
EL PACIENT AGITAT



ETIOLOGIA

� Trastorn mental orgànic

� Trastorns psicòtics

� Trastorns no orgànics i no psicòtics



•TRASTORN MENTAL ORGÀNIC

És prioritari, com en tota urgència , 
descartar una causa orgànica que demani 

un tractament específic.

En aquest cas el pacient  amb la seva 
agitació ens està dient : Ajudem, tinc una 
malaltia(ORGANICITAT) .



CAUSES ORGÀNIQUES 

- Demència: Alzheimer, D. Vascular, secundaries ( 
malalties com la de PICK, VIH,…)
- Encefalopaties : anòxica, urèmica, hepàtica, hipertensiva
- Epilèpsia, especialment la del lòbul temporal.

- Consum de drogues: cocaïna , fencicladina o pols 
d’Angel (“popers”), opioides, alcohol, hipnòtics,…
- Síndrome d’abstinència de drogues.
- Abstinència d’alcohol o delirium tremens.

- Alteracions metabòliques i endocrines com: 
l’Hipertiroïdisme, sr. Carcinoide, trastorns iònics. Porfíria 
aguda intermitent.
- Febre/ hipertèrmia.
- Hipo /hiperglucèmia.



•TRASTORNS PSICÒTICS
1-Trastorn Esquizofrènic de tipus Paranoide

Aquests pacients que poden prèviament estar “ aparentment tranquils”
poden passar a l’acció de forma brusca

2- Trastorns Bipolars en fase de MANIA
Aquest és el pacient funcional més perillós .
La mania delirant es pot manifestar com un comportament agressiu, 

acompanyat generalment d'eufòria, verborrea, i grandiositat.

Habitualment el pacient té un diagnòstic previ de trastorn bipolar.

En general en aquests pacients per la desconnexió
de la realitat necessitaran contenció i Neurolèptics, 
tot i que s’ha d´’intentar la contenció verbal.          





• TRASTORN NO ORGÀNIC I NO 
PSICÒTIC

-Agitació reactiva o situacional (trastorn adaptatiu):reacció

amb agressivitat o agitació a un nou context o situació a la que li 
costa adaptar-se.

- Situacions catastròfiques, reaccions d’estrès agut. El 

pacient pot reaccionar amb ira, ràbia i agressivitat o inclús amb un 
quadre d’apatia i semicatatònic (despersonalització).

-Reaccions emocionals, davant d’accidents, mort de familiars 
(dol).

- Nens sotmesos a abús sexual o maltractament. S’ha de 

contemplar aquesta possibilitat quan es detecta un canvi brusc de 
comportament o actituds agressives en un nen sense patologia 
prèvia ni historia de psicosi ni consum de tòxics.



-Privació sensorial (important)

- Pacient  privat temporalment de  visió.
- Pacient  de cures intensives després de la retirada de 
la sedació.

La incidència augmenta amb l’edat i la gravetat dels pacients.

Les conseqüències són: l’autoextubació, retirada de 
catèters, drenatges i altres dispositius de monitoració
invasiva.

En aquest grup sol ser més eficaç la intervenció verbal, ja que no hi 
ha alteració del nivell de consciència, oferint recolzament tant 
psicològic com farmacològic (generalment ansiolítics que el pacient 
pot acceptar o rebutjar); no és sempre necessari recórrer a mesures 
de contenció física.



ACTITUD TERAPÈUTICA

Tractament  dirigit a l’abordatge de la causa que 
provoca l’agitació.

ATENCIÓ :NO SEMPRE SERÀ UN PSIQUIÀTRIC.

Podem estar davant d’un procés orgànic potencialment 
vital :

-hipoglucèmia
-hemorràgia subaracnoïdal

-meningoencefalitis 
-hematoma subdural, etc.



BASES DEL MANEIG DEL PACIENT 
AGITAT (figura 1):

1)Mesures de seguretat

2) Contenció verbal o psíquica

3) Contenció física

4) Contenció farmacològica







1)MESURES DE SEGURETAT

Garantir la seguretat de:

El personal sanitari, pacient , familiars i de l’entorn material.

Retirar-se a un segon pla i deixar actuar els cossos de 
seguretat davant de:

Exhibició d’armes, objectes perillosos o risc imminent .

Actuar un cop s’hagi aconseguit la reducció física.

Hem de sentir-nos segurs amb el pacient, la inseguretat 

interferirà en l’avaluació.



PRESÈNCIA DELS MEMBRES DE SEGURETAT 
DE L’HOSPITAL

-Informar al pacient de la situació. 

-Atendre al pacient sempre acompanyat de 
personal de seguretat. 

La seva sola presencia és dissuasòria per la seva 
agressivitat.



Pla d’escapament

Conèixer l’entrada i la sortida en previsió
de possibles actituds violentes



-Sala d’atenció ampla, disposar de dues sortides sense pany interior que 
faciliti que el pacient es pugui tancar per dins.

-Timbre pròxim per avisar a seguretat.

-No abordar al pacient en passadissos, racons o llocs allunyats.

- Evitarem la presència d’objectes que puguin ésser utilitzats com armes
potencials (agulles, llapis, barres, etc.).

-Mantenir distància de seguretat.

-Evitar que el pacient es posi entre nosaltres i la via d’evacuació.

-NO DONAR MAI L’ESQUENA AL PACIENT.

- Ambient: el més relaxant possible, evitant estímuls externs (música, 
personal
cridant , estímuls lluminosos,etc.).

- Atents a signes imminents d’agitació.



2) CONTENCIÓ VERBAL O PSÍQUICA

Fomentar la verbalització

En aquesta fase algun membre de la família o acompanyant 

pot contribuir. 

D’aquesta manera podrem controlar a alguns malalts agitats, 
generalment lleus, agitacions moderades i sobre tot d’origen 

psíquic i evitarem la necessitat de contenció mecànica.



Passos

1-Informar:
Donar-se a conèixer com a metge.

El pacient haurà de ser informat en tot moment del que se li farà. 

Evitarem fer falses promeses i fer amenaces. 

Oferirem expectatives raonables.

2-Actitud professional:
-Tranquil·litzadora però de fermesa (aparentar en tot moment

calma i control de la situació).

- Conversa tranqui-la, parlar sense aixecar la veu, suau i amb preguntes

curtes, escoltar de forma activa.

-NO ENFRONTAR-SE AL PACIENT NI MOSTRAR PREJUDICIS VERS ELL.
Tot i així, és important limitar la seva conducta i comunicar-li quina conducta 
s’acceptarà i quina no.
-Intentar que el pacient i el metge estiguin asseguts un a cada costat de la taula.

- No mantenir la mirada fixa, sinó efectuar desplaçaments naturals de la vista.

-Oferir algun tipus de beguda o aliments per afavorir el diàleg.





-Valorar i estar atents davant signes imminents de violència, com ara

augment del to de la veu (parla amenaçant, llenguatge insolent i groller, ...),

tensió muscular (agafar-se a la cadira, etc.), nerviosisme, hiperactivitat (fregar-se

les mans, caminar d’un cantó a l’altre), mirades de reüll, etc. Ignorar
aquests gestos de possible violència és obrir la porta a una amenaça
potencial.

-Valorar la presència de familiars.

-Sempre serà convenient i necessari preguntar a familiars i testimonis sobre el 

pacient (antecedents, consum de substancies,situació familiar, recolzament 
social, etc.) així com sobre la crisi concreta.

- Considerar la possibilitat d’oferir medicació sedant per via oral (diazepam,

haloperidol) i inclús parenteral; alguns pacients, especialment els que pateixen

trastorns adaptatius, l’accepten.



3) CONTENCIÓ FÍSICA

Es pot contemplar des de tres possibles situacions:

a)La darrera i excepcional mesura quan les altres estratègies han fracassat.

b)La primera quan es tracta d’una situació d’agitació greu o amb risc 
imminent:

- vers altres (heteroagresivitat)

- vers ell mateix (intenció auto lítica).Aquí hem de valorar la possibilitat de 

manipulació sospesant intencionalitat i letalitat).

c) Indicada en pacients agitats que dificulten el programa terapèutic:
(retirada de sondes, catèters, drenatges, etc.)



Abans de procedir a la contenció física 

-Informar al pacient de la raó o motiu i quines són les opcions 
terapèutiques i oferir-li sempre la possibilitat del tractament farmacològic. 

-Exposar-li que no té un motiu punitiu sinó una funció terapèutica.

En ocasions la sola presència i la disposició del personal decidit per la contenció

fan que el pacient reconegui com real la imminència de la mateixa i provoqui el 

canvi d’actitud i la seva cooperació.

-La contenció ha de ser una actuació ràpida i coordinada,  
planificar-la abans de procedir.

-La subjecció mecànica suposa un risc per el pacient i una petita probabilitat 

de que augmenti l’ansietat i agressivitat del mateix, sobretot inicialment, per això 

no s’ha de plantejar com una mesura definitiva.

No obstant,l’habitual és que el malalt es calmi després d’estar subjecte.



Necessitarem

a) Personal entrenat i  en número suficient:

5 en adults i 3 al menys en nens de 50 Kg. 

ÉS UN ERROR INTENTAR SOTMETRE FÍSICAMENT AL PACIENT SENSE ELS 
MITJANS O LA FORÇA SUFICIENTS.

b) Hem de tenir un pla :

-Per evitar un fracàs.
-Per evitar riscos innecessaris.

Arribats a aquest punt no intentar ja la solució verbal.



EXECUCIÓ DE LA CONTENCIÓ MECÀNICA

1. Un principi bàsic: Un -generalment el metge- dirigeix el procediment, que 

com a norma general es situarà a la capçalera del malalt, si bé la contenció pot 

ser plantejada per personal d’infermeria, i l’avaluació i confirmació per el metge,

responsable del cas.

2.Seguir un  pla específic: cada persona subjecta una extremitat  
(prèviament assignada), i un el cap. No oblidar guants ni mascareta( pel 

pacient).

3. Es subjecta al pacient per les aixelles amb una mà empenyent cap a dalt 
i pels canells amb l’altre tirant avall. Les cames: una mà a la cuixa i l’altre 
al turmell.

4. Per reduir el pacient en el terra, s’ha de posar d’esquena al terra.

Quan tenim el pacient al terra, qui dirigeix el procediment dóna instruccions, 
subjecta i protegeix el cap del pacient i els altres quatre subjecten cadascun 

dels membres del pacient prèviament assignats (fig. 2), assegurant la immobilitat 

de les grans articulacions (espatlles, colzes i genolls) (figs. 3 i 4), el que limita 

considerablement la mobilitat a més de disminuir el risc de fractures.







5. Si hem de traslladar el pacient (a l’habitació, llitera o ambulància), es farà

subjectant-li les cames a l’alçada dels genolls i pels braços al voltant del colze i

agafant-lo sota l’espatlla.

6. A la llitera es procedirà a col·locar-li les lligadures i les corretges de 
seguretat (fig. 5 i 6). 
La posició que proposem aquí (es pot fer una altra en decúbit prono) és la 
de decúbit supí a 30º; permet un millor control i vigilància del pacient, anticipar 

noves situacions d’agitació i un millor accés per administrar fàrmacs i 

monitorització, especialment si s’opta per una sedació.

Les lligadures :s’han de revisar periòdicament per comprovar-ne comoditat i

seguretat; si es perllonga la immobilització alliberar una extremitat cada 30

minuts de forma alternativa per prevenir el tromboembolisme, encara que no

sol esser necessari després de contenció química.

La contenció mecànica és una mesura molt estressant per al pacient, per 
tant en cas de que el pacient no millori en la seva agitació serà el pas previ 
per a una sedació farmacològica.







RETIRADA DE LA CONTENCIÓ
FÍSICA

-Es farà de manera progressiva, observant la resposta del pacient.

- Es retirarà cada cop la subjecció d’un sol membre a intervals de 5 
minuts, excepte els dos últims que es retiraran junts. 

No deixar mai un pacient subjecte per una 
sola extremitat, ja que a més d’alliberar-se 
es pot auto lesionar.



Pacients portats pels cossos de seguretat emmanillats

- Seguir els principis de seguretat anteriorment comentats previs a la 

valoració del pacient.

- Es podrà alliberar  de les manilles o contencions un cop s’hagi iniciat el 
tractament i quan aquest faci efecte
(sedació si cal)

-En el cas d’un detingut valorar:

- Risc de fugida abans de retirar la contenció .

-Presencia dels agents de seguretat .



CONTENCIÓ FÍSICA EN PACIENTS EN 
U.C.I O OBSERVACIÓ.

·Evitar interrupcions del tractament o la monitoració :

- guants de boxa 
- O  bé fixar les extremitats als barrots del llit.


