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RESUMO

Uma das maiores buscas por atendimento nas redes de urgência e emergência são pelas pessoas que sofrem de transtornos mentais, sendo este 
tipo de demanda atendida pela equipe multidisciplinar que realizarão os primeiros-socorros, de forma ágil, principalmente quando há tentativa de 
suicídio. O papel da emergência em saúde mental, nestes casos tem sido definida conforme as alterações nas políticas de saúde mental, 
assumindo novas responsabilidades, assim como a estabilidade da crise e a introdução do tratamento. O presente Trabalho de conclusão de curso 
teve como objetivo principal, identificar o papel do enfermeiro e sua atuação frente ao cliente em surto, configurando assim, uma urgência ou 
emergência em saúde mental. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que tem como finalidade pesquisar as atribuições do enfermeiro que 
trabalha na saúde mental frente às urgências e emergências neste contexto. Foram utilizadas como bases de dados, a saber: Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), a Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e livros que abordam o tema em questão. Foram utilizados os descritores “Enfermagem 
Psiquiátrica”, “Enfermagem e Saúde Mental”, “Emergência Psiquiátrica” e “Urgência Psiquiátrica”. Foram elencados como critérios de inclusão: 
acervos publicados entre 2010 a 2018, até o mês de maio, disponibilizados na íntegra e apresentar a temática de urgência e emergência na 
abrangência do território brasileiro, sendo a língua portuguesa escolhida, para fins de apreender o contexto nacional da prática de enfermagem 
perante as crises dos clientes portadores de transtorno mental. Como critério de exclusão, acervos que não apresentem o contexto laboral da 
enfermagem, e sim de outra categoria profissional. Após a pesquisa nas bases de dados, foram identificados 71 artigos, entretanto atendendo aos 
critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 18 e excluídos 53 artigos. A seguir, constam os tópicos mais relevantes abordados pelos 
artigos selecionados, a saber: 1) A saúde mental; 2) Urgência e emergência em saúde mental; 3) urgência e emergência em saúde mental e o 
atendimento pré-hospitalar. Conclui-se que o atendimento ao paciente com surto psíquico precisar ser realizado de forma ágil, com uma equipe 
multidisciplinar preparada, com humanização, considerando os aspectos que levaram este paciente ao atendimento de urgência e emergência, 
sendo identificados como principais motivos, a depressão, tentativa de suicídio, uso de entorpecentes, entre outros. Sendo o papel do enfermeiro 
uma abordagem estabelecida no relacionamento interpessoal, uso da observação atenta, utilizando-se das técnicas de comunicação terapêutica, 
tendo atitudes adequadas que impliquem na condição do cliente. Este tipo de relacionamento é fundamental para um atendimento rápido. Cabe 
mencionar que foi identificado, a relevância da capacitação do profissional de enfermagem, as condições do local, bem como a utilização de 
materiais e medicações adequados, sendo esse conjunto, primordiais durante o atendimento.
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