Problemas clínicos; 

b) Problemas neurológicos; 

c) Uso, abuso ou síndrome de abstinência de substâncias psicoativas; 

d) Transtornos psiquiátricos. 

 

Quatro questões são essenciais ao profissional de saúde: 

1. Que problema está sendo trazido? 

2. Quem é a pessoa? 

3. Por que agora? 

4. Qual o problema focal? 

 

Geralmente, nos serviços de emergências, há um tempo limitado para a 

realização da entrevista inicial, pois há volume de problemas com características 

clínicas exigindo intervenção precoce, pressões da demanda e expectativas da 

equipe. A entrevista, pois, deve ser dirigida, fazendo-se uma busca ativa dos 

sintomas e sinais. 

É interessante que os casos, logo na chegada, sejam dirigidos a um 

gabinete de triagem, onde serão submetidos a uma observação prévia, com 

identificação de um conjunto de sintomas ou de sinais que permitam atribuir um 

grau de prioridade clínica no atendimento. A este grau corresponderá uma cor e 

um tempo de espera recomendado, até ocorrer a primeira observação médica. 

Todos os funcionários precisam considerar que a missão de um serviço de 

urgências é o atendimento das situações classificadas entre o vermelho e o 
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amarelo (emergentes e urgentes), representativas de situações de risco para a 

saúde. Quanto mais grave é a situação clínica, mais rápido deve ser a inclusão 

do paciente no serviço. 

 

Os objetivos de um atendimento psiquiátrico emergencial são a 

estabilização do quadro, a exclusão de uma causa orgânica e o encaminhamento 

a um serviço capaz de dar sequência. 

 

O Protocolo de Classificação de Risco em Saúde Mental é um processo 

de gestão do risco clínico que tem por objetivo estabelecer prioridades para o 

atendimento dos usuários de saúde mental que acessam o sistema de saúde e 

também definir o recurso assistencial mais adequado a cada caso. Portanto, tem 

entre seus objetivos a identificação dos casos mais graves, permitindo um 

atendimento mais rápido e seguro   de acordo com o potencial de risco, agravos 

à saúde ou grau de sofrimento. Além da definição do risco, o Protocolo também 

atua como apoio para que as equipes dos  serviços de saúde avaliem o recurso 

mais adequado a cada caso, buscando qualificar os encaminhamentos e o 

seguimento dos pacientes na rede de atenção à saúde. 

 

 

2. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE MENTAL 

 

A construção desse Protocolo inspirou-se no Protocolo de Manchester, 

que  garante a utilização de critérios uniformes de classificação de risco ao longo 

do tempo e com diferentes equipes e, assim, a prioridade de atendimento e 

classificação do risco em saúde mental será categorizada através das cores: 

Vermelho: Caso gravíssimo, com necessidade de atendimento imediato. 

Condições em que o usuário apresenta risco de morte ou sinais de deteriorização 

do quadro clínico que ameaçam a própria vida ou de terceiros. 
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Laranja: Risco significativo. Condições que potencialmente ameaçam à 

vida e requerem rápida intervenção. 

Amarelo: Casos de gravidade moderada. Condições que podem evoluir 

para um problema sério, se não forem atendidas rapidamente. 

Verde: Condições que apresentam um potencial para complicações. 

Azul: Condições não agudas, não urgentes ou problemas crônicos, sem 

alterações dos sinais vitais. 

 

Recomenda-se que os casos classificados como Amarelo, Verde ou Azul 

sejam encaminhados aos serviços equipes dos territórios de origem dos 

pacientes, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), CAPS, Ambulatórios de 

Saúde Mental, devendo estes serviços responsabilizarem-se pelo 

acompanhamento continuado dos mesmos. 

 

a) VERMELHO 

 

Emergência considerada de RISCO GRAVE, que justifica direcionamento 

prioritário e atendimento clínico e/ou especializado imediato. 

Qualificadores: 

1. Tentativa de suicídio em qualquer circunstância, com ou sem agitação 

psicomotora; 

2. Episódio depressivo grave com ou sem sintomas psicóticos associado 

à  ideação suicida, com planejamento ou história anterior de tentativa de suicídio; 

3. Episódio de Mania (euforia) com ou sem sintomas psicóticos associado 

comportamento inadequado com risco para si e/ou terceiros 

4. Autonegligência (perda do autocuidado) grave com doenças clínicas 

associadas (comorbidades orgânicas); 

5. Intoxicação aguda por substâncias psicoativas (medicamentos, álcool e 

outras drogas); 



 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO EM URGÊNCIAS E 

EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS  

 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MAFRA/SC 

Emissão: 12/12/2019 Versão: 1.0 

 

5 

 

6. Quadro psicótico com delírios, alucinações, alteração do 

comportamento, podendo estar associado a confusão mental, ansiedade e 

impulsividade com risco para  si e/ou terceiros; 

7. Episódio de autoagressividade (automutilação, cutting) com risco de 

morte eminente 

8. Episódio de agitação psicomotora, agressividade auto e/ou 

heterodirigida, com ideação, planejamento e/ou tentativa de homicídio ou 

suicídio; 

9. Quadro de alcoolismo ou dependência química a outras drogas com 

sinais de agitação e/ou agressividade auto e/ou heterodirigida, várias tentativas 

anteriores de tratamento extra- hospitalar sem êxito, com 

riscopsicossocialelevado. 

 

b) LARANJA 

 

Urgência considerada de RISCO ELEVADO, com necessidade de 

classificação imediata, que justifica atendimento clínico e/ou especializado em 

que não há riscos imediatos de vida. 

Qualificadores: 

1. Quadro depressivo grave com ou sem sintomas psicóticos, com ideação 

suicida sem planejamento, porém sem apoio sociofamiliar que possibilite 

tratamento extra- hospitalar; 

2. Quadro psicótico agudo,  sem sinais  de agitação psicomotora 

e/ou agressividade, porém sem apoio sociofamiliar; 

3. Autonegligência (perda do autocuidado) grave; 

4. Alcoolismo ou dependência química a outras substâncias com sinais de 

abstinência leve ou moderado que não consegue se abster com programa de 

tratamento extra-hospitalar, com evidência de risco social; 

5. Quadros refratários à abordagem ambulatorial e especializada; 



 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO EM URGÊNCIAS E 

EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS  

 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MAFRA/SC 

Emissão: 12/12/2019 Versão: 1.0 

 

6 

 

6. Episódio conversivos/dissociativos, com alteração aguda do 

comportamento e 

risco à própria integridade ou à de terceiros; 

7. Determinações judiciais. 

 

c) AMARELO 

 

Urgência considerada de RISCO MODERADO, que justifica solicitação de 

tratamento em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Ambulatório 

Especializado em Saúde Mental e/ou Atenção Primária à Saúde com apoio do 

NASF. 

Qualificadores: 

1. Quadro depressivo moderado com ou sem ideação suicida, com apoio 

sociofamiliar que possibilite tratamento extra-hospitalar; 

2. Quadro psicótico agudo,  sem sinais  de agitação psicomotora 

e/ou agressividade auto e heterodirigida, com apoio sociofamiliar que possibilite 

tratamento extra-hospitalar; 

3. Alcoolismo ou dependência química a outras drogas com sinais de 

abstinência leve que consegue participar de programa de tratamento 

especializado ambulatorial; 

4. Histórico psiquiátrico pregresso com tentativa de suicídio e/ou 

homicídio e internação prévia. 

 

d) VERDE 

 

Síndromes e/ou sinais e sintomas considerados de RISCO BAIXO, sem 

indicação de Atenção 24 horas e que justificam solicitação de tratamento em 

Atenção Primária à Saúde com apoio da NASF e/ou ESF. 

Qualificadores: 
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1. Síndromes Depressivas Leves; 

2. Transtorno Afetivo Bipolar: episódio depressivo ou maníaco sem risco 

para si ou para terceiros; 

3. Insônia; 

4. Síndromes conversivas/dissociativas sem risco para si ou para terceiros 

5. Sintomas psicossomáticos, crises de ansiedade; 

6. Episódios de uso nocivo/abusivo de álcool ou outras substâncias 

psicoativas; 

7. Luto / Reação adaptativa. 

 

 

e) AZUL 

 

Situações inespecíficas, síndromes, sinais e/ou sintomas considerados 

NÃO URGENTES que justifiquem referenciar para acompanhamento na Atenção 

Primária e/ou Especializada. 

Qualificadores: 

1. Condições psiquiátricas crônicas estabilizadas; 

2. Manutenção do acompanhamento ambulatorial multiprofissional para 

pacientes 

Com transtornos mentais crônicos em uso de medicação estabilizados; 

3. Demandas administrativas (trocas e requisições de receitas médicas, 

laudos médicos); 

4. Orientações e apoio familiar. 
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3. O PRONTO-SOCORRO 

 

É fator decisivo para o bom funcionamento tanto da unidade de 

emergência, como da rede de saúde mental em que ele está inserido, que haja 

integração dos serviços de emergência com os demais serviços de saúde da 

região. Os serviços de emergência com capacidade de atendimento de situações 

psiquiátricas, se funcionarem bem, podem melhorar a organização do fluxo de 

pacientes dentro da rede e evitar sobrecargas desnecessárias. 

Os prontos-socorros e as unidades de pronto-atendimento podem 

representar um marco central na estruturação das redes de saúde mental. Na 

prática, eles são um termômetro do funcionamento da atenção primária e 

secundária. Além disso, têm servido como um sistema tampão provisório, para 

suprir as demandas excedentes, associadas  às deficiências dos serviços extra 

hospitalares. 

São uma das principais portas de entrada para a rede de saúde mental, 

especialmente no caso dos pacientes em primeiro surto psicótico. Os serviços de 

emergência podem se tornar pontos importantes para prevenir e fazer 

diagnósticos precoces, incluindo pacientes na rede de atenção psicossocial. 

Como regra os prontos-socorros podem atender casos psiquiátricos, 

mesmo ser  ter psiquiatra. 

 

Na grande maioria das vezes não há indicação clínica de internação 

hospitalar. Em tais casos, após o atendimento emergencial ou urgente, os 

serviços de urgência podem encaminhar o paciente a tratamento ambulatorial, 

pois eles necessitam de uma continuidade de avaliação ou de terapia. A estes, 

valem as sugestões idealizadas na residência médica do Instituto de Psiquiatria 

de Santa Catarina: 

1) Pacientes com transtornos psiquiátricos moderados ou graves (a 

critério da avaliação clínica): encaminhamento por escrito para serviço 
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ambulatorial especializado (CAPS, ou outro) da cidade de origem, com endereço 

e telefone, ou unidade básica do município de origem, com breve relatório do 

atendimento (incluindo conduta). 

2) Pacientes com transtornos psiquiátricos leves (a critério da avaliação 

clínica): encaminhamento por escrito para unidade básica de saúde do bairro ou 

da cidade de origem, com breve relatório do atendimento (incluindo conduta). 

3) Pacientes com dependência química: encaminhar para serviço 

ambulatorial especializado, por exemplo CAPS AD (Centro de Atenção 

Psicossocial para Álcool e Drogas) ou, na ausência daquele, a CAPS geral (tipo I, 

II ou III) ou a unidade básica de saúde. 

 

Uma maneira de facilitar o encaminhamento é deixar disponível na sala de 

atendimento, ou em arquivo salvo no computador,  modelos de formulário com 

endereço  e telefones dos serviços de saúde mental das procedências mais 

comuns. Deve-se dar preferência ao atendimento em prontos-socorros de 

hospitais gerais, em vez de levar o paciente a hospitais psiquiátricos. 

 

O maior erro potencial em psiquiatria de emergência consiste em ignorar 

uma doença física como causa de um quadro psiquiátrico. Qualquer  sintoma  

psiquiátrico pode ser causado ou exacerbado por um distúrbio clínico não 

psiquiátrico e, quando um paciente chega a um serviço de emergência com 

alteração do pensamento, do humor ou do comportamento, é incumbência do 

médico que o avalia excluir etiologias clínicas. 

 

É importante que o internista e o médico não psiquiatra tenham noções de 

psiquiatria que lhes permitam atender urgências e emergências deste tipo. Como 

regra, os doentes mentais têm altas chances de apresentar comorbidades 

clínicas, mas o 

controle delas é menor que na população geral: essa população torna-se 
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facilmente susceptível a intercorrências variadas. 

 

O acesso a serviços diagnósticos e a outros especialistas – que não o 

psiquiatra – em um mesmo local, é de grande importância para o diagnóstico, o 

tratamento e o encaminhamento desses pacientes. Além disso, poupa tempo e 

gastos extras com transporte de pacientes do hospital psiquiátrico ao hospital 

geral, e vice-versa, para avaliações. 

A Associação Brasileira de Psiquiatria, assim como a Associação 

Americana de Psiquiatria, recomendam atender as urgências e emergências 

psiquiátricas de forma integrada a hospitais gerais. 

A ética do cuidado implica uma “atenção urgente à pessoa em crise”, para 

além   do simples atendimento de uma urgência com sintomas psiquiátricos. 

 

 

4. CRISE 

 

A expressão “crise”, em psiquiatria, foi usada, em diferentes épocas, com 

significados diversos. Tradicionalmente chama-se de crise qualquer perda 

abrupta da homeostase: o desequilíbrio causado por alguma novidade 

inesperada e mal recebida que modifique a vida da pessoa, associada a uma 

dificuldade pessoal para montar e perder vínculos (o que gera uma falta de 

resiliência). Tais ocorrências ligam-se a momentos atípicos ou a momentos 

normais da vida, como a eclosão da puberdade, o climatério, um divórcio, uma 

vivência de exílio, uma catástrofe natural, a guerra, a perda de emprego, a 

falência, um prêmio milionário na loteria, etc.. Este tipo de crise nem sempre 

representa uma urgência ou uma emergência em saúde. Ele corresponde a um 

momento de desajuste ou de desadaptação (porque algo foi perdido ou mudou) e 

de ajustamento (porque precisa se adaptar a novas circunstâncias). 

A crise, nestes casos, refere-se a situações em que, no curso do 
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desenvolvimento de vida, ocorrem vivências conflitivas e rupturas com a 

realidade socialmente aceita e com os laços afetivos que sustentam a pessoa. 

A crise pode ocorrer em um contexto individual (enquanto ajustamento em 

circunstâncias particulares ou, no máximo em contexto familiar ou de pequeno 

círculo)   ou em um contexto coletivo, como nos casos de grandes catástrofes 

sociais. 

Uma crise bem resolvida pode auxiliar no desenvolvimento pessoal. 

Mal resolvida, sem compensar o colapso das estratégias prévias de 

enfrentamento, pode aumentar os riscos para uma pessoa já vulnerável ou 

predisposta. 

 

5. CRISE EM CATÁSTROFES E DEFESA CIVIL 

 

As catástrofes demandando apoio da defesa civil implicam inundações, 

avalanches, furacões, secas, incêndios, acidentes com muitas vítimas. 

Poderá haver sofrimentos que exijam socorro urgente, neste tipo de crise, 

em pessoas vulneráveis, localizadas em cenários especiais, complexos e 

angustiantes. Alguns destes casos não apresentam sintomas no momento da 

crise (como numa catástrofe natural ou por acidente muito grave), mas podem 

deixar sequelas  graves (como nos transtornos de estresse pós-traumáticos). 

Programa integrados à defesa civil podem intervir preventivamente, em 

desastres coletivos, evitando ou minorando as sequelas. Tais programas 

geralmente prestam 

acolhimento emocional aos sujeitos, de forma empática e não invasiva, e 

trabalham estratégias de enfrentamento (coping) adaptativas, através de 

protocolos de Primeiros Socorros Psicológicos (PSP) ou protocolos de incidentes 

críticos. Em Santa Catarina, após período de enchentes e deslizamentos, uma 

cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria tem subsidiado intervenções às 

populações atingidas. 
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6. A AVALIAÇÃO E A ESCOLHA DO TRATAMENTO 

 

A escolha do tratamento decorre de uma trilha de decisões, expressa, 

geralmente, em quatro fases: 

1) Fase de avaliação: avaliação do quadro clínico em termos de agitação 

atual, níveis de auto e heteroagressão, anamnese e coleta de histórico 

informando-se de tratamentos anteriores, fatores ambientais e de 

desencadeamento, avaliação clínica global (sinais vitais e exame físico). Em 

hospital, alguns casos demandarão a realização de exames laboratoriais ou 

instrumentais (ECG, por exemplo). 

2) Fase de diagnóstico: montagem das hipóteses e comparação dos 

diagnósticos diferenciais. 

3) Fase de definição de tratamento. A tranquilização rápida tem como 

princípio gerar uma calma ao paciente, sem obrigá-lo a dormir. 

4) Fase de avaliação dos primeiros resultados e definição do 

monitoramento: varia de acordo com tratamento escolhido e as condições 

clínicas do paciente, visando a aplicação do programa terapêutico e o possível 

uso da mesma droga, ou de outros tratamentos, se a resposta não foi adequada. 

 

O diagnóstico diferencial é um ponto chave na escolha do tratamento. 

Alguns medicamentos servem para mais de uma síndrome. Outros são 

específicos. 

No algoritmo decisional seguinte há quatro áreas diferenciais básicas, no 

diagnóstico e tratamento das urgências ou emergências de problemas 

comportamentais psiquiátricos: 

1) A agitação associada a quadros de delirium, sem e com suspeita de 

síndrome de abstinência por álcool ou por benzodiazepínico; 

2) A agitação por intoxicação, devida a estimulantes ou a depressores do 

sistema nervoso central; 
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3) A agitação por quadro psicótico, em paciente com história de 

transtorno mental (surto em doença do espectro esquizofrênico, ou crise 

maníaca); 

4) As agitações indiferenciadas ou por quadros complexos, com 

ausência e com presença de sintomas psicóticos evidentes. 

 

A medicação de escolha, na maior parte dos casos, baseia-se no 

quadro sindrômico abaixo. 
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Os procedimentos de suporte de vida deverão levar em conta o fato de 

que muitas vezes há mescla de drogas utilizadas pelo paciente, algumas 

não identificáveis. Em caso de intoxicação, deve-se entrar em contato com 

o Centro de Informações Toxicológicas (CIT) pelo telefone 0800 643 5252 e 

seguir os protocolos clínicos próprios. 

Os antídotos serão indicados pelo Centro de Informações 

Toxicológicas (CIT), sempre que necessários, a partir da apresentação, por 

telefone, do quadro clínico ao toxicologista. O CIT de Santa Catarina é 

contatado pelo telefone 0800 643 5252. 
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