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RESUMO

Após a Reforma Psiquiátrica Brasileira e com as constantes atualizações dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, é necessário um 
olhar atento às novas dinâmicas movimentações das demandas psiquiátricas quanto à procura de atendimento, em especial nas questões 
emergenciais. Este estudo tem a proposta de um olhar crítico às novas configurações de atendimento pós reforma com o intuito de uma melhor 
compreensão da situação atual dos atendimentos psiquiátricos. Trata-se de um levantamento bibliográfico nas bases de dados Pubmed, BVS, ISI e 
Lilacs dos descritores emergência geral e urgência psiquiátrica. Foram encontrados 34 artigos, porém somente 9 relacionados ao tema. Em 
detrimento da Reforma Psiquiátrica, com a promulgação da lei 10.216/01 e a criação dos serviços substitutivos, foi necessária uma readaptação 
dos usuários do Sistema Único de Saúde quanto a nova dinâmica de atendimento disponível na rede. Neste contexto, existe um movimento de 
usuários do Sistema Único de Saúde que buscam atendimento nos serviços de urgência e emergência geral por apresentarem, por exemplo, 
comportamento agressivo em crise psicótica, tentativa de suicídio, agitação psicomotora, crises por transtornos ansiosos e qualquer situação que 
ele esteja oferecendo risco a si mesmo ou a terceiros. O serviço de emergência tem como finalidade o acolhimento, avaliação, atendimento e 
encaminhamento das demandas que ali surgem. Atualmente, as unidades que oferecem serviço de urgência e emergência que funcionam 24 
horas acolhem usuários com quadros de urgência propriamente dita, pacientes desgarrados da rede primária e urgências sociais. Essas demandas 
misturam-se entre si superlotando estes estabelecimentos e comprometendo a qualidade da assistência prestada à população. As mudanças na 
política de saúde mental, iniciadas com a Reforma Sanitária brasileira, prioriza um tratamento extra hospitalar, privilegiando a atenção primária à 
saúde, porém, a realidade da prestação destes serviços é precária, levando com que as emergências tenham uma maior demanda. Sendo assim, é 
necessário que o manejo dos pacientes seja realizado de forma ágil ou isso implicará diretamente ao funcionamento do serviço, uma vez que se 
trata de uma demanda grande parte desorganizada, desinformada e espontânea. Esta temática articula-se ainda ao conceito de crise, não 
distinguindo, do ponto de vista biomédico, categorias de urgência e emergência, dando vez ao senso comum e autonomia dos balcões de 
recepção. Isto implica na formação de ideias preconceituosas para com aqueles que são acometidos de transtornos mentais, podendo assim, 
interferir no atendimento dado a eles. Em se tratando de demandas psiquiátricas em unidade de pronto atendimento, os mesmos são atendidos 
nos serviços de emergência tendo um acolhimento e sua classificação de risco de acordo com suas condições clínicas, tanto dos novos casos 
quanto dos já inseridos na rede previamente, realizando uma avaliação das condições médicas gerais e as associadas ao quadro psiquiátrico. 
Assim, o usuário é encaminhado aos serviços de atendimento ambulatorial, aos Centros de Atenção Psicossocial ou em casos agudos, internação. 
Porém, este atendimento de urgências psiquiátricas em pronto atendimento é realizado por um clínico médico, e o acolhimento e classificação de 
risco por profissionais de enfermagem e auxiliares administrativos que não são treinados de maneira adequada para o acolhimento desta 
demanda. Sendo assim, esse estudo busca contribuir para a discussão desse tema de maneira significativa, promovendo um olhar diferenciado ao 
indivíduo em sofrimento psíquico e sua falta de amparo dos serviços de saúde quando o mesmo está em crise, contribuindo para uma mudança 
na ótica do tratamento destes sujeitos.
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