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PROTOCOLO DE MANEJO E CONTENÇÃO DO PACIENTE EM AGITAÇÃO PSICOMOTORA 

E/OU COMPORTAMENTO AGRESSIVO DA SMS/BAURU 

 

 
INTRODUÇÃO 

A concepção de saúde adotada pelas políticas brasileiras considera o estado de bem-estar 

biológico, psicológico e social, assim, a atenção à saúde não deve se restringir apenas ao seu aspecto 

orgânico, mas à integralidade dos indivíduos, incluindo os aspectos psicossociais. Embora o 

atendimento em saúde mental encontre amparo em serviços especializados como os CAPS, a 

responsabilidade de assistência à população com queixas mentais também é de todos os demais 

serviços que se fizerem necessários, conforme a política nacional de saúde mental 1. 

As situações de crise se mostram como desafios à rede de atendimento, pois algumas vezes 

se manifestam com comportamentos agitados e agressivos de difícil avaliação e manejo. A crise é 

compreendida como um súbito estado de desorganização que a pessoa não consegue regular pelos 

mecanismos habituais, se configurando como uma resposta aguda a eventos incontroláveis que 

provocam intenso sofrimento. Em termos operacionais, os casos de emergência psiquiátrica 

envolvem quadros de distúrbio do pensamento, sentimentos ou ações que implicam riscos de vida 2. 

Apesar de as crises psiquiátricas responderem pela maior parte dos casos de pacientes com 

comportamento agitado e agressivo nos serviços de saúde, não podem ser consideradas como única 

causa desse quadro. A equipe deve estar preparada para a correta identificação dos quadros agudos, 

a aplicação de técnicas de manejo e a definição de condutas técnicas, seguindo os protocolos 

institucionais e a ética profissional 2, 3, 4. 

É imprescindível a integração multidisciplinar na adoção de técnicas de cuidado, 

especialmente quando se torna necessário intervir para a prevenção da integridade do próprio 

paciente, de terceiros e da equipe que o assiste. Ao atender pacientes agitados ou agressivos, pode 

ser necessário o uso de técnicas de contenção quando as intervenções verbais, não verbais e 

medicamentosas não forem suficientes 3, 4. 

Para a elaboração deste protocolo, foram consideradas as demandas relacionadas ao 

atendimento de pacientes agitados e agressivos nos serviços de saúde do município, tendo em vista 

as dificuldades expostas pelos profissionais em conduzir as situações envolvendo pessoas com esse 

quadro, inclusive sobre os critérios que subsidiam condutas no manejo de crises e as contenções 

físicas e mecânicas. As orientações contidas neste documento estão embasadas na literatura técnico- 

científica, no ordenamento legal e nas resoluções profissionais que regulamentam o tema. 

 

 
OBJETIVOS 

• Orientar a assistência multiprofissional para avaliação e manejo do paciente em agitação 

psicomotora e/ou comportamento agressivo em seu atendimento; 

• Estabelecer critérios para a realização de procedimentos de manejo ambiental, atitudinal, 

farmacológico e físico dos pacientes em agitação psicomotora e/ou agressividade; 

• Padronizar as ações de cuidado para que os procedimentos de manejo sejam realizados de forma 

técnica, ética e humanizada; 
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• Proteger o paciente, equipe e demais indivíduos contra os riscos provocados pelo paciente em 

agitação psicomotora e/ou comportamento agressivo, garantindo a integridade física, psíquica e 

moral de todos e a preservação do patrimônio da unidade. 

 

 
AVALIAÇÃO E MANEJO DO PACIENTE COM AGITAÇÃO OU COMPORTAMENTO AGRESSIVO 

A avaliação e o manejo de um paciente agitado, agressivo ou violento são tarefas complexas 

que exigem dos profissionais habilidades diversas, e que devem ser aplicadas em conjunto e com 

presteza. Diante dessas situações, pode haver uma expectativa de que a equipe intervenha de 

maneira a controlar a situação de imediato. Os profissionais devem tomar suas decisões para a 

condução do caso com a maior brevidade possível, desde que tenham sido capazes de obter as 

informações essenciais para suas condutas. 

A avaliação inicial consiste na anamnese, exame físico, exame do estado mental e exames 

subsidiários necessários (laboratoriais e de imagem). A avaliação irá subsidiar as ações para controle 

da situação de risco, o estabelecimento de uma hipótese diagnóstica, a exclusão de uma causa 

orgânica, a terapêutica adequada e o encaminhamento 2. Sinais e sintomas psiquiátricos podem ser 

manifestações de uma ampla gama de condições médicas, não necessariamente um transtorno 

mental primário. Portanto, a identificação da causa subjacente é fundamental para guiar de maneira 

apropriada tanto a investigação diagnóstica, como as intervenções terapêuticas. 

O manejo tem por princípios o planejamento e execução de ações visando o controle de 

fatores ambientais e operacionais do próprio serviço que podem aumentar o risco de agitação ou 

violência; a antecipação e diagnóstico precoce de risco, com intervenção rápida que impeça a 

escalada do comportamento violento; e a intervenção adequada, no caso de comportamento agitado 

ou violento já instituído. Este plano de ações pode ser dividido em: manejo ambiental ou 

organizacional, manejo comportamental ou atitudinal, manejo farmacológico e manejo físico 3. 

 

 
1) AVALIAÇÃO DO PACIENTE AGITADO E/OU AGRESSIVO 

 
 

Agitação pode ser definida como um estado de atividade excessiva associada a uma 

experiência subjetiva de tensão 3. A agitação psicomotora se manifesta por inquietação, aumento da 

excitabilidade psíquica, resposta exacerbada a estímulos, irritabilidade, atividade motora e/ou verbal 

aumentada, inadequada e repetitiva. O quadro pode cursar com agressividade/violência e pode 

requerer cuidado de enfermagem contínuo, supervisão e/ou contenção física 2. 

Agressividade, por sua vez, é um termo que se refere a um ato intencional direcionado à 

outra pessoa ou a um objeto, pode se manifestar em forma de agressão verbal e/ou física. Violência 

é definida como um ato que causa dano físico a outra pessoa, refere-se ao uso de força física, abuso, 

forma de constrangimento direcionado a uma pessoa no intuito de coagi-la a realizar ou deixar de 

realizar um ato qualquer 2. 

Avaliação inicial consiste na anamnese, exame físico, exames complementares (laboratoriais 

e de imagem) e exame do estado mental, conforme descrito no quadro abaixo: 
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Avaliação do Paciente Agitado 

Anamnese: deve ser realizada, se possível com o paciente e complementada com informações de terceiros 
(acompanhantes, familiares, outros profissionais que o atenderam). Além das questões de rotina, 
investigar situações psicossociais relevantes relacionadas ao quadro atual, identificando se já aconteceu 
anteriormente, se há diagnóstico que explique os sintomas, se alguma situação pode ter desencadeado o 
quadro, a existência de um padrão comportamental, o que costuma acalmar a pessoa, consequências que 

  possam manter este comportamento.  

Exame físico e exames complementares: identificar sinais da presença de uma síndrome neurológica ou 
psicorgânica. É possível que o exame clínico completo só seja possível quando a pessoa estiver um pouco 
mais calma. Algumas alterações presentes em episódios de agitação são: aumento da pressão arterial e da 
frequência cardíaca, sudorese, febre, dilatação pupilar, tremores, e o hálito (relacionado a uma possível 

  intoxicação). Os exames complementares devem ser solicitados conforme a necessidade identificada.           

Exame do estado mental: avaliar o funcionamento das funções psíquicas: estado geral, nível de 
consciência, orientação, atenção, memória, sensopercepção, pensamento, linguagem, juízo de realidade, 
humor, volição, psicomotricidade, inteligência, personalidade. Observar aspectos como: tipo de agitação 
(ver quadro específico), aspectos da fala como balbuciar ou gritar, se o conteúdo da fala tem lógica ou 
coerência, o fluxo das palavras que auxiliam a identificar alterações do pensamento, capacidade de 
concentração e interação, e outros. 

Fonte: elaborado pelos autores, baseado em JACINTHO; STELLA; LAURITO JR., 2012 5; STEFANELO; 
CAMPOS, 2014 6. 

 

O atendimento de pacientes com quadro de agitação e/ou agressividade configura-se como 

uma emergência, e a avaliação pode ser difícil em virtude de uma eventual escassez de informações 

acerca da história psiquiátrica e médica pregressa, bem como da falta de cooperação por parte do 

paciente. A avaliação do paciente agitado inclui algumas prioridades: 
 

Prioridades no atendimento do paciente agitado 

1. Observar o paciente e coletar informações do próprio e de fontes colaterais (familiares, profissionais) 
2. Revisar os tratamentos utilizados previamente 
3. Excluir a possibilidade de o comportamento ser devido a uma condição médica geral 
4. Avaliar e tratar quadros que exijam intervenção imediata, com risco de vida 
5. Determinar se o paciente se encontra intoxicado ou em abstinência de uma substância psicoativa 

Fonte: adaptado de PINTO et al., 2014 2. 

 
O comportamento agitado ou agressivo não é uma particularidade de nenhuma condição 

médica específica e, portanto, implica em uma ampla investigação do diagnóstico diferencial. As 

causas mais frequentemente associadas são metabólicas, neurológicas, toxicológicas, infecciosas ou 

mentais, conforme quadro abaixo: 
 

Diagnóstico diferencial de alterações de comportamento e agitação 

Condições com risco de morte 
• Metabólicas: hipoxia, hipoglicemia 
• Neurológicas: encefalopatias (hipertensiva, hepática, urêmica, Wernicke), infecções (meningite, 

encefalite, herpes, sífilis), epilepsia, AVC, lesões intracranianas (hemorragias, neoplasias) 
• Toxicológicas: intoxicação/abstinência substância psicoativa, exposição ambiental (inseticidas, metais) 
• Infecciosas: sepse 
• Outras condições: doenças inflamatórias (lúpus), endocrinológicas, AIDS  

Condições comuns 
• Metabólicas: alterações hidroeletrolíticas 
• Neurológicas: demências (Alzheimer, Pick, Parkinson) 
• Toxicológicas: síndrome de retirada de medicações, efeitos adversos ou interações medicamentosas 
• Infecciosas: infecção do trato urinário, pneumonia  

Transtornos psiquiátricos 
• Esquizofrenia, episódio maníaco bipolar, intoxicação/abstinência de drogas, transtornos de 

personalidade, transtornos de conduta, retardo mental, delirium 

Fonte: adaptado de PINTO et al., 2014 2. 
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Considerando-se que algumas dessas causas estão associadas a risco de morte, o médico 

deve distinguir rapidamente quadros que sugiram organicidade, e após a exclusão desses quadros, 

deve proceder à avaliação de situações psiquiátricas de risco. 
 

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, ausência de diagnóstico psiquiátrico prévio ou de histórico familiar 
Idade avançada (>40 anos) 
Doença preexistente ou atual, lesão ou trauma recente (especialmente TCE) 
Uso de substâncias psicoativas, psicotrópicos ou exposições ocupacionais 
Alucinações não auditivas (visuais, táteis, olfativas) 
Sinais e sintomas neurológicos (alterações na fala, movimentos, força, marcha, sentidos) 
Alterações no estado mental (funções: consciência, orientação, memória e atenção) 
Características catatônicas (mutismo, negativismo, rigidez, ecopraxia, ecolalia, caretas) 

Fonte: adaptado de PINTO et al., 2014 2. 

 

Não é incomum encontrar, na emergência, um paciente em franco estado de agitação 

psicomotora, trazido por policiais ou transeuntes, sem possibilidade de coleta da história pregressa. 

Nesse sentido, faz-se necessária a rápida identificação de possíveis sinais e sintomas indicativos de 

algum transtorno específico. De acordo com a literatura 7, é possível identificar alguns subtipos de 

síndromes de agitação psicomotora e suas possíveis associações com quadros mentais ou orgânicos: 
 

Subtipos de agitação psicomotora 

• Agitação maníaca: secundária à mania bipolar, o indivíduo se apresenta logorreico, inquieto, com ideias 
de grandeza e desinibição social, pode apresentar-se arrogante, irritado e agressivo; 

• Agitação paranóide: secundária ao delírio persecutório que pode ocorrer especialmente nas 
esquizofrenias, o paciente se mostra desconfiado, hipervigilante, potencialmente agressivo, pronto para 
defender-se das supostas ameaças que o cercam; 

• Agitação catatônica: associada à esquizofrenia catatônica, caracteriza-se por uma agitação impulsiva e 
intensa com movimentos repentinos e explosões agressivas; 

• Agitação psico-orgânica (delirium): com origem orgânica, além da agitação, o paciente se encontra 
obnubilado, desorientado no tempo e espaço, com fluxo confuso de pensamento, ocorre com mais 
frequência nas intoxicações, abstinências e traumatismo encefálico; 

• Agitação nas demências: secundária ao quadro demencial, podendo estar associado delírios 
persecutórios, com desconfiança e medos difusos, podem ocorrer alterações do nível de consciência e 
piora das capacidades cognitivas; 

• Agitação nos quadros de deficiência intelectual: devido à dificuldade em compreender o ambiente, o 
paciente desespera-se, chora, grita, faz birras, podendo ficar hétero ou auto-agressivo; 

• Agitação explosiva: associada a transtornos de personalidade, os pacientes reagem de maneira agressiva 
minimamente frustrados, voltando à calma quando atendidas suas necessidades; 

• Agitação histriônica: secundária à histeria, caracteriza-se por uma agitação mais teatral e escandalosa, 
o paciente busca chamar atenção, mobilizar as pessoas, com sentido comunicativo; 

• Agitação ansiosa: secundária a ansiedade e depressão, que nesta condição têm a agitação como 
elemento central, o paciente se mostra irritado, tenso, andando rapidamente de um lado para o outro; o 
risco de suicídio deve ser considerado e as medidas de segurança rapidamente tomadas. 

Fonte: adaptado de DALGALARRONDO, 2019 7. 

 

Pacientes agitados ou agressivos podem apresentar prejuízo do insight sobre a própria 

morbidade e do juízo crítico da realidade, não reconhecendo, portanto, a necessidade de ajuda 

externa 3. Esses quadros se relacionam de forma estreita com transtornos mentais, no entanto, 

apenas a presença de um transtorno mental não prediz comportamento violento. Alguns fatores se 
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associam, como as condições clínicas (comorbidades), demográficas (idade, sexo, renda), histórico 

pessoal (passado violento, problemas legais na juventude, abuso físico, prisão dos pais) e sociais 

(divórcio recente, desemprego, história de vitimização) 5. 

Os principais fatores de risco para comportamento violento são pertencer ao sexo masculino, 

idade entre 15 e 24 anos, baixa escolaridade, rede de apoio pouco estruturada, comportamento 

violento prévio, uso de SPAs, quadros psicóticos prévios, impulsividade, baixa tolerância à frustração, 

baixa auto-estima, automutilação 2, 5. Na maior parte das vezes, é tarefa difícil prever comportamento 

agitado e violento, embora existam alguns preditores, conforme se pode observar no quadro abaixo: 
 

Preditores do comportamento violento 
 Hostil Agressivo Violento 

Postura Senta-se na beira da 
cadeira, não olha o 
profissional ou evita os 
olhos, tom de voz elevado 
ou pode estar lacônico 

Não se senta, age de forma 
intimidadora, faz ameaças 
verbais, fala palavrões, fala 
alto o tempo todo 

Anda de um lado para 
outro, diz que vai agredir 
alguém naquele 
ambiente ou acabou de 
agredir alguém 

Psicomotricidade Inquieto, agita os dedos, 
aperta uma mão contra a 
outra, morde os lábios 

Esmurra a parede, 
gesticula muito, pode ter 
quebrado objetos 
anteriormente 

Tem algo nas mãos para 
se defender, está 
quebrando objetos no 
ambiente 

Humor Demonstra irritação, falta 
de empatia com o 
profissional 

Demonstra estar com raiva 
de todos, inclusive do 
profissional 

Demonstra a decidida 
intenção de agir 
violentamente contra 
alguém 

Conduta Uma tentativa de 
abordagem amigável pode 
ser bem‑sucedida, é 
possível convencê-lo a se 
deixar medicar 

Deve‑se iniciar o diálogo 
com muita cautela; 
interromper a qualquer 
sinal de piora 

As chances de sucesso 
com o diálogo são 
remotas, deve‑se iniciar 
o processo de contenção 

Fonte: adaptado de JACINTHO; STELLA; LAURITO JR., 2012 5. 

 
 

Agitação psicomotora em populações especiais 5 

Idosos: no idoso, os sintomas de agitação psicomotora podem iniciar-se com ansiedade intensa, 

humor irritável, insônia, heteroagressividade física e verbal, além de comportamentos de recusa de 

medicação. Pode ser consequência de doença psiquiátrica de base (esquizofrenia, transtorno afetivo 

bipolar ou transtorno delirante), síndrome de abstinência do álcool (ou outra substância psicoativa), 

alterações cerebrovasculares (delirium por hematoma subdural, comprometimentos vasculares 

cerebrais, tumores expansivos, quadros infecciosos, distúrbios metabólicos, distúrbios 

hidreletrolíticos, neurotoxicidade por medicamentos, etc.). 

Crianças/Adolescentes: algumas crianças e adolescentes apresentam características agressivas mais 

intensas, e as características do ambiente são relevantes para estimular ou refrear comportamentos 

agitados ou condutas agressivas. Dentre as principais causas estão: transtornos de conduta, transtorno 

do espectro autista, quadros psicóticos, retardo mental, síndromes psicorgânicas (encefalites, 

meningoencefalites, TCE, tumores, intoxicações), transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 

transtorno bipolar, quadros dissociativos e contextos desfavoráveis (lares desestruturados, vivência de 

abuso e violência, situação de rua, abrigamento, privação de liberdade, tentativas de suicídio) 

Gestantes: gestantes merecem maior precaução, e a literatura não sustenta nenhuma 

recomendação clara sobre o tratamento da agitação na gravidez. É recomendável pesar com muito 

cuidado os riscos do uso de medicamento e a realização de manejo coercitivo nessa condição. 
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2) MANEJO DO PACIENTE AGITADO E/OU AGRESSIVO 

O manejo do paciente em agitação ou comportamento agressivo tem alguns objetivos: 
 

Objetivos do manejo do paciente agitado 

• Reduzir o sofrimento físico ou psicológico do paciente (p. ex., por autoagressão ou acidentes) 
• Reduzir o risco de dano à equipe ou terceiros por meio da manutenção de um ambiente seguro 
• Ajudar o paciente a manejar suas emoções, bem como a readquirir controle sobre seu comportamento 
• Evitar danos ao paciente (prescrever medicamentos seguros e monitorar a saúde física) 

Fonte: adaptado de PINTO et al., 2014 2. 

 
Um aspecto a ser considerado no manejo de um paciente agitado ou violento é o impacto 

emocional sobre a equipe ao se deparar com uma situação de ameaça à própria integridade física, 

ou de outros pacientes e demais colegas. Sentimentos de medo ou raiva são esperados, mas os 

profissionais devem se atentar às suas emoções para que não interfiram nas suas condutas, para que 

não atue de maneira excessivamente permissiva ou punitiva. 

A agitação psicomotora costuma apresentar-se num continuum e as intervenções adotadas 

devem buscar interromper essa evolução. Ao manejar situações de agitação psicomotora, o 

profissional não deve assumir uma postura autoritária nem buscar a submissão do paciente, devendo 

ao contrário, assumir postura colaborativa. Com relação ao manejo adequado, a literatura 

consultada aponta que as ações da equipe devem ser escalonadas, evitando-se a adoção de 

intervenções coercitivas, demonstrando que a atuação precoce da equipe pode influenciar na 

necessidade ou não do uso de contenção. 

 

 
2.1) Manejo ambiental e organizacional 

A organização do espaço físico e organizacional antecede o manejo propriamente dito e 

auxilia numa intervenção mais eficaz, visando aumentar a segurança do paciente, da equipe e de 

outras pessoas inseridas no local. No atendimento do paciente agitado e/ou agressivo, é importante 

adotar algumas medidas 
 

Diretrizes para manejo ambiental e organizacional 

• Instituição de protocolos e rotinas para manejo do paciente agitado e/ou agressivo 
• Treinamento e reciclagem periódica da equipe de atendimento 
• Disponibilidade de equipe de segurança 
• Organização do espaço físico de atendimento 

- retirada de objetos que possam ser usados como arma 
- fácil acesso de ambos à porta, que deve estar aberta 
- sistema de comunicação e/ou alarme 

• Redução da espera e atendimento precoce 
• Observação contínua de outros membros da equipe 
• Redução ao máximo de estímulos externos 
• Afastamento de pessoas que possam desestabilizar o ambiente  

Fonte: adaptado de MANTOVANI et al., 2010 3 e PINTO et al., 2014 2. 

 
A equipe deve ter estratégias para comunicar a admissão de um paciente agitado e/ou 

agressivo. Ao menor indício de agitação e hostilidade, o paciente deve ser removido do ambiente e 

avaliado pela equipe, pois quanto mais cedo for abordado, menor a chance de progressão do 

comportamento violento. Na medida do possível, deve ser acomodado em local reservado, 

reduzindo estímulos, afastando de pessoas desestabilizadoras e minimizando a exposição dos outros 
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pacientes à situação de risco. O paciente não deve ser atendido por um único membro da equipe, a 

presença de outro profissional ou de um segurança auxilia a coibir comportamentos violentos. O 

profissional deve ter fácil acesso à porta; isso deve ser facilitado também aos pacientes 

persecutórios, que podem se sentir acuados e ficarem agressivos. 

 

 
2.2) Manejo comportamental e atitudinal 

O objetivo dessa intervenção é estabelecer uma relação com o paciente, de acolhimento, 

criando um vínculo de confiança e respeito, reconhecendo seu sofrimento, buscando facilitar o 

estabelecimento de uma colaboração mútua no controle da agressividade. A maneira como os 

profissionais da equipe se comportam pode ter um papel fundamental no controle de 

comportamento agressivo e pode minimizar drasticamente o risco de violência. 

Apesar da literatura apontar algumas diretrizes, é importante ressaltar que o manejo 

comportamental/atitudinal depende muito da experiência prática dos profissionais e de sua 

abordagem pessoal diante das situações. Saber falar “as palavras certas, na hora certa” diante de 

uma situação potencialmente perigosa pode ser muito difícil em um ambiente com inúmeras outras 

demandas urgentes. No entanto, investir nas estratégias para manejo não coercitivo pode ser mais 

eficaz do que se pressupõe inicialmente 8 e evita o desgaste de uma intervenção coercitiva que 

demanda muitos membros da equipe e desestabiliza ainda mais o paciente e o ambiente. 
 
 

Diretrizes para manejo comportamental e atitudinal 

• Evitar movimentos bruscos, manter distância, olhar diretamente para o paciente 
• Apresentar-se e apresentar os outros membros da equipe 
• Assegurar que está ali para auxiliá-lo a controlar seus impulsos 
• Falar pausadamente de modo firme, fazer perguntas claras e diretas 
• Estabelecer limites claros, verbalizando-os de maneira objetiva e acolhedora 
• Estimular o paciente a expressar-se em palavras, identificando seus desejos e sentimentos 
• Adotar flexibilidade na entrevista, evitando barganhas ou promessas 
• Escuta cuidadosa, oferta de escolhas, demonstração de otimismo 
• Não confrontar, não fazer ameaças, não provocar, não promover humilhações  

Fonte: adaptado de MANTOVANI et al., 2010 3 e PINTO et al., 2014 2. 

 

O tempo necessário para este tipo de intervenção pode variar, entretanto profissionais 

experientes conseguem realizar a redução da agitação com sucesso em 5 minutos. Profissionais 

inexperientes tendem a desistir da intervenção verbal depois de uma breve tentativa, justificando 

que o paciente não o ouve e não está colaborativo 8. 

Durante o contato, deve-se ouvir o que a pessoa tem a dizer, responder validando o diálogo, 

e também propor que faça algo para se acalmar, como sentar-se, falar mais baixo, aceitar medicação, 

entre outras. Apesar de ser recomendado sempre realizar perguntas objetivas e diretas, é importante 

realizar questões abertas como “O que podemos fazer para ajudá-lo a se acalmar nesse momento? 

O que já funcionou antes?”. 

Pode ser necessário repetir a mensagem algumas vezes. Ao se negociar com alguém, a 

persistência faz parte do processo: repetir propostas, ouvir atentamente, reconsiderar, colocar 

limites, dar opções para que a pessoa possa escolher, ou propor alternativas. É importante 

compreender o que a pessoa deseja para mediar suas necessidades e responder diante das 

possibilidades. O fato de o paciente sentir-se ouvido e acolhido auxilia a reduzir a agitação. 
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Também é preciso deixar claro as condições da colaboração, afinal o respeito é esperado dos 

dois lados. Dizer que comportamento que resulte em lesões para si mesmo ou para outras pessoas 

não será aceito, e que danos ao patrimônio podem trazer consequências legais. Se depois de toda 

essa abordagem verbal a agitação continuar e for necessário o uso de medicamentos ou outras 

formas de contenção, isso precisa ficar claro. 

 

 
2.3) Manejo farmacológico 

O objetivo do uso de medicações é tranquilizar rapidamente o paciente, 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 3, 4. Entende-se por 

tranquilização rápida a obtenção de redução significativa dos sintomas de agitação e agressividade 

sem a indução de sedação mais profunda ou prolongada, mantendo-se o paciente responsivo. 

Entre as medicações mais utilizadas com a finalidade de controle da agitação psicomotora, 

estão os antipsicóticos convencionais, os benzodiazepínicos, e, mais recentemente, antipsicóticos de 

nova geração. A seguir, quadro com principais diretrizes para o manejo farmacológico em ambientes 

de saúde: 
 

Diretrizes para manejo farmacológico 

• Avaliar clinicamente a gravidade da agitação, se possível, quantificá-la por meio de escalas 
• Considerar: idade, sexo, IMC, presença de condição médica geral ou outras complicações clínicas, 

medicações prescritas anteriormente, ocorrência de efeitos colaterais e uso de substâncias psicoativas 
• Registrar em prontuário as justificativas clínicas de escolha da droga 
• Sempre que possível, oferecer medicação via oral 
• Reavaliar o paciente a cada 30 minutos e quantificar o nível de agitação/tranquilização 
• Em caso de necessidade de medicação adicional, repetir a droga usada inicialmente na mesma dose 
• Nas 24 horas subsequentes ao uso de medicação injetável para manejo da agitação psicomotora, deve 

se observar e registrar em prontuário a ocorrência de efeitos colaterais e medidas para manejo destes 

Fonte: adaptado de MANTOVANI et al., 2010 3. 

 
O manejo farmacológico se difere no ambiente ambulatorial, emergencial ou hospitalar, 

conforme recursos disponíveis para controle das intercorrências. Com relação aos medicamentos 

indicados, a literatura apresenta recomendações baseadas em evidências, e os diferentes protocolos 

institucionais consultados divergem quanto às definições das linhas de tratamento farmacológico, 

pois isso também depende dos recursos disponíveis na assistência farmacêutica. Frequentemente 

são usados antipsicóticos e benzodiazepínicos para controlar a agitação. 

O haloperidol é um antipsicótico de alta potência, e é o medicamento mais usado nos 

quadros de agitação psicomotora. Possui poucos efeitos nos sinais vitais, pouca atividade 

anticolinérgica e pouca interação com outros medicamentos não psicotrópicos. Os efeitos colaterais 

incluem os sintomas extrapiramidais, sendo mais comum os tremores. O uso associado com 

benzodiazepínicos de ação curta auxilia a reduzir os sintomas extrapiramidais. 

Já os antipsicóticos de baixa potência são medicações pouco seguras para serem usadas no 

manejo de quadros agudos, pois podem provocar sedação excessiva, hipotensão, arritmias cardíacas 

e diminuição do limiar convulsivo. No entanto, a prometazina é uma fenotiazina bastante usada nas 

urgências, especialmente em pessoas agitadas com sintomas psicóticos, e costuma ser associada ao 

haloperidol, mas existe risco de efeitos extrapiramidais. 
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O uso de benzodiazepínicos como diazepam, clonazepam e midazolam é opção quando se 

sabe que a pessoa fez uso de estimulante, está em abstinência alcoólica ou quando não se tem uma 

causa determinada para a agitação. Esses medicamentos podem causar sedação excessiva e possuem 

risco de depressão respiratória ou hipotensão quando administradas via parenteral (IM ou IV) em 

pessoas com doenças respiratórias ou em combinação a outras substâncias depressoras do sistema 

nervoso central, como o álcool, barbitúricos ou opioides. 

O quadro abaixo auxilia na definição da conduta farmacológica para manejo da agitação e 

agressividade, considerando os fármacos disponíveis no componente básico da assistência 

farmacêutica do SUS: 
 

Medicamentos recomendados para manejo da agitação 

Se paciente cooperativo, mas com risco de agitação: 

- Haloperidol 2,5 a 5mg (VO), ou 
- Midazolan 5 a 15 mg (VO), ou 
- Diazepan 5 a 10mg (VO), ou 
- Clonazepan 0,5mg (VO), ou 
- Haloperidol 2,5 a 5mg + Midazolan 5 a 15mg (VO) 
- Haloperidol 2,5 a 5mg + Prometazina 50 mg (VO) 

Obs: se condição médica geral presente, evitar o uso de benzodiazepínicos 

Se paciente não cooperativo, agitado, com risco iminente de violência ou fuga 

• Condição médica geral ou transtorno psiquiátrico primário 
- Haloperidol 2,5 a 5mg (IM), ou 
- Haloperidol 2,5 a 5mg + Midazolan 5 a 15mg (IM) 
- Haloperidol 2,5 a 5mg + Prometazina 50mg (IM) 

• Intoxicação por estimulantes 
- Midazolan 5 a 15mg (IM), ou 
- Diazepan 5 a 10mg (EV) - obs: risco de depressão respiratória 

• Intoxicação por outras substâncias psicoativas 
- Haloperidol 2,5 a 5mg (IM) 

Obs: se condição médica geral presente, evitar o uso de benzodiazepínicos 

Populações especiais 

• Gestantes 
- Haloperidol 2,5 (VO ou IM) 
- Evitar o uso de benzodiazepínicos pelo risco fetal 

• Idosos 
- Haloperidol 2,5 (VO ou IM) 
- Evitar o uso de benzodiazepínicos e de prometazina, pelo risco de sedação excessiva 

• Crianças 
- Haloperidol 0,025 a 0,075 mg/kg (VO ou IM) 
- Evitar benzodiazepínicos, pois podem causar agitação paradoxal 

Fonte: adaptado de PINTO et al., 2014 2; MANTOVANI et al., 2010 3; JACINTHO; STELLA; LAURITO JR., 2012 5; 
STEFANELO; CAMPOS, 20146 

 

 
2.4) Manejo físico 

Se todas as estratégias não coercitivas como o manejo ambiental-organizacional, 

comportamental-atitudinal e farmacológico não se mostrarem suficientes para controle da agitação, 

como último recurso pode ser prescrito o manejo físico. A contenção física se caracteriza pela 

imobilização do paciente por várias pessoas que o seguram firmemente no solo. Já a contenção 

mecânica se caracteriza pelo uso de faixas de couro ou tecido, em quatro ou cinco pontos, que fixam 

o paciente ao leito 3. 
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Ressalta-se que o emprego de restrições físicas e mecânicas são práticas controversas, pois 

remetem ao caráter coercitivo e punitivo que acompanha a história do uso dessas técnicas. Além 

disso, a prática não encontra clara sustentação em evidências científicas e está associada a 

ocorrência de efeitos colaterais graves 3. 

Ainda assim, é comum o uso desse tipo de intervenção, e torna-se necessário estabelecer 

diretrizes para normatização desses métodos, visando a delimitação da prática nas situações em que 

a contenção se fizer necessária para a proteção do paciente e de terceiros. As orientações para a 

realização das contenções descritas neste protocolo foram elaboradas considerando-se as legislações 

e regulamentações pertinentes, a literatura científica 2,3,4,5,6,7,8,9 e na prática de profissionais da rede 

municipal de serviços de saúde. 

 

 
ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS CONTENÇÕES FÍSICAS E MECÂNICAS 

 
 

a) Diretrizes gerais e Prescrição 

• A contenção de paciente só será empregada quando for o único meio disponível para prevenir 

dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais; 

• É vedado o emprego de contenção de pacientes com o propósito de disciplina, punição e coerção, 

ou por conveniência da instituição ou da equipe de saúde; 

• A contenção deverá ser realizada após discussão e avaliação da equipe presente, considerando o 

as condições em que houver clara indicação para sua prescrição; 

• A responsabilidade da prescrição é do médico, conforme Resolução CFM nº. 2.057/ 2013; porém, 

em situações de urgência, o Enfermeiro poderá conduzir a contenção conforme Resolução COFEN 

nº 427/2012, o que foi corroborado pelo parecer CREMESP 175.956/15. 

• A equipe de enfermagem poderá iniciar a contenção aplicando o Processo de Enfermagem, 

devendo em seguida ser acionado o médico para imediata avaliação e prescrição; 

• Nem sempre é possível realizar a avaliação do paciente antes da prescrição da contenção, deve- 

se rapidamente avaliar seu estado mental e a presença de sinais indicativos de organicidade. 

 

b) Indicações 

• Pacientes com comportamento agressivo com risco de auto ou heteroagressão; 

• Pacientes com agitação psicomotora intensa, associadas a quadro de delírios e alucinações; 

• Prevenção de quedas ou ferimentos em pessoas com rebaixamento do nível de consciência, 

demências, delirium, intoxicação/abstinência de substâncias psicoativas ou outros; 

• Pacientes em risco contínuo de auto-extermínio/suicídio; 

 
c) Preparo da equipe e do ambiente 

• A contenção deve ser realizada por vários membros da equipe, preferencialmente cinco; 

• Podem participar do procedimento os profissionais capacitados para tal: médicos, enfermeiros, 

auxiliares e técnicos de enfermagem, e outros membros da equipe; 

• Pacientes e terceiros (inclusive familiares) NÃO podem realizar contenção; 

• Manter disponíveis kits de amarras e faixas para contenção nas dependências da unidade; 
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• Uma vez iniciado o procedimento, não é indicado a sua interrupção por qualquer motivo; 

• Compete ao médico, enfermeiro, auxiliares/técnicos de enfermagem comunicar o paciente, os 

familiares ou acompanhantes quanto à necessidade da contenção física; 

d) Técnicas para contenção física 

•  Aplicação do método G5: cinco profissionais devidamente posicionados ao redor do paciente, 
cada um correspondendo um membro do paciente a ser segurado (braços, pernas e tórax); 

• Em caso de contenções com baixo grau de dificuldade, podem ser necessários 3 profissionais, ou 
em caso de maior dificuldade, quantos forem necessários; 

• O posicionamento dos profissionais deve resguardar distância segura, ao mesmo tempo 
restringindo o espaço de fuga, evitando ficar atrás do paciente até a ordem de contenção; 

• Um profissional lidera o processo, determina as etapas e verbaliza as ações para a equipe, 
conforme os códigos verbais descritos a seguir; 

• “Preparar G5”: líder inicia o manejo verbal com paciente, informando procedimento, os demais 
preparam leito e as faixas de contenção; 

• “Equipe G5”: líder se posiciona atrás do paciente, e os 4 profissionais se posicionam em 
semicírculo, em silêncio, aguardando a ordem; 

• “Conter G5”: o líder envolve o tórax, segura a cabeça e tomba o paciente para trás, enquanto cada 
profissional segura um membro com ambas as mãos, com cuidado; 

• Ao segurar os membros superiores do paciente, os profissionais utilizam ambas as mãos 
segurando o punho e posicionando o cotovelo do indivíduo debaixo de sua axila; 

• Ao segurar os membros inferiores do paciente, os profissionais ficam agachados, abraça-se o 
joelho do paciente com a palma da mão segurando a região patelar; com o outro braço estendido 
por completo deve-se segurar o tornozelo; 

• Ao segurar o tórax, o profissional passará um dos braços por baixo da axila do indivíduo, de modo 
a fixá-lo ao longo do tórax, fazendo contato com o corpo do indivíduo; todas as áreas das costas 
e glúteos do mesmo devem ser escoradas pelo tórax, abdome e pelve do profissional; 

• A equipe G5 transporta o paciente ao leito, coloca em decúbito dorsal, e realiza os procedimentos 
para contenção mecânica; 

• Evitar: torção de membros, pisões, uso de força além da necessária para a contenção; 

• Proibido: chave de braço (torção do braço atrás do tórax), imobilização de pescoço (forçando para 
baixo), esganadura (envolver o pescoço com o braço). 

 

 

Foto: Posicionamento dos profissionais 
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e) Técnicas para contenção mecânica 

•  Após a contenção física, os profissionais devem se posicionar em frente à maca/leito, mantendo 

o paciente elevado para ser posicionado, e movendo o paciente em direção a cabeceira; 

• Com o paciente deitado, os profissionais continuam restringindo os membros pelas principais 

articulações, mantendo posição anatômica (braços estendidos e pernas levemente afastadas); 

• O líder solta a cabeça do paciente e inicia a aplicação das faixas de contenção, tomando a decisão 

de iniciar o procedimento pelo membro que houver maior risco de ser solto; 

• O tórax deve ser a última área a ser contida por faixa, devido à necessidade prévia do 

posicionamento correto dos membros superiores; 

• Em caso de necessidade, podem ser restritas outras áreas do corpo, como quadril e joelhos; 

• Deve-se utilizar material adequado para a contenção mecânica: quatro faixas de tecido com 2,5m 

de comprimento por 40cm de largura e uma faixa de contenção ou lençol com dobra diagonal 

para tórax, e caso necessário, para quadril e coxas; 

• A técnica para a elaboração dos laços e nós de cada contenção está descrita na sequência; 

• A contenção das mãos em forma de luva está desaconselhada pelo Parecer COREN-SP 059/2013, 

devido à dificuldade de monitoramento da perfusão, exceto no uso de contenções 

industrializadas que possibilitem a sua avaliação; 

• Evitar: garroteamento e restrição em posições não anatômicas; 

• Proibido: uso de quaisquer outras técnicas de contenção não previstas neste protocolo. 
 

 

Fotos: Transporte e imobilização do paciente no leito 
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Contenção de punhos e tornozelos - faixas próprias para contenção: 
• Pegar as pontas pelo centro e formar com as mesmas um laço com nó; 
• Entrelaçar uma das pontas pelo laço e aplicar o nó unindo ambas as pontas; 
• Torcer a faixa restante em espiral e fixar no estrado da cama 

 

 
Contenção de punhos e tornozelos - compressas de pano, algodão e atadura de crepe: 
• Dobrar a compressa na horizontal, formando uma faixa; 

• Envolver a compressa ao redor do punho ou tornozelo, para proteger os membros; 
• A faixa de compressa pode ser substituída por uso de algodão ortopédico; 
• Enrolar atadura de crepe com duas ou três voltas e dar um nó fixo; 
• Torcer a atadura restante em espiral e fixar no estrado da cama 

 

 

Contenção tórax - lençóis: 
• Dobrar o lençol em diagonal e redobrá-lo até formar uma faixa de aproximadamente 30cm; 
• Colocar a faixa acima do diafragma; nas mulheres atentar-se para não pressionar as mamas; 
• Amarrar as pontas da faixa na lateral fixa do leito (atenção para não restringir movimentos respiratórios); 
• Também pode se utilizar um lençol inferior e outro superior, torcidos em espiral e amarrados pela ponta; 
• Não deve ser realizada em pacientes com disfunções cardiopulmonares, idosos e crianças; 
• Contenções pela axila foram desaconselhadas pelo Parecer CREMESP 175.956/15. 
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Contenção quadril e joelhos - lencóis: 
• Apenas quando paciente mantiver extremamente agitado após a contenção de 5 pontos; 
• Dobrar quatro lençóis em diagonal e redobrá-lo até formar faixas de aproximadamente 30cm; 
• Colocar um dos lençóis sobre o abdome e o outro sob a lombar, torcendo em espiral e fixando na cama; 

• Passar a ponta de um lençol em diagonal do lado direito sobre o joelho direito e por baixo do esquerdo; 
• Passar a ponta do outro lençol do lado esquerdo sobre o joelho esquerdo e por baixo do joelho direito; 
• Unir os dois lençóis e torcer em espiral, fixando nas extremidades na cama. 

 

 
 

Diagrama das contenções: 
 

 

 
f) Cuidados após a contenção mecânica 

• Avaliar imediatamente abordagem adicional após a contenção (farmacológica, atitudinal); 

• A contenção deve ser mantida pelo menor tempo possível, no máximo por 2 horas; 

• Se superior a 2 horas, soltar as contenções isoladamente para movimentação dos membros; 

• O paciente deve ser mantido sob supervisão constante da enfermagem; 

• O paciente deve ser reavaliado por médico a cada 30 minutos; 

• O conforto e a segurança do paciente devem ser rigorosamente checados; 

• O paciente deve permanecer com roupa, coberto com lençol, com pulsos e tornozelos visíveis; 

• Manter cabeceira elevada para evitar risco de aspiração e para conforto psicológico; 

• Prevenir garroteamento, hiperextensão dos membros, compressão do tórax e plexo braquial; 

• Monitorar dados vitais, perfusão sanguínea, local da contenção (dor, calor, edema e ferimento); 

• Não é recomendado alimentação ou ingesta de líquidos durante a contenção; 

• Todas as informações devem ser detalhadamente registradas em prontuário. 
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g) Retirada da contenção 

• Avaliação multiprofissional após 2 horas de contenção para definir conduta; 

• A equipe deve determinar o momento adequado para o término da contenção; 

• Indicada quando houver melhora do comportamento que gerou a contenção, ou do estado de 

consciência, ou do estado psíquico, e quando for possível fazer um contrato de liberação; 

• Informar o paciente, solicitar que permaneça calmo e determinar condutas posteriores; 

• Esclarecer que o processo poderá ser interrompido caso retorne comportamentos de risco; 

• A retirada da contenção deve ser realizada uma a uma, com vários membros presentes; 

• Orientar o paciente a movimentar os membros e se levantar devagar, pelo risco de queda; 

• A equipe deve buscar resgatar a aliança terapêutica e tentar aliviar o trauma da medida; 

• Conversar com o paciente sobre a situação, permitir que ele se expresse. 

 
h) Registro do procedimento 

• Formulário de Registro de Contenção Física (anexo) 

• Anotação de Enfermagem 

• Prescrição médica 

• O formulário deve estar disponível em todos os postos de Enfermagem da Unidade; 

• Registrar todos os dados no prontuário, relatando os fatos com clareza e objetividade; 

 
i) Regulamentações 

• Inexiste legislação específica no Brasil que aborde a prescrição de contenção mecânica, contudo, 

os órgãos de classe trataram de regulamentar o tema. De 2000 a 2013, vigorou a Resolução CFM 

nº 1958/2000, que considerava a prescrição da contenção física um ato privativo do médico. No 

entanto, em 2012, a Resolução COFEN nº 427/2012 autorizou o Enfermeiro a conduzir o 

procedimento quando necessário, mediante aplicação do Processo de Enfermagem. A partir da 

Resolução CFM nº 2.057/ 2013, regulamentou-se a prescrição médica das contenções físicas, o 

que foi corroborado pela redação do Parecer CREMESP nº 175.956/2015. Essas regulamentações 

devem ser consultadas na íntegra. 

• Resolução COFEN nº 427/2012: “Art. 1º Os profissionais da Enfermagem, excetuando-se as 

situações de urgência e emergência, somente poderão empregar a contenção mecânica do 

paciente sob supervisão direta do enfermeiro e, preferencialmente, em conformidade com 

protocolos estabelecidos pelas instituições de saúde, públicas ou privadas, a que estejam 

vinculados.” 

• Resolução CFM nº 2.057/ 2013: “Art. 16. § 3º É admissível a contenção física de paciente, à 

semelhança da contenção efetuada em leitos de UTI, nos serviços que prestem assistência 

psiquiátrica, desde que prescrita por médico, registrada em prontuário e quando for o meio mais 

adequado para prevenir dano imediato ou iminente ao próprio paciente ou a terceiro.” 

• Parecer CREMESP nº 175.956/2015: Sobre quais profissionais são habilitados para a contenção 

psiquiátrica “o profissional Enfermeiro pode prescrever a contenção, se houver protocolo 

compartilhado autorizando a contenção”; “Jamais conter as axilas do paciente”. 
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j) Incidentes durante a contenção 

• A padronização do procedimento favorece a garantia da integridade física, psíquica e moral dos 

pacientes e dos profissionais de saúde envolvidos no manejo da situação; 

• Em caso de incidentes com o paciente durante a assistência, será instaurado procedimento 

administrativo para averiguar o seguimento deste protocolo e a ética profissional; 

• Em caso de agressão ao profissional durante a assistência, a conduta é o relato de acidente de 

trabalho, e a lavratura do Boletim de Ocorrência junto à autoridade competente. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O manejo do paciente em agitação psicomotora e/ou comportamento agressivo é um desafio 

para as equipes dos diversos serviços de saúde. O preparo da equipe é fundamental para o sucesso 

das intervenções, sabe-se que quanto maior for a experiencia da equipe, menor a chance de 

concretização de atos violentos. 

A adequação do comportamento da equipe no manejo da situação é aspecto fundamental 

para a prevenção de agravos a si, a terceiros ou ao patrimônio. É imprescindível a integração 

multidisciplinar, especialmente quando se torna necessário o uso de técnicas de contenção quando 

as intervenções verbais, não verbais e medicamentosas não forem suficientes. 

É fundamental que todos os membros da equipe envolvidos na situação avaliem 

conjuntamente cada decisão tomada, cada abordagem, cada procedimento instruído. A identificação 

de eventuais falhas no manejo é fundamental para aprimoramento das intervenções que porventura 

se tornarem necessárias no futuro. 
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REGISTRO DE CONTENÇÃO FÍSICA E MECÂNICA 

Local da contenção: 

Paciente: Prontuário: 

 

Data : / /   

 

Hora início: :  

 

Hora término: :  

Médico responsável pela indicação da contenção: 
 
 
 

 
 

Ass./ Carimbo 

Enfermeiro responsável pela execução: 
 
 
 

 
 

Ass./ Carimbo 

Motivo da contenção: 

( ) Risco elevado de autoagressão ( ) Risco de queda 

( ) Risco elevado de heteroagressão ( ) Risco contínuo de auto-extermínio/suicídio 

( ) Agitação psicomotora intensa 

( ) Outros, especificar:    

Medidas não coercivas tentadas anteriormente: 

( )Contenção verbal 

( ) Contenção química – nome da medicação:      

Administrada por: Técnico ou auxiliar de enfermagem ( ) Enfermeiro ( ) Outro   

Via de administração: Oral ( )   Intramuscular ( )    Intravenosa ( ) Local      

Orientou o paciente e/ou acompanhante sobre o motivo da contenção: Sim ( ) Não ( ) 

Antes da contenção havia lesões presentes: 
 

( ) Manchas ( ) Lesões Local:    

Paciente apresentou resistência a contenção: Sim ( ) Não ( ) 
 

Equipe que participou da contenção (nomes):    

Funcionário foi agredido durante a contenção: Sim ( ) Não ( ) Se sim, preencher os campos abaixo: 
Apresentou lesão decorrente da agressão: Sim ( ) Não ( ) 

 
Fez CAT: Sim ( ) Não ( ) Enfermeira Coren:   
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Tipo de contenção: 

 

 

Horário  

  h min 

 

  h min 

 

  h min 

 

  h min 

Tempo de contenção 0 – 30’ 30’– 60’ 60’ – 90 ‘ 90’ – 120’ 

Controle de melhora (*)     

Nível de consciência (**)     

Integridade da pele (***)     

FR     

FC     

 
Assinatura / Carimbo 

    

 

(*): 1- Sem alteração 2- Piora 3- Melhora parcial 4- Melhoracompleta 
(**) 1- Desperto ou vigil 2- Sonolento 3- Torpor 4- Coma 
(***) 1- Integra 2- Lesão 3- Cianose 4- Edema 

 


