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Emergência psiquiátrica (EP) é qualquer situação de natureza psiquiá-
trica em que existe um risco significativo (de morte ou dano grave) para o 
paciente ou para terceiros, demandando uma intervenção terapêutica ime-
diata. No contexto de uma EP, o médico pode deparar-se com situações que 
não configuram necessariamente uma emergência. É importante estabe-
lecer um “diagnóstico diferencial” da situação, com o objetivo de poupar 
tempo e esforço para oferecer o melhor atendimento possível. Basicamente, 
existem três tipos de situação em atendimentos de EP:

n Emergência: distúrbio do pensamento, sentimentos ou ações que 
envolvem risco de morte ou risco social grave, necessitando de inter-
venções imediatas e inadiáveis (tempo medido em minutos ou horas). 
Exemplos: violência, suicídio ou tentativa de suicídio, estupor depres-
sivo, excitação maníaca, automutilação, juízo crítico acentuadamente 
comprometido e severa autonegligência.

n Urgência: a situação implica riscos menores que necessitam de interven-
ções em curto prazo (tempo medido em dias ou semanas). Exemplos: 
comportamento bizarro, quadros agudos de ansiedade, síndromes con-
versivas e sintomas psicóticos.
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APROXIMAÇÃO DO PACIENTE AO EXAMINADOR

A fim de cumprir os objetivos da abordagem inicial do paciente na EP, é ne-
cessário estabelecer uma relação médico-paciente o mais próxima possível, 
com um vínculo de confiança e respeito no qual o paciente se sinta acolhi-
do, e seu sofrimento seja reconhecido.1 Cabe lembrar que a abordagem ini-
cial serve não apenas para elucidar o diagnóstico, mas também como parte 
do processo terapêutico.2

OBJETIVOS DE UM 
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA!

n Estabilização do quadro: deve-se estabelecer um sintoma-alvo a ser abor-
dado e controlado, a fim de facilitar a continuidade da investigação diagnós-
tica e a intervenção terapêutica. Algumas vezes, o controle do sintoma-alvo 
pode ser um desafio clínico (p. ex., em uma agitação psicomotora) ou pode 
desenrolar-se simultaneamente aos demais processos do atendimento (p. 
ex., ansiedade relacionada a ideação suicida). Pacientes que obviamente 
não entendem o que está ocorrendo ou que apresentam ampla dificuldade 
de comunicação e/ou sinais potenciais de violência devem ser primeiramen-
te contidos e medicados na abordagem inicial.

n Estabelecimento de uma hipótese diagnóstica: é importante que o médi-
co procure definir a causa provável da situação de emergência do paciente. 
O estabelecimento de uma hipótese diagnóstica, mesmo que provisória, ser-
ve como referencial para sua avaliação da evolução.

n Exclusão de uma causa orgânica: é recomendável, inicialmente, excluir 
uma potencial causa orgânica que explique as alterações do estado mental 
do paciente. Os indícios de alterações orgânicas apresentam-se na história 
do paciente, no exame físico e no exame do estado mental, mais especifica-
mente no que se refere a consciência, atenção, sensopercepção, orientação 
e memória. A partir do grau de suspeição, deve-se solicitar exames comple-
mentares apropriados.

n Encaminhamento: após a estabilização do quadro e o manejo dos riscos 
imediatos, o psiquiatra deve encaminhar adequadamente o paciente para 
que seja dada continuidade ao tratamento do evento desencadeante da 
emergência. Esse encaminhamento pode ser para uma internação hospita-
lar, para hospital-dia, ambulatório, entre outros.

n Eletivas: a rapidez da intervenção não é um critério essencialmente 
importante. Exemplos: ansiedade leve, distúrbios de relacionamento in-
terpessoal, informações sobre medicações e fornecimento de receitas.



EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS          19

Algumas medidas podem aproximar o paciente do examinador e me-
lhorar sua cooperação com a avaliação:

n Conectar-se com o afeto do paciente: perguntas como “O que o traz 
ao hospital?” ou “Como posso ajudá-lo?” serão úteis para pacientes 
que claramente desejem ser atendidos. Pacientes trazidos à emergên-
cia contra a própria vontade poderão reagir a essas perguntas de for-
ma negativa, comprometendo o restante da avaliação. Eles podem es-
tar com raiva, querendo ir embora e acreditando que sua presença em 
uma EP é um grande erro. Identificar esses sentimentos e motivar o 
paciente a falar sobre eles são atitudes que o aproximam do examina-
dor e previnem que expresse tais sentimentos de outras formas, como 
conduta agressiva.

n Esclarecer os objetivos da avaliação: explicar os motivos e os obje-
tivos das medidas tomadas diminui a ansiedade dos pacientes que ne-
guem estar doentes e daqueles com ideias de cunho persecutório. Além 
disso, tranquiliza os pacientes.

n Conhecer o contexto do paciente: os pacientes costumam estar mais 
preocupados com os acontecimentos que os trouxeram até o estado 
atual  do que com o conjunto de seus sintomas. Uma avaliação sumá-
ria de estressores psicossociais mostra ao paciente que o médico está 
interessado na singularidade de seu quadro e pode trazer informações 
importantes para o manejo do caso.3

n Não se identificar com os sentimentos negativos do paciente: pa-
cientes irritados ou com medo facilmente transferem esses sentimentos 
ao avaliador por comunicação não verbal ou por frases como “Você pa-
rece muito novo para ser médico”, “Se eu for internado, vou processá-
-lo”, “Já falei tudo para outro médico, vocês não se comunicam?”. É 
necessário estar atento para sentimentos provocados por essas atitudes 
para não agir inadequadamente em resposta a eles. Por exemplo, é im-
portante que o médico evite a tentação de usar a lógica para convencer 
o paciente de que ele está errado.3

ORGANIZAÇÃO AMBIENTAL 
DA EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA

As EPs podem ser encaminhadas para locais apropriados para seu atendi-
mento, mas frequentemente ocorrem em locais não preparados. A equipe 
de atendimento deve estar pronta para um eventual episódio de agressão fí-
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sica. Algumas medidas ambientais e organizacionais são de suma importân-
cia para minimizar os riscos de violência, conforme descrito no Quadro 1.1.

AVALIAÇÃO

As alterações de comportamento podem ser manifestações de uma sé-
rie de condições além dos transtornos psiquiátricos (Quadro 1.2).4,5 
Considerando-se que algumas delas estão associadas a risco de morte, o psi-
quiatra de emergência deve distinguir rapidamente a verdadeira emergên-
cia psiquiátrica daqueles quadros menos agudos ou das emergências não 
psiquiátricas. Como essa tarefa não é simples, o profissional deve guiar-se 
por dados da avaliação que sugiram organicidade (Quadro 1.3);6,7 após a 
exclusão desses quadros, deve proceder à avaliação de situações psiquiá-
tricas de risco.

QUADRO 1.1

Aspectos importantes da organização ambiental da emergência 
psiquiátrica

n Instituição de protocolos e rotinas para o manejo de paciente agitado ou 
violento

n Treinamento e reciclagem periódica da equipe responsável pelo 
atendi mento

n Disponibilidade de equipe de segurança próximo ao consultório
n Observação contínua por outros membros da equipe
n Acesso rápido a material para contenção mecânica e medicação
n Organização do espaço físico destinado ao atendimento

•	 Consultório	preferencialmente	com	duas	saídas	e	com	portas	que	abram	
para fora

•	 Porta	do	consultório	mantida	aberta
•	 Descarte	de	objetos	pesados	e	adornos	pessoais
•	 Acesso	facilitado	à	porta	e	evitar	sentar-se	atrás	de	uma	mesa
•	 Sistema	de	alarme	ou	código	comum	entre	a	equipe

n Atendimento precoce e com privacidade, porém não totalmente isolado
n Redução dos estímulos externos
n Afastamento de pessoas que possam ser desestabilizadoras para o paciente
n Acesso fácil a serviços diagnósticos gerais e ao auxílio de outros 

especia listas

Fonte: Mantovani e colaboradores,1 Rice e Moore,8 Deans,9 Phillips,10 Dubin e 
Weiss.11
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Uma avaliação psiquiátrica deve, no mínimo, responder às seguintes 
questões:

 1. O paciente está apresentando ou está em risco de apresentar agi-
tação psicomotora? O paciente apresenta risco de heteroagressão?

 2. O problema é orgânico, funcional ou uma combinação de ambos? 
É seguro para o paciente permanecer no local onde está?
– Há redução no nível de consciência?
– Há alterações nos sinais vitais ou outra evidência de doença 

clínica aguda?
– Há algum déficit neurológico focal agudo?
– Há algum déficit agudo na atenção, na orientação ou na me-

mória de curto prazo (sugerindo delirium)?
 3. O paciente está intoxicado ou em abstinência por alguma subs-

tância?
 4. O paciente está psicótico?

QUADRO 1.2

Diagnóstico diferencial de alterações de comportamento

Condições com risco de morte

n Metabólicas: hipoxia, hipoglicemia
n Neurológicas: encefalopatia hipertensiva, encefalopatia de Wernicke, 

infecções (meningite, encefalite), epilepsia, AVC, lesões intracranianas 
(hemorragias, neoplasias)

n Toxicológicas: overdose, intoxicação ou abstinência de álcool ou outra 
substância psicoativa

n Infecciosas: sepse

Condições comuns

n Metabólicas: alterações hidroeletrolíticas
n Toxicológicas: síndrome de retirada de medicações, efeitos adversos ou 

interações medicamentosas
n Infecciosas: ITU, pneumonia
n Transtornos psiquiátricos

Outras condições

n Doenças endocrinológicas, demência, aids

AVC, acidente vascular cerebral; ITU, infecção do trato urinário.
Fonte: Huff.4,5
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 5. O paciente apresenta risco de suicídio ou de homicídio?
 6. Qual é a capacidade de autocuidados do paciente?
 7. Qual é o suporte familiar do paciente?

Anamnese
A entrevista da EP é similar à convencional, exceto pela limitação de tem-
po. O ideal é focar na queixa apresentada e nas razões pelas quais o pacien-
te foi à sala de emergência ou no motivo pelo qual o médico foi chamado 

QUADRO 1.3

Características que indicam suspeita de organicidade

Início agudo dos sintomas (período de horas ou minutos)
Sintomas que flutuam (período de horas ou dias)
Primeiro episódio e ausência de diagnóstico psiquiátrico prévio
Idade avançada (> 40 anos)
Doença clínica preexistente ou doença ou lesão orgânica atual
Uso ou abuso de substâncias psicoativas (drogas de abuso), psicotrópicos ou 
exposições ocupacionais
Alucinações não auditivas
Sinais e sintomas neurológicos
Sinais sugestivos de organicidade no exame do estado mental (redução no 
nível de consciência, alterações qualitativas na consciência, desorientação, 
comprometimento da memória e da atenção, discalculia, concretismo)
Outros sinais no exame do estado mental (alterações na fala, nos movimentos 
ou na marcha)
Apraxia construtiva (dificuldades para desenhar um relógio, um cubo, 
intersecção de pentágonos, desenho de Bender-Gestalt)
Características catatônicas (mutismo, negativismo, combatividade, rigidez, 
posturas, flexibilidade cérea, ecopraxia, ecolalia, caretas)
Quadros psiquiátricos com apresentação atípica
Ausência de história familiar da síndrome apresentada ou de problemas 
psiquiátricos
História familiar de condições clínicas que cursem com sintomas psiquiátricos
Resistência ou resposta não habitual ao tratamento
História de trauma recente (principalmente traumatismo craniencefálico [TCE])

Fonte: Chuang,6 Talbot-Stern e colaboradores.7
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para atendê-lo. A limitação do tempo exige que o médico estruture a entre-
vista à medida que ela vai ocorrendo. Se amigos, parentes, policiais ou ou-
tros profissionais acompanham o paciente, uma história suplementar deve 
ser obtida por meio dessas fontes colaterais. Se disponíveis, o prontuário e 
outros registros do paciente devem ser consultados. O paciente pode estar 
altamente motivado a falar, ou pode ter sido levado involuntariamente ao 
atendimento; em alguns casos, a disposição ou a capacidade de cooperar 
podem estar comprometidas. Deve-se estar atento às possíveis causas orgâ-
nicas das alterações de comportamento. Os principais dados que devem ser 
coletados estão citados no Quadro 1.4.

QUADRO 1.4

Dados importantes de serem obtidos na anamnese

 1. Identificação:
•	 Nome,	idade,	sexo,	etnia,	naturalidade	e	procedência,	situação	conjugal
•	 Quem	o	acompanha,	contatos	telefônicos,	de	onde	vem	encaminhado,	

meio de transporte utilizado para chegar ao local de atendimento
 2. Queixa principal: ideia clara do motivo pelo qual o paciente buscou 

atendimento e por que nesse momento
 3. História da doença atual:

•	 Pródromos;	início	da	apresentação	dos	sintomas	atuais;	grau	de 
interferência no cotidiano: funções fisiológicas (sono, alimentação, 
sexualidade), relações interpessoais, trabalho e estudos; eventos 
vitais, situações ou fatores precipitantes

•	 Uso	de	medicamentos:	medicamentos	em	uso	atualmente, 
possibi lidade de abuso, início, alterações na dose ou suspensão recentes

 4. História médica pregressa:
•	 Presença	de	episódios	anteriores	(semelhantes	ou	não)
•	 Hospitalizações:	número,	duração	e	instituições
•	 Psicotrópicos:	quais	já	utilizados,	período	de	uso,	motivo	da 

suspensão ou troca
•	 Tentativas	de	suicídio:	número	e	período,	meios	utilizados	e 

conse quências
•	 Uso,	abuso	e	dependência	de	drogas:	quais	substâncias,	último	consumo	

e quantidade média, características de abstinências anteriores
•	 História	sexual:	parceiro	fixo,	uso	de	métodos	de	barreira, 

diagnóstico e tratamento prévio de doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs)

 (Continua)
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Exame do estado mental

O exame do estado mental (EEM) é a parte essencial da avaliação clínica de 
emergência. Ele sintetiza as observações e impressões do examinador sobre 
o paciente no momento da entrevista. Em geral, a primeira parte do EEM 
tenta avaliar o funcionamento cerebral orgânico. No contexto de emergên-
cia, o médico deve preocupar-se, particularmente, com o nível de cons-
ciência e com as alterações agudas da atenção, da orientação e da memória. 
Se houver suspeita inicial de organicidade, pode-se realizar uma avaliação 
neurocognitiva rápida por meio do Miniexame do Estado Mental (Quadro 
1.5). A segunda parte do exame faz pensar mais em transtornos funcionais. 

QUADRO 1.4

Dados importantes de serem obtidos na anamnese (continuação)

•	 História	ginecológica:	número	de	gestações	e	de	filhos,	data	da 
última menstruação, métodos anticoncepcionais, último exame 
citopatológico e última mamografia

•	 Comorbidades	e	uso	de	medicações	clínicas:	traumas	(TCE),	doenças	
neurológicas (epilepsia, AVC), doenças cardiovasculares, diabetes 
melito, HAS, doenças infecciosas (HIV e outras DSTs) e neoplasias

 5. História familiar:
•	 Pais	e	irmãos:	se	vivos,	idades	e	higidez;	se	falecidos,	idade	de 

falecimento, há quanto tempo e causas
•	 História	de	condição	parecida	com	a	do	paciente;	de	internações	

psiquiátricas; de uso, abuso e dependência de álcool ou outras drogas; 
de tentativas de suicídio ou suicídio (esclarecer parentesco, idade, 
presença de doença psiquiátrica de base e meio utilizado)

•	 Outras	condições:	comportamento	antissocial,	violência	e	homicídios,	
transtornos do humor, demência e outras doenças neurológicas, 
doenças cardiovasculares e neoplasias

 6. Perfil psicossocial:
•	 Com	quem	mora	e	como	é	a	relação	com	essas	pessoas;	escolaridade;	

trabalho e história ocupacional (incluindo exposições); problemas 
legais e criminais (processos em seu nome e motivos, número de 
detenções, por quanto tempo e motivos)

TCE, traumatismo craniencefálico; AVC, acidente vascular cerebral; HAS, 
hipertensão arterial sistêmica.
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Entretanto, recomenda-se sempre observar os itens do Quadro 1.3, mesmo 
que o paciente apresente alterações apenas nessa parte do EEM.

Antes da avaliação das funções mentais, deve-se atentar para a apa-
rência do paciente. Observam-se o grau de autocuidado ou de negligência e 
a impressão física geral transmitida ao entrevistador, refletida por postura, 
vestuário e arrumação geral, expressão facial e contato visual do paciente. 

QUADRO 1.5

Miniexame do Estado Mental

Orientação temporal (5 pontos)

n Qual (ano) (estação do ano) (dia da semana) (dia do mês) (mês)
Orientação espacial (5 pontos)

n Qual (país) (estado) (cidade) (local) (andar)
Registro (3 pontos)

n Repita e lembre: (pente) (rua) (azul)
Atenção e cálculo (5 pontos)

n Subtrair 7 a partir do 100 por 5 vezes: (93) (86) (79) (72) (65)
Evocação (3 pontos)

n Quais as três palavras ditas anteriormente? (pente) (rua) (azul)
Linguagem (9 pontos)

n Identificar: (caneta) (relógio de pulso) – 2 pontos
n Repetir: (Nem aqui, nem ali, nem lá) – 1 ponto
n Seguir o comando de 3 estágios: (Pegue o papel com a mão direita, dobre 

ao meio e ponha no chão) – 3 pontos
n Ler e executar: (Feche os olhos) – 1 ponto
n Escrever uma frase completa – 1 ponto
n Copiar o desenho abaixo – 1 ponto

Pontuação: analfabetos ≤ 21, baixa escolaridade (1 a 5 anos completos) ≤ 24, 
média escolaridade (6 a 11 anos completos) ≤ 26, alta escolaridade (12 ou mais 
anos completos) ≤ 27.
Fonte: Folstein e colaboradores,12 Kochham e colaboradores.13
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Na EP, a aparência do paciente pode oferecer indicadores cruciais sobre a 
capacidade de cuidar de si mesmo e sobre o juízo crítico. Por exemplo, um 
paciente com roupas extravagantes e excesso de adornos fornece a ideia de 
quadro maníaco ou personalidade histriônica. Um com roupas em estado 
precário e denotando ausência de cuidados higiênicos dará ideia da croni-
cidade do quadro.

Os Quadros 1.6 e 1.7 apresentam as funções mentais, suas principais 
alterações e os métodos de avaliação.

QUADRO 1.6

Funções mentais relacionadas a transtornos orgânicos

n Consciência:

•	 Alterações:	obnubilação,	confusão,	estupor	e	coma
•	 Avaliação:	observar	as	reações	do	paciente	ante	estímulos	verbais	ou	

táteis; Escala de Glasgow
n Atenção:

•	 Alterações:	vigilância	(hipo	e	hipervigilância)	e	tenacidade 
(hipo e hipertenacidade)

•	 Avaliação:
– SPAN de dígitos: pedir ao paciente que repita uma série de dígitos 

pronunciados em voz alta, de forma pausada, evitando tudo o que 
possa distraí-lo: 2-7/4-9/5-8-2/6-9-4/6-4-3-9/7-2-8-6/4-2-7-3-1/7-5-
8-3-6/6-1-9-4-7-3/3-9-2-4-8-7/5-9-1-7-4-2-8/4-1-7-9-3-8-6. 
Normal: repetição de 6 ou 7 dígitos.

– Contar de 20 até 1 de trás para a frente. Considerar alteração se 
houver qualquer erro.

– Repetir os meses de trás para a frente. Considerar alteração se 
houver qualquer erro.

n Sensopercepção:

•	 Alterações:	hiperestesia,	hipoestesia,	hiperpercepção,	hipopercepção,	
pseudopercepções (ilusões, pseudoalucinações), alucinações (visuais, 
auditivas, táteis, olfativas), deslocamento sensorial

•	 Avaliação:	questionar	sobre	alucinações	visuais,	táteis	e	auditivas, 
principalmente; observação de conduta alucinatória

(Continua)
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QUADRO 1.6

Funções mentais relacionadas a transtornos orgânicos (continuação)

n Orientação:

•	 Alterações:	desorientação	no	tempo,	no	espaço	e	em	relação	à	própria	
pessoa

•	 Avaliação:
– Tempo: questionar hora aproximada, dia da semana, do mês, mês, 

ano, estação
– Espaço: questionar local onde se encontra, endereço aproximado, 

cidade, estado, país
– À própria pessoa: perguntar dados sobre o paciente, como nome, 

data de nascimento, profissão
– Demais pessoas: identificar familiares, amigos próximos e equipe de 

atendimento
n Memória:

•	 Alterações:	amnésia,	amnésia	imediata,	amnésia	anterógrada, 
amnésia retrógrada, amnésia lacunar, amnésia remota, confabulação e 
hiper mnésia

•	 Avaliação:
– Memória imediata: SPAN de palavras: repetir e memorizar três 

objetos não relacionados (p. ex., pente, azul e rua)
– Memória recente: solicitar que repita três objetos do SPAN de 

palavras 5 minutos após mencioná-los
– Memória remota: solicitar que o paciente fale de eventos importantes 

do passado relacionando-os com datas (p. ex., nomes dos pais, idade 
ou data de falecimento, estado civil, idade do casamento, nome e 
idade do cônjuge, aniversário, data de nascimento dos filhos, local 
onde nasceu, escola em que estudou, atividades do passado, entre 
outros eventos)

n Inteligência e abstração:

•	 Alterações:	aparentemente	na	média	clínica,	aparentemente	inferior	ou	
aparentemente superior

•	 Avaliação:	escolaridade,	reprovações	e	motivos	aparentes.	Pergun	tar	se	
o paciente sabe fazer contas, lidar com dinheiro, locomover-se sozinho 
pela cidade, ver televisão e entender o que acontece; avaliar extensão 
do vocabulário. Após, avaliar a interpretação de provérbios e a busca de 
semelhança entre duas palavras de mesma classe (p. ex., semelhança 
entre maçã e pera). A aplicação de testes de screening cognitivo 
(Miniexame do Estado Mental [MEEM], Teste de Wilson, Teste de 
Kent) facilita o diagnóstico de muitos pacientes psiquiátricos

Fonte: Dalgalarrondo,14 Oliveira e Lima.15
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QUADRO 1.7

Funções mentais relacionadas a transtornos funcionais

n Afeto e humor:

•	 Alterações:
– Afeto: congruente ou incongruente com o humor, normal, reativo, 

constrito, embotado ou plano
– Humor: deprimido, irritável, ansioso, expansivo, eufórico, 

amedrontado
•	 Avaliação: conteúdo afetivo predominante da entrevista, expressão 

facial do paciente, postura, adequação de respostas emocionais
n Pensamento:

•	 Alterações:
– Produção: lógico, ilógico ou mágico
– Curso: lento; acelerado – com fuga de ideias, circunstancialidade, 

tangencialidade, afrouxamento de associações ou descarrilamento; 
perseveração; desagregação; bloqueio; roubo de pensamento

– Conteúdo: delírios, ideias supervalorizadas, ideias de referência, 
pobreza, obsessões, fobias, ideias suicidas e homicidas

 Principais tipos de conteúdo: persecutório, depreciativo, religioso, 
místico, sexual, de grandeza, de ruína ou culpa, hipocondríaco, etc.

•	 Avaliação: observações ao longo da entrevista
n Juízo crítico:

•	 Alterações: inadequação de comportamento ou discurso, não 
reconhecer exposição moral, limitações, ou estar doente

•	 Avaliação: conteúdo da entrevista com paciente e familiares. No caso 
de dúvidas, pode-se questionar o paciente a respeito de situações 
imaginárias, como, por exemplo: "O que você faria se encontrasse na 
rua uma carta endereçada e selada?".

n Conduta e controle de impulsos:

•	 Alterações: hiperbulia, hipobulia, abulia, compulsões, perversões 
se xuais, frangofilia, colecionismo, coprofagia, dromomania, pica, 
tricofagia, onicofagia, hiperatividade, hipoatividade, negativismo 
(passivo/ativo), obediência automática, ecopraxia, parapraxia, 
estereotipias, maneirismos, tiques, autismo, automatismos, 
autoagressividade, heteroa gressividade, isolacionismo, conduta bizarra, 
conduta regressiva, uso ou abuso de substâncias psicoativas, entre 
outras alterações

•	 Avaliação: observação do paciente na entrevista, perguntas objetivas 
para o paciente e o familiar

(Continua)
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Exame físico

A prevalência de doenças clínicas ativas em pacientes que buscam atendi-
mento de emergência por queixas psiquiátricas varia de 7 a 63%.16 Embora 
esses dados que demonstram a escassez de informações sobre o assunto 
também sugiram que todos esses pacientes deveriam ser submetidos a um 
exame físico, sabe-se que não há protocolos validados, e as avaliações ora 
são em excesso, ora são insuficientes.17 Na medida em que sua utilidade está 
relacionada ao esclarecimento dos quadros, as manobras utilizadas, sobretu-
do na EP, devem seguir a suspeita e o julgamento clínicos (Quadro 1.3), sem-
pre excluindo primeiramente as situações com risco à vida (Quadro 1.2) e, 
então, seguindo uma ordem lógica de raciocínio diagnóstico.

Pacientes com transtornos psiquiátricos geralmente não apresentam 
alterações no exame físico, embora possa ser evidente a negligência quan-
to a problemas clínicos crônicos secundários à sintomatologia psiquiátrica 
(ferimentos antigos infeccionados, infecções de pele, desidratação, desnu-
trição). O exame físico básico deve incluir:18

n Inspeção geral: focos infecciosos, sinais sugestivos de traumas, abuso 
de drogas e autoagressões, desidratação, desnutrição, icterícia, cianose, 
palpação de linfonodos

n Ausculta pulmonar: alterações no murmúrio vesicular (redução ou au-
sência focal ou difusa) ou nos ruídos adventícios (crepitantes, roncos, 
sibilos)

n Ausculta cardíaca: alterações no ritmo e sopros
n Ausculta e palpação abdominais: presença ou ausência de ruídos hi-

droaéreos, dor, peritonismo, massas (incluindo aumento de volume da 

QUADRO 1.7

Funções mentais relacionadas a transtornos funcionais (continuação)

n Linguagem:

•	 Alterações: disartrias, disfasias, bradilalia, taquilalia, mutismo, 
mussitação, ecolalia, verbigeração, neologismos, solilóquio, coprolalia, 
pararresposta, salada de palavras, associações por rimas, alterações de 
mímica facial

•	 Avaliação: observação da fala procurando-se avaliar quantidade,  
velocidade, qualidade e volume

Fonte: Dalgalarrondo,14 Oliveira e Lima.15
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bexiga, sugerindo retenção urinária) e sinais sugestivos de doença he-
pática crônica (ascite, circulação colateral, teleangiectasias)

n Extremidades: buscam-se edema e alterações na perfusão (palpação de 
pulsos periféricos e verificação de enchimento capilar)

O componente do exame físico mais importante é o exame neuroló-
gico. Deve-se atentar para alterações focais, que podem indicar acidente 
vascular cerebral (AVC).19 Um exame neurológico conciso deve incluir as 
seguintes avaliações:

n Fala (disartria, afasia) e estado mental (consciência, atenção, orienta-
ção e memória) – essas avaliações podem ser realizadas pelo Miniexame 
do Estado Mental,12,13 contido no Quadro 1.5

n Marcha (observação de peculiaridades no jeito de caminhar do pacien-
te)

n Força (manobras deficitárias nos quatro membros)
n Sensibilidade (tocar simultaneamente em partes simétricas do corpo)
n Nervos cranianos (III, IV e VI: movimentação ocular, II: campimetria e 

VII: cerrar dentes e franzir testa)
n Função cerebelar (coordenação nos quatro membros)
n Reflexos (nervos cranianos, tendinosos profundos e primitivos)

Em pacientes não cooperativos, pode-se aplicar os testes de reflexos, 
que são rápidos e confiáveis por serem involuntários. Esses testes também 
auxiliam na diferenciação de quadros neurológicos psicogênicos.19 Disartria 
e tremores, por exemplo, podem ocorrer em intoxicações por lítio; altera-
ções pupilares e nistagmo podem estar associados a outras intoxicações. É 
importante buscar também por sinais meningorradiculares. Alterações no 
estado mental e nos sinais vitais podem coexistir. Mais detalhes sobre o 
exame neurológico podem ser encontrados no Quadro 1.8.

Quando um problema orgânico é diagnosticado, o paciente pode pre-
cisar de atendimento em unidade clínica para tratamento e, conforme a 
necessidade, ser transferido para uma unidade psiquiátrica.

Exames complementares

Como as causas das alterações do estado mental são inúmeras, o uso indis-
criminado de exames complementares não é custo-efetivo, tampouco efi-
ciente. Baterias padronizadas de testes diagnósticos em pacientes alertas, 
com sinais vitais estáveis, raramente auxiliam no diagnóstico, a menos que 
direcionadas para alterações na história e no exame físico.20 A maioria dos 
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QUADRO 1.8

Exame neurológico básico

Paciente sentado

 1. Estado mental e funções corticais superiores
a) Miniexame do Estado Mental
b) Praxias: imitar gestos de pentear os cabelos, assoprar uma vela 

(ideo motora)
c) Gnosias: identificação de cores e objetos (visual), barulho de chaves 

(auditiva) e toque de moeda (tátil)
 2. Pares cranianos

a) Olhos: II (campos visuais, aferência do reflexo fotomotor); 
III (eferência do reflexo fotomotor, elevação palpebral); III, IV e VI 
(movimentos oculares)

b) Face: V (sensibilidade da face, mastigação); VI (mímica)
c) Ouvido: VIII (Rinne, Weber, pesquisa de nistagmo)
d) Boca: IX e X (simetria do palato, reflexo do vômito e elevação da 

úvula); XII (motricidade da língua)
e) Pescoço: XI (motricidade esternocleidomastóideo e trapézio)

 3. Motricidade
a) Tônus e trofismo dos MsSs (inspeção e palpação dos músculos, 

movimentos passivos)
b) Força (manobras deficitárias com MsSs estendidos e palmas para 

baixo, testes contrarresistência do examinador)
 4. Reflexos

a) Miotáticos (tricipital, bicipital, estilorradial, flexor dos dedos, patelar, 
aquileu)

b) Primitivos (palmomentual, grasping, glabelar, sucção)
 5. Coordenação

a) Metria (teste índex-nariz ou índex-índex)
b) Diadococinesia (alternância de movimento de supinação e pronação 

das mãos)

Paciente deitado

 1. Motricidade
a) Força (manobras deficitárias: Mingazzini – em posição decúbito 

dorsal,	sustentar	MsIs	em	flexão	de	90º	da	coxa	em	relação	à	perna	
e	da	perna	em	relação	à	coxa;	Barré	–	em	posição	ventral,	sustentar	
perna	fletida	em	relação	à	coxa)

(Continua)
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 2. Reflexos
a) Primitivos (cutâneo-plantar e cutâneo-abdominal)

 3. Coordernação
a) Metria (calcanhar-joelho)

 4. Sensibilidade
a) Porção anterior e lateral da medula: pressão, tato grosseiro, dor e 

temperatura
b) Porção posterior da medula: vibração, tato fino e propriocepção 

(teste cinético-postural: movimenta-se o hálux em flexão e extensão, 
e o paciente, com os olhos fechados, deve responder em que posição 
parou)

 5. Sinais meningorradiculares
a) Rigidez de nuca, Lewinson (encosta o queixo no tórax sem abrir a 

boca), Kernig (extensão da perna estando a coxa fletida a 90º sobre o 
tronco), Brudzinski (flexão forçada da cabeça sobre o tronco), 
Lasègue (elevação passiva da coxa sobre o tronco)

Paciente em pé

 1. Marcha
a) Normal (para sensibilizar: calcanhares, ponta dos pés, pé ante pé)

 2. Equilíbrio estático
a) Pés juntos e olhos abertos; após, olhos fechados (se oscilações com 

olhos fechados, Romberg positivo)

MsSs, membros superiores; MsIs, membros inferiores.

QUADRO 1.8

Exame neurológico básico (continuação)

estudos mais recentes sugere que pacientes com a queixa psiquiátrica prin-
cipal, a história clínica e o exame físico normais e com história psiquiátrica 
prévia documentada têm probabilidade muito baixa de apresentar anorma-
lidades em exames complementares, tampouco a solicitação de exames de 
triagem parece modificar o encaminhamento dos pacientes após admissão 
na emergência psiquiátrica.21

Um estudo que avaliou especificamente exames toxicológicos para 
álcool e drogas mostrou que sua aplicação como rotina para todos os pa-
cientes não modificou o encaminhamento dos casos. Logo, o exame só deve 
ser solicitado em situações específicas (ver Cap. 7 para mais detalhes).22
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A solicitação de exames complementares na EP deve ser guiada con-
forme suspeita clínica decorrente da anamnese, do exame físico e do EEM, 
como mostra o Quadro 1.9.

Outros exames que podem ser úteis em pacientes com estado mental 
alterado incluem gasometria arterial, análise do líquido cerebrospinal, bio-
marcadores cardíacos e eletroencefalograma (EEG). Entretanto, tais exa-
mes devem ser solicitados preferencialmente após a avaliação preliminar 
de um especialista e/ou se houver uma suspeita específica.5

A Figura 1.1 resume os principais passos da avaliação inicial do pa-
ciente com alterações de comportamento na EP considerando a exclusão de 
causas não psiquiátricas.

QUADRO 1.9

Exames complementares iniciais conforme suspeita clínica

Exames de sangue básicos:

n Hemograma completo, creatinina, testes de função hepática, glicemia, 
teste de gravidez para todas as mulheres em idade fértil

Rebaixamento do nível de consciência ou sinais de desidratação, incluir:

n Eletrólitos
Suspeita de infecção sem foco identificado, incluir:

n Exame qualitativo de urina
n Raio X de tórax
Suspeita de alterações cardíacas, especialmente no caso de plano de 
iniciar antidepressivo tricíclico ou AP atípico:

n Eletrocardiograma
Suspeita de intoxicação:

n Nível sérico dos medicamentos em uso pelo paciente
n Exames toxicológicos para álcool e drogas de abuso
Déficit neurológico focal agudo:

n Tomografia computadorizada de crânio
Pacientes com prejuízo cognitivo, considerar:

n Sorologias: VDRL, HIV, hepatites B e C.
n Vitamina B12
n TSH

AP, antipsicótico.
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FIGURA 1.1

Abordagem inicial do paciente considerando diagnóstico de condições médicas gerais.

Avaliação de risco psiquiátrico 
e indicação de internação 

(Verificar Fig. 1.2)

Exames complementares avançados, 
consultoria e revisão da avaliação.

SimAbordagem específica

Abordagem 
específica

Paciente	chega	à	emergência 
com alterações de comportamento

Nível de consciência está rebaixado?

NãoSim

Déficit neurológico focal?

Não

Alteração do EEM sugerindo delirium (alteração quali-
tativa de consciência, atenção, orientação e memória)?

NãoSim

Verificar Quadro 1.3

Suspeita de organicidade mesmo 
com alterações de EEM sugestivas 

de patologias funcionais?

Não

Transtorno mental

Temperatura axilar, frequência 
cardíaca, frequência respirató-
ria e pressão arterial normais?

Exame físico e exames com-
plementares básicos normais?

Sim

Sim

Sim

Glicose e saturação O2 normais?

Não

Não

Sim

Não
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Situações específicas da avaliação

O paciente suicida

Deve-se sempre perguntar sobre pensamentos suicidas. Diferentemente do 
que se acredita, falar sobre ideação suicida não aumenta o risco de suicídio 
– em vez disso, permite que o paciente se sinta aliviado por poder falar so-
bre aquilo que lhe traz sofrimento.

A entrevista do paciente suicida deve ser realizada com a maior pri-
vacidade possível. Após o paciente se sentir mais à vontade e começar a 
falar, gradualmente o entrevistador chega ao tópico suicídio, questionan-
do, por exemplo, se o paciente se sente triste, se sente que a vida não vale 
mais a pena. Deve-se, então, perguntar explicitamente se tem ideação 
suicida. Em caso afirmativo, é necessário esclarecer sobre o possível plano 
da seguinte forma:23

 1. Descobrir se a pessoa tem um plano
• Questionar se o paciente tem ideia de como se matar

 2. Descobrir que meios utilizaria
• Questionar o que utilizaria
• Questionar como conseguiria (o quão disponíveis esses 

meios estão)
 3. Descobrir se a pessoa fixou uma data

• Questionar quando pensou em fazê-lo

Os pacientes que pensam em suicídio nem sempre querem morrer. 
Muitas vezes, coexistem o desejo de viver e o desejo de morrer. Por isso, 
essa ambivalência deve ser examinada, e, por meio de apoio emocional, 
deve-se tentar aumentar o desejo de viver. Além disso, deve-se quantificar a 
rigidez de pensamento, que diz respeito à incapacidade (leve ou absoluta) 
de encontrar uma saída alternativa. A impulsividade do paciente também 
deve ser avaliada.22 Deve-se prestar maior atenção à maneira como ele li-
dou com outras situações de crise em sua vida e ao apoio familiar potencial 
que o paciente pôde obter.

A maioria das pessoas que se matam dá avisos sobre suas intenções. 
Se o paciente torna-se quieto e aparenta estar tranquilo, pode ser um sinal 
importante de que resolveu a ambivalência e decidiu morrer. Se admite 
um plano de ação, é um sinal perigoso. Além disso, deve-se dar valor 
clínico quando o paciente apresenta desejo súbito de concluir afazeres, 
escreve testamento ou quando se encontra carta de despedida.23,24 Como 
forma de auxiliar na avaliação, há uma série de fatores predisponentes, 
precipitantes e protetores que deve ser sondada a fim de ajudar na de-
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finição de presença ou ausência de risco de suicídio. Esses fatores estão 
listados no Quadro 1.10.

QUADRO 1.10

Fatores predisponentes, protetores e precipitantes para o 
comportamento suicida

Predisponentes Protetores Precipitantes

Sexo (masculino: 
suicídio; feminino: 
tentativas)
Idade (mais jovens: 
tentativa; mais idosos: 
suicídio)
História familiar de 
comportamento suicida, 
alcoolismo ou outros 
transtornos mentais
Tentativas prévias
Presença de 
transtornos mentais
Presença de doenças 
físicas
Presença de 
desesperança
Estado civil: divorciado, 
viúvo ou solteiro
Abuso físico, sexual ou 
emocional na infância
Estar desempregado 
ou aposentado
Isolamento social
Pertencer a uma minoria 
étnica
Pertencer a uma minoria 
sexual (homossexuais, 
transexuais)
Baixo nível de 
inteligência

Ausência de 
transtorno mental
Gestação
Senso de 
responsabilidade 
para com a família
Suporte social 
positivo
Religiosidade
Estar empregado
Satisfação elevada 
com a vida
Presença de criança 
na família
Capacidade de 
resolução de 
problemas positiva
Teste de realidade 
intacto
Relação terapêutica 
positiva

Separação conjugal
Ruptura de relação 
amorosa
Rejeição afetiva e/ou 
social
Alta recente de 
hospitalização psiquiátrica
Graves perturbações 
familiares
Perda do emprego
Modificação da situação 
econômica ou financeira
Gestação indesejada 
(principalmente para 
solteiras)
Vergonha, culpa
Ansiedade intensa, crises 
de pânico
Insônia global
Intoxicação por 
substâncias psicoativas
Temor de ser descoberto 
(por algo socialmente 
indesejável)
Desejo súbito de concluir 
afazeres
Escrita de testamento 
ou encontro de carta de 
despedida
Subitamente se torna 
quieto e tranquilo

Fonte: Brasil,23 Bertolote e colaboradores.24
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Se o atendimento ocorrer logo após a tentativa de suicídio, o entrevis-
tador deve tentar reconstruir tanto quanto possível os eventos que levaram 
a esse desfecho, esclarecendo:

 1. Quais eram as intenções do paciente ao tentar se matar?
• O ato foi planejado ou impulsivo?
• O paciente tomou precauções para não ser encontrado após 

a tentativa?
• O paciente procurou ajuda após a tentativa?
• O método foi realmente perigoso?
• O paciente deixou alguma mensagem para as outras pes-

soas?
 2. O paciente permanece com ideação suicida após a tentativa?
 3. Quais são os problemas atuais do paciente que poderiam ter 

desencadeado a tentativa?
 4. Existe um diagnóstico psiquiátrico associado?
 5. Quais são os recursos do paciente?

Mesmo as tentativas sem uma clara intenção letal ou com propósito 
manipulativo devem ser levadas a sério. Elas indicam um grau intenso de 
sofrimento psíquico que leva o paciente a pôr em risco sua própria vida 
para tentar lidar com a situação estressante. Além disso, uma tentativa de 
suicídio que não resulta em morte é um importante fator de risco para no-
vas tentativas com métodos mais letais.

O encaminhamento dependerá da avaliação do risco de suicídio, da 
necessidade de tratamento da doença psiquiátrica subjacente, da neces-
sidade de tratamento clínico-cirúrgico das sequelas da tentativa de sui-
cídio e do tratamento de eventual doença física concomitante. Deve-se 
lembrar que a internação não é a única conduta possível no risco de sui-
cídio. Se há ideação sem planos ou com planos indefinidos, por exemplo, 
devem-se:

 1. trabalhar a ambivalência;
 2. oferecer apoio emocional;
 3. revisar o paciente em intervalos regulares; e
 4. comunicar a intenção aos familiares, orientando-os sobre vigilân-

cia 24 horas e sinais de alerta.

Se o médico decide que há risco de suicídio iminente, o paciente deve 
ser hospitalizado ou protegido de algum outro modo.
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O paciente psicótico

Definir uma pessoa como psicótica implica reconhecer nela um prejuízo 
grosseiro no contato com a realidade, manifestado por uma percepção ina-
dequada e persistente com o mundo externo (alucinações, delírios), com 
ausência de juízo crítico ou com uma conduta intensamente desorganizada.

Na avaliação desse tipo de paciente, é de fundamental importância a 
diferenciação entre os dois grandes grupos de síndromes com sintomato-
logia psicótica, denominados “psicoses orgânicas” e “psicoses funcionais”, 
conforme mostra o Quadro 1.11.

No manejo do paciente psicótico, é importante que o médico esteja 
atento à possibilidade de o paciente interpretar de forma distorcida (de-
lirante) o próprio papel do médico, os objetivos das perguntas feitas e a 
conduta (p. ex., achar que o médico faz parte de um complô para matá-lo). 
O médico deve usar uma linguagem clara e frases curtas, explicando para o 
paciente, na medida do possível, os procedimentos a serem realizados e o 
fato de que tudo está sendo feito no intuito de ajudá-lo. Algumas vezes, es-
ses pacientes apresentam níveis de agitação e agressividade que impedem 
uma avaliação completa. Nesses casos, a contenção mecânica ou química 
pode ser usada antes da avaliação para diminuir o comportamento agitado, 
permitindo uma avaliação mais segura.

A entrevista com a família é importante para obter dados objetivos a 
fim de determinar a extensão do problema, o comprometimento funcional 
do paciente e os riscos existentes, sendo de grande auxílio na obtenção de 
dados de episódios prévios.

O paciente violento

Os pacientes podem ser violentos por muitas razões, e a abordagem deles 
deve tentar determinar a causa subjacente para tal comportamento, uma 
vez que a causa determina o tratamento a ser seguido. Primeiramente, é 
importante abordar as causas orgânicas potencialmente perigosas que po-
dem desencadear alteração de comportamento em adultos (Quadro 1.4). É 
recomendável que em todos os pacientes com agitação psicomotora sejam 
obtidos o teste rápido de glicose, a oximetria de pulso e os sinais vitais.11,25

Um dos passos cruciais da abordagem é a identificação de fatores de 
risco que aumentam a probabilidade de comportamento violento, a fim de 
habilitar a equipe assistente a prevenir uma agressão.

O melhor preditor da propensão de violência em longo prazo é a his-
tória prévia de comportamento violento. É de grande valia conhecer os pa-
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drões de comportamento do paciente e o que desencadeia a agressividade. 
Outros fatores de risco importantes são o sexo masculino e a dependência 
química de drogas ou de álcool. Um estudo recente aponta especificamente 

QUADRO 1.11

Diferenças entre psicoses orgânicas e funcionais

Dados Síndromes Psicoses 
analisados cerebrais orgânicas funcionais

Consciência Mais comumente prejudicada, Lúcida 
 oscilante ao longo do dia

Atenção Capacidade de concentração Variável 
 diminuída

Sensopercepção Alucinações geralmente Alucinações geralmente 
 visuais ou táteis auditivas

Orientação Desorientação temporal Geralmente preservada

Memória Prejudicada Geralmente mantida

Inteligência Prejudicada; são difíceis o Comumente sem 
 pensamento abstrato e os alterações significativas 
 cálculos 

Exames físico, Comumente alterados Comumente sem 
neurológico e  alterações significativas 
complementares

História de doença Em geral ausente Em geral presente 
mental na família

Uso de medicações Frequente, podendo ser a causa Frequente uso prévio de 
diversas do quadro psicofármacos

Início do quadro Súbito Insidioso

Idade do primeiro Mais comum acima dos Geralmente antes dos 
surto psicótico 40 anos 30 anos

Funções centrais Afasias, apraxias, agnosias Preservadas 
superiores
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o abuso de maconha associado a alta prevalência de comportamento vio-
lento, a despeito do tipo de transtorno psiquiátrico.26 A privação de sono 
também parece ser um fator causal potencial para agressividade.27 Também 
devem ser observados fatores psicológicos (sentimentos de derrota ou in-
capacidade, história de abuso físico ou sexual) e sociais (pressão de grupo, 
tolerância social da violência, exposição prévia a violência). Cabe ressaltar, 
todavia, que etnia, diagnóstico, idade, estado civil, escolaridade e desem-
prego são considerados maus preditores de violência.

No cenário da EP, são bons preditores, em curto prazo, o próprio com-
portamento do paciente durante a consulta, a intoxicação e a abstinência 
de álcool ou outras drogas e a piora dos sintomas (especialmente delírios 
ou alucinações focados em uma pessoa em particular). Fatores de cunho 
psicótico, como crenças ou delírios paranoides, alucinações de comando 
para agredir, delírios depressivos ou niilísticos e ideação suicida intensa, 
também devem ser pesquisados, pois aumentam o risco no momento da 
avaliação. Uma entrevista muito longa pode provocar piora na agitação do 
paciente e aumentar o risco de agressão ao médico.

Geralmente, um episódio de violência ocorre após um período de ten-
são crescente. O entrevistador deve saber identificar esses períodos para 
intervir e tentar acalmar a situação. Em um cenário típico, primeiramente 
o paciente desenvolve a raiva; então, manifesta a resistência à autoridade 
e, finalmente, torna-se confrontador. No entanto, o comportamento violen-
to pode manifestar-se sem aviso, especialmente quando causado por uma 
condição médica geral ou demência.28

Pacientes claramente irritados devem sempre ser considerados poten-
cialmente violentos. Os principais sinais iminentes de violência incluem:28

n comportamento provocativo
n manifestações frequentes de raiva
n falar alto com discurso agressivo
n postura tensa (p. ex., punhos cerrados, braços apertados contra o cor-

po)
n mudanças frequentes de posição corporal, caminhar de um lado para 

outro
n atos agressivos (bater-se, esmurrar paredes).

Os principais aspectos da abordagem comportamental do paciente 
violento na EP estão descritos no Quadro 1.12.
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O paciente ansioso

Quase todos os pacientes, quando entram em uma sala de emergência, 
estão com algum nível de ansiedade. Além disso, existem os quadros de 
 ansiedade patológica, que, muitas vezes, são o motivo para a procura de 
atendimento de emergência tanto clínica como psiquiátrica. Os casos de 
 ansiedade patológica mais frequentes nas salas de emergência são os trans-
tornos somatoformes e os transtornos dissociativos, os ataques de pânico, 
as reações agudas ao estresse e os quadros de ansiedade de origem orgâ-
nica.

Os transtornos somatoformes costumam manifestar-se nas emergên-
cias clínicas por meio de queixas de sintomas físicos múltiplos que não 
podem ser explicados por quaisquer transtornos físicos detectáveis. A preo-
cupação com os sintomas causa angústia persistente e leva o paciente a 
buscar consultas repetidas. Há uma recusa contínua em aceitar a confir-
mação do médico de que não há nenhuma causa física para os sintomas 
apresentados.29

QUADRO 1.12

Abordagem comportamental de pacientes violentos

n Manter postura honesta e franca, com atitude receptiva
n Evitar movimentos bruscos
n Assegurar ao paciente que você pretende ajudá-lo a controlar seus impulsos
n Manter alguma distância física
n Evitar fazer anotações
n Apresentar-se e apresentar outros membros da equipe
n Falar pausadamente, mas firme
n Fazer perguntas claras e diretas
n Mostrar alguma flexibilidade na condução da entrevista, mas sem 

barganhas
n Colocar limites de maneira objetiva, mas acolhedora
n Não fazer ameaças e não confrontar
n Estimular o paciente a expressar seus sentimentos em palavras

Fonte: Mantovani e colaboradores.1
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Os transtornos dissociativos são conhecidos entre os médicos como 
quadros de “histeria”. No entanto, essa terminologia deve ser evitada de-
vido à conotação pejorativa que adquiriu. Entre os quadros dissociativos, 
os mais comuns nas salas de emergência são os transtornos motores disso-
ciativos (perda da capacidade de mover todo ou parte de um membro ou 
membros e várias formas de incoordenação, principalmente nas pernas, 
resultando em marcha bizarra, incapacidade de ficar em pé, etc.) e os trans-
tornos dissociativos dos movimentos e das sensações (em geral cutâneas), 
nos quais se incluem paralisias, convulsões, analgesias, cegueiras, anosmias 
e surdez dissociativa. Nessas situações, a avaliação do paciente em geral 
sugere que a incapacidade física está colaborando para que ele escape de 
um conflito desagradável ou da expressão direta de seus sentimentos. A 
aceitação calma (La Belle Indifférence) da grave incapacidade física apre-
sentada pode ser surpreendente, mas não ocorre sempre. Em caso de sus-
peita de um quadro dissociativo, deve ser realizada investigação clínica. O 
diagnóstico de transtorno dissociativo não se baseia apenas na ausência de 
sintomas que confirmem o diagnóstico clínico; deve ser também realizado 
na presença de sintomas psiquiátricos positivos. É importante investigar 
aspectos do ambiente psicossocial e das relações interpessoais do paciente, 
os quais podem estar relacionados ao surgimento dos sintomas.30

Os ataques de pânico são extremamente comuns nos serviços de 
emergência, sobretudo na área cardiológica. Consistem em sensações de 
palpitações, falta de ar, sudorese, náusea, sensação de morte iminente ou 
perda do controle. Em geral, ocorrem na forma de episódios de intensa an-
siedade, os quais surgem abruptamente e tendem a desaparecer no período 
de uma hora.

Como diz o próprio nome, na reação aguda ao estresse, o paciente foi 
exposto a um estressor mental ou físico excepcional. Enquanto vivencia, ou 
logo após o evento traumático, o paciente desenvolve sintomas dissociati-
vos. Os outros sintomas que fazem parte do quadro são divididos em três 
clusters: revivência, evitação e hiperexcitabilidade.

Os quadros de ansiedade orgânica podem ser causados pelo uso de 
substâncias estimulantes (como a cocaína e as anfetaminas), assim como 
pela abstinência do uso de sedativos (benzodiazepínicos e álcool). Algumas 
doenças orgânicas (neurológicas, endocrinológicas, circulatórias, reumáti-
cas, etc.) também podem causar quadros de ansiedade com fator orgâni-
co específico, e o médico deve estar alerta para tal possibilidade. Para o 
diagnóstico diferencial de quadros de ansiedade de origem psiquiátrica, é 
importante a coleta de dados na história clínica do paciente.
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Quando o clínico se defronta com um paciente ansioso na sala de 
emergência, muitas vezes se sente impotente e irritado, tendo em vista que 
a característica do atendimento é tratar de pacientes com problemas clíni-
cos. No entanto, para a obtenção de dados que norteiem o diagnóstico e o 
manejo, é fundamental o estabelecimento de uma boa relação médico-pa-
ciente. Isso não significa longas e detalhadas entrevistas, mas uma postura 
de interesse e respeito pelas queixas do paciente, tendo sempre em mente 
que os sintomas de ansiedade são involuntários.

Após escutar a descrição do paciente sobre o padrão de suas queixas, 
é necessário avaliar se elas são consistentes com um transtorno de ansie-
dade e indagar sobre a presença de outros sintomas comuns de ansiedade 
(Quadro 1.13).

Além disso, é importante avaliar:

n Qual a história das manifestações psicológicas e fisiológicas de ansieda-
de? Aguda ou crônica?

n Houve algum evento que possa ter precedido imediatamente essas ma-
nifestações?

n Como o paciente reagiu a tais sintomas no passado?

QUADRO 1.13

Sintomas somáticos de ansiedade

Musculoesqueléticos: aperto nos músculos, espasmos, dor lombar, cefaleia, 
fraqueza, tremores, hiperatividade e resposta reflexa exagerada
Cardiovasculares: palpitações, taquicardia, sensação de calor e frio, palidez 
e dor no peito
Gastrintestinais: boca seca, diarreia, sintomas dispépticos, “bola que sobe e 
desce”, náuseas e vômitos
Urinários: polaciúria
Relativos ao SNC: tontura, parestesias e cefaleia
Respiratórios: hiperventilação, taquipneia e aperto no peito
Miscelânea: sudorese, mãos apertadas e agitação

SNC, sistema nervoso central.
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n Há alguma doença clínica ou psiquiátrica associada?
n O paciente utiliza alguma medicação clínica ou psiquiátrica?
n Faz uso de álcool ou drogas?
n Há história familiar de doença mental?
n Como estão as condições de vínculo afetivo, profissional e social?
n Houve alguma internação clínica ou psiquiátrica?

Ao obter as respostas, o clínico já terá dado um passo importante no 
tratamento, ajudando o paciente a falar sobre seus sentimentos agudos.

Se confirmado algum quadro de ansiedade, deve-se avaliar a necessidade 
do uso de algum agente ansiolítico ou de outro recurso terapêutico. A maioria 
dos pacientes melhorará apenas com os passos anteriores (avaliação e tranqui-
lização).

Em relação ao encaminhamento, é importante verificar a necessidade 
da avaliação mais acurada de um especialista. Se necessário, pode-se en-
caminhar o paciente para um serviço ambulatorial. Raramente o indivíduo 
ansioso necessitará de internação psiquiátrica.

O paciente sem motivação para tratamento

Os pacientes da EP pobremente motivados para tratamento constituem 
um amplo e distinto grupo com graves doenças mentais. Eles apresentam 
maior intensidade dos sintomas, mais problemas com o autocuidado e com 
o abuso de drogas. Ainda, pacientes desmotivados são mais frequentemen-
te diagnosticados como portadores de um transtorno psicótico ou maníaco 
e menos frequentemente com um transtorno depressivo ou ansioso. Perigo 
a outros, abuso de substância, sintomas paranoides, grandiosidade e esco-
res baixos na Global Assessment Function (GAF) foram preditores indepen-
dentes de falta de motivação.31

Técnicas de terapia cognitivo-comportamental e entrevista motivacio-
nal podem ajudar a driblar a resistência ao tratamento desses pacientes. O 
efeito de medicamentos antipsicóticos na motivação desses pacientes ainda 
não está estabelecido. Para muitos, o tratamento involuntário, com ou sem 
internação, pode ser o único meio de prevenir os efeitos devastadores de 
uma doença mental grave não tratada por falta de motivação.31
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Avaliações não presenciais

Nos últimos anos, o médico se defronta com novos desafios por conta da 
crescente necessidade de avaliação do paciente por intermédio dos meios 
de comunicação não presenciais, como telefone, e-mail e mensagens de tex-
to. É importante salientar que, nesse tipo de comunicação, a abordagem e o 
mane jo são prejudicados em razão da distância física – a abordagem, devido 
à dificuldade de observação dos elementos do EEM, e o manejo, por não se 
ter acesso direto  ao paciente que, por exemplo, precise ser contido. Nos ca-
sos de emergência,  procura-se primeiramente ter o nome e a localização do 
paciente, além de uma breve descrição do problema atual. Em seguida, re-
comenda-se perguntar a ele se consideraria uma entrevista presencial. Caso 
recuse, deve-se investigar sintomas específicos. Em situação de maior urgên-
cia, procura-se tranquilizar o paciente e contatar o mais breve possível os fa-
miliares ou a polícia.3

INDICAÇÕES DE INTERNAÇÃO

As situações que caracterizam as principais indicações de internação em 
psiquiatria são:

n risco de suicídio
n risco de agressão
n risco de homicídio
n autonegligência grave
n refratariedade e patologia de difícil controle em nível ambulatorial
n troca de esquema terapêutico que exija cuidados ou que coloque o pa-

ciente em situação de risco (piora dos sintomas ou efeitos adversos)
n paciente sem suporte familiar, necessário para tratamento ideal

Outras situações, como risco de exposição moral e risco ao patrimô-
nio, também podem caracterizar indicações de internação, mas devem ser 
avaliadas com muito cuidado, visto que envolvem questões éticas e legais.

Os principais passos da avaliação de risco e da indicação de interna-
ção psiquiátrica estão resumidos na Figura 1.2.
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FIGURA 1.2

Avaliação de risco psiquiátrico e indicação de internação.

Avaliação da necessidade de tratamento de sintomas 
e encaminhar tratamento ambulatorial

Transtorno mental na EP

Risco de heteroagressão 
ou agitação psicomotora?

Não

Risco de suicídio?

Não

Risco de síndrome de abstinência?

NãoSim

Avaliar presença de:
 1. Risco moral
 2. Risco ao patrimônio
 3. Autonegligência grave
 4. Suporte familiar precário

Avaliar presença de:
 1. Refratariedade e transtorno de difícil controle
 2. Troca de esquema terapêutico que exija cuidados 

ou que coloque o paciente em risco por piora nos 
sintomas ou efeitos adversos

Não

Não

Considerar 
internação 
psiquiátrica

Sim

Sim

Sim

Sim

Avaliar necessidade 
de contenção quími-

ca (VO ou IM) e 
contenção mecânica
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