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RESUMO 

 

CAPELETTO, CGS. Prevalência da Contenção Mecânica em Idosos na Atenção 

Domiciliar. Niterói/RJ, 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem 

Assistencial) Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ Universidade Federal 

Fluminense. 

 

Introdução: A contenção mecânica é utilizada na saúde em pacientes em risco de queda, 

agitados ou desorientados de maneira a restringir a liberdade, o movimento ou o acesso 

normal ao próprio corpo. Contudo a transladação hospital-domicilio, sem reflexão, desta 

prática, a motivação e o tipo de material empregado podem ser fatores controversos a sua 

aplicabilidade na atenção domiciliar Objetivos: Estimar a prevalência de contenção 

mecânica em idosos na atenção domiciliar; Caracterizar o perfil da contenção mecânica e 

dos idosos contidos; Analisar fatores associados à prática de contenção mecânica de idosos 

na atenção domiciliar; Propor um Roteiro de Simulação Realística para Enfermeiros. 

Método: Estudo transversal, observacional com abordagem quantitativa, para mensurar a 

prevalência da prática de contenção mecânica na atenção domiciliar. O cenário de pesquisa 

foram as residências visitadas pela enfermeira de um serviço de atendimento domiciliar de 

um hospital federal. Os participantes foram idosos acima de 60 anos com amostra estimada 

de 162 participantes (contidos e não contidos), visitados aleatoriamente conforme agenda 

adotada pelo serviço. Aferiu-se a prevalência da contenção alguns de seus fatores 

associados  Resultados: Estima-se que a prevalência de contenção em idosos na atenção 

domiciliar seja de 13,0%, com erro de previsão de 5,2% ao nível de 95% de confiança. As 

contenções analisadas foram contenções mecânicas, feita tipicamente por ataduras 

(38,1%), a justificativa para a contenção mais comum é a agressividade (28,6%), e ficam 

em contenção 24 horas por dia (42,9%). Os resultados mostram que os idosos contidos se 

diferem significativamente dos não contidos em relação a rotina de dias alternados dos 

cuidadores (p-valor=0,000 do Teste qui-quadrado), quanto a deambulação (p-valor=0,002 

do Teste qui-quadrado);, ao uso de dispositivos invasivos(p-valor=0,006 do teste qui-

quadrado), a dependente para atividades de vida diária(p-valor=0,000 do Teste de Mann 

Whitney); quanto ao déficit cognitivo(p-valor=0,000 do teste de Mann Whitney) e 

quantidade de medicamentos utilizados(p-valor=0,007 do este de Mann-Whitney e p-

valor=0,017 do teste qui-quadrado). Ressalta-se também as distintas incidências de lesões 

por fricção e de lesões por pressão no grupo de idosos contidos(p-valor=0,001 e p-

valor=0,000 do teste Exato de Fisher). Propõe como produto do estudo a elaboração de 

treinamento nos moldes de Simulação Realísticas para Enfermeiros com a finalidade de 

discutir riscos, eventos adversos e alternativas à utilização da contenção mecânica. 

Conclusão: O estudo demonstrou a prevalência e fatores associados à contenção mecânica 

no domicilio Este estudo se propõe possibilitar reflexão a cerca da prática de contenção 

mecânica na atenção domiciliar e ao aperfeiçoamento das habilidades do enfermeiro 

através da Simulação Realística .Descritores: Atendimento domiciliar; Restrição Física; 

Idoso; Enfermagem Geriátrica; Saúde do Idoso. 
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ABSTRACT 

 

CAPELETTO, CGS. Prevalência da Contenção Mecânica em Idosos na Atenção 

Domiciliar. Niterói/RJ, 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem 

Assistencial) Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ Universidade Federal 

Fluminense. 

 

Introduction: The concepto f physical restraint is used in health care in patients who are at 

risk of falling, agitated or disoriented in ways that restrict freedom, movement or normal 

access to one's own body. However, the hospital-home translation, without reflection, of 

this practice, the motivation and the type of material employed may be controversial 

factors in its applicability to home care Objectives: To estimate the prevalence of physical 

restraint in the elderly in home care; Characterize the profile of physical restraint and the 

contained elderly; To analyze factors associated with the practice of physical containment 

of the elderly in home care; Propose a Realistic Simulation Roadmap for Nurses. Method: 

Cross-sectional, observational study with a quantitative approach to measure the 

prevalence of physical restraint practice in home care. The research scenario was the 

residences visited by the nurse of a home care service of a federal hospital. Participants 

were aged over 60 years with an estimated sample of 162 participants (contained and not 

contained), randomly visited according to the schedule adopted by the service. It was 

assessed the prevalence of containment some of its associated factors Results: It is 

estimated that the prevalence of restraint in the elderly in home care is 13.0%, with a 

prediction error of 5.2% at the 95% confidence level. The contentions analyzed were 

physical restraint, typically made by bandages (38.1%), the most common contention is 

aggressiveness (28.6%), and they are contained 24 hours a day (42.9%). The results show 

that the contained elderly differ significantly from those not contained in relation to the 

alternate-day caregiver routine (p-value = 0.000 of the chi-square test), as well as 

ambulation (p-value = 0.002 of the chi-square test) (p-value = 0.006 of the chi-square test), 

the dependent variable for daily life activities (p-value = 0.000 of the Mann Whitney test); 

(p-value = .007 from the Mann-Whitney test and p-value = 0.017 from the chi-square test). 

The different incidences of friction lesions and pressure lesions were also observed in the 

group of elderly subjects (p-value = 0.001 and p-value = 0.000 of Fisher's exact test). It 

proposes as a product of the study the elaboration of training in the Realistic Simulation 

models for Nurses with the purpose of discussing risks, adverse events and alternatives to 

the use of physical restraint. Conclusion: The study demonstrated the prevalence and 

factors associated with physical containment at home. This study proposes to enable 

reflection on the practice of physical restraint containment in home care and the 

improvement of nurses' skills through Realistic Simulation. Descriptors: Home care; 

Physical Restriction; Old man; Geriatric Nursing; Health of the Elderly. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problemática 

 

O cenário global de acelerado envelhecimento populacional, acompanhado pelos 

altos custos da assistência à saúde e a uma busca constante por bem-estar, qualidade de 

vida e cuidado humanizado propiciaram a expansão da Atenção Domiciliar (AD).
1-2

 Essa 

modalidade de assistência em saúde, tem o propósito de promover o cuidado integrado, a 

desospitalização em situação de segurança dando continuidade à linha de cuidados, a 

diminuição das situações que caracterizam um processo de cuidados de longo prazo ou até 

mesmo de um asilamento em ambiente hospitalar e de oferecer uma alternativa que possa 

aliar a humanização e a qualidade assistencial a um custo operacional reduzido.
1-3

 

Nesse contexto, as características do cuidado no ambiente domiciliar devem ser 

consideradas a fim de garantir segurança e qualidade. Estudos sobre o perfil de cuidadores 

domiciliares demonstram que, em sua maioria, são os próprios familiares do idoso, sem 

formação em saúde, que determinam as ações de cuidado.
3-5

 Logo, decisões sem 

embasamento e orientações adequadas podem possibilitar riscos e devem ser objeto de 

atenção por parte do enfermeiro e da equipe multidisciplinar. E entre uma dessas decisões 

na práticas do cotidiano de cuidar está a contenção mecânica. 

Considera-se como definição de contenção mecânica qualquer ação ou 

procedimento que impede o movimento livre do corpo para uma posição de escolha e/ou o 

acesso normal ao próprio corpo. Podendo ser realizado através do uso de qualquer método, 

anexado ou adjacente ao corpo do indivíduo, que não pode ser controlado ou removido 

facilmente.
6
 As contenções mecânicas podem ser contenção de membros; grades laterais 

no leito; cintos de tronco e tórax; coletes; mesas fixadas em cadeiras, que impedem a 

pessoa de se levantar e ou movimentar.
7
 

Por vezes, as práticas de contenção realizadas nos hospitais são transpostas e 

adaptadas por cuidadores e familiares no ambiente domiciliar. A justificativa mais 

frequente para seu uso é a proteção do paciente. Logo, a contenção é tratada como 
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estratégia para garantir a integridade física, evitar episódios de agressividade e agitação, e 

prevenir quedas.
5 

Ainda sobre as razões para contenção apontadas pela literatura, incluem-

se controle do comportamento agressivo e utilização segura dos dispositivos de saúde 

(cateteres, sondas, e dispositivos invasivos).
8-9  

Vale ressaltar, que no domicílio, a família é o foco para o êxito do cuidado ao 

paciente, ela se constitui como ator principal na promoção da qualidade de vida do sujeito 

e dos cuidados prestados. Por esse motivo, condenar as práticas dos familiares sem levá-los 

a refletir e direcionar a decisões mais assertivas, podem trazer insucesso ao plano de 

cuidados proposto na atenção domiciliar.
3,5

 Desse modo, pondera-se a necessidade de 

acompanhamento, orientação e reflexão sobre a prática da contenção mecânica, que vão 

desde a escolha de materiais inadequados, distorções sobre a necessidade, e o tempo de 

contenção. E até mesmo, fatores de risco, como agravamento da imobilidade, lesões 

corporais e declínio cognitivo.
4-5, 10-11 

O contexto da utilização da contenção mecânica paira durante décadas na área da 

saúde, principalmente na psiquiatria, com diferentes técnicas e meios para realização da 

contenção. No entanto, há controvérsias quanto a validade do uso da contenção mecânica, 

no que se refere à segurança, eficácia e sua eficiência.
4
 A resolução nº 427 em 2012 do 

Conselho Federal de Enfermagem orienta à utilização da contenção mecânica somente 

quando for clinicamente justificado ser este o único meio disponível para prevenir dano 

imediato ou iminente ao paciente ou aos demais. E orienta ainda, a avaliação do paciente a 

cada 1 hora, o monitoramento clínico do nível de consciência, das condições da pele e 

circulação nos locais e membros contidos do paciente. Logo, infere-se que não há como 

garantir o uso da contenção mecânica de forma segura e isenta de agravos em um cenário 

tão singular como na atenção domiciliar.
3-5, 10, 12

 

Estudos em diferentes cenários do cuidado ao idoso, como hospitais e Instituições 

de longa permanência para idosos (ILPIs), sugerem que o uso de contenção mecânica pode 

aumentar o risco de quedas e outros danos indesejáveis, mais do que os impedem.
9, 13

 Na 

literatura científica internacional, estão descritas possíveis consequências deletérias dessa 

prática ao paciente e sua relação com eventos adversos graves, tais como lesões difusas no 

corpo; fraturas; lesões isquêmicas nas mãos e braços; contusão; luxação dos membros; 

diminuição da mobilidade física; aumento da agitação; delirium; úlcera por pressão; dupla 

incontinência; fraturas de quadril; problemas respiratórios; constipação intestinal; 
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desnutrição; aumento da dependência nas AVDs, diminuição na força muscular e 

equilíbrio; diminuição da resistência cardiovascular ou lesões graves como traumas no 

crânio, fraturas e morte por asfixia.
9, 13-18 

 

Diante deste panorama, pesquisas internacionais questionam as razões e efeitos da 

contenção mecânica na população idosa no contexto do cuidado.
9, 13

 Ao investigar o tema 

nas principais bases de dados (Pubmed, CINAHL, Cochrane Library) observou-se uma 

escassez da produção de artigos sobre o tema no ambiente domiciliar. Dentre esses, 

somente dois versaram sobre a prevalência do uso de contenção.
13, 19

 No que se refere a 

estudos brasileiros sobre a prática de contenção, foi encontrada apenas duas dissertações da 

década de 80
20-21

, e duas dissertações sobre a prevalência da contenção mecânica em 

ambiente hospitalar e Instituições de Longa Permanência para Idosos
22-23

, porém, a grande 

maioria da produção brasileira está concentrada no eixo da psiquiatria.  

Sobre os estudos existentes, o estudo realizado na Holanda cujo título é “The use 

of physical restraints in home care in the Netherlands” sugere o uso da contenção 

mecânica na assistência domiciliar como uma prática comum. Revela, ainda, que a maioria 

dos inquiridos indicaram não terem sido orientados sobre o uso de restrições físicas 

(64,4%) e que a decisão por essa modalidade de contenção foi realizada pela família ou 

cuidador informal em 71% das vezes. Ao final, o estudo recomenda o emprego de uma 

assistência e orientação individualizada e qualificada aos cuidadores, de maneira a evitar o 

uso indiscriminado da contenção física.
19

 

Outro estudo internacional, realizado pela Sociedade de Alzheimer da Irlanda, 

afirma que pessoas com demência que passam por cuidados prolongados são consideradas 

de comportamento desafiador pela família, em decorrência da recusa de cuidados, de 

alimentação, humor alterado, entre outros. Dessa forma, a discussão sobre o uso de 

recursos como a contenção física surge com frequência, o cuidador, em sua grande 

maioria, desconhece e não recebe orientação sobre práticas alternativas para a contenção, 

fato que levam este a utilizar, mesmo que de forma errônea e lesiva, no intuito equivocado 

de proteger e até acalmar o idoso.
10 

Em suma, quando a contenção é realizada com o 

intuito de ajudar o paciente, mesmo que apoiada no “senso comum”, ela pode ser 

considerada um erro ou uma má prática assistencial. Se a intenção for cercear a liberdade 

por outros motivos que não a segurança da assistência e proteção, pode ser considerada um 

ato de negligência, abuso, maus tratos, e privação da liberdade podendo incorrer em ação 



 

 

16 

judicial e penal.  Cabe ressaltar, que mesmo quando é bem intencionada, o risco legal ainda 

existe.
10

 

Outro estudo realizado com enfermeiros da Bélgica, intitulado “Restraint use in 

home care: a qualitative study from a nursing perspective”, também afirma a utilização a 

contenção física predominantemente para a segurança do paciente, principalmente para a 

prevenção de quedas.
24

 Entretanto, existem evidências científicas que demonstram que o 

uso de contenção mecânica não é uma medida de segurança adequada para reduzir quedas 

ou para controlar o comportamento agressivo e/ou desafiador.
16-17

 

A literatura descreve que o entendimento sobre o uso da contenção e sua relação a 

eventos adversos graves ainda são desconhecidos pela maioria dos enfermeiros e 

cuidadores formais e informais.
19

 Nesse sentido, evidenciam-se lacunas no que tange o 

conhecimento sobre a prática da contenção mecânica na atenção domiciliar. Assim, tendo 

em vista a presença de variáveis singulares acerca dessa modalidade de atenção, tais como 

as relações familiares, cuidadores formais e informais, ausência de profissionais 

qualificados durante a assistência, e condições socioambientais da residência, entende-se 

que estudos específicos são necessários para o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de 

técnicas que favoreçam boas práticas, em detrimento ao uso rotineiro da contenção 

mecânica no cuidado ao idoso no contexto domiciliar. Nesse contexto insere-se, a proposta 

de produto dessa dissertação centrada na Simulação Realística, uma metodologia 

educacional ativa, destinada aos enfermeiros, que permitirá subsidiar alternativas de 

cuidado de forma reflexiva e ativa, e ainda propiciar a difusão pela cultura da não 

contenção as equipes de enfermagem, familiares e comunidade. 

 

Pergunta de Pesquisa 

Qual a prevalência da contenção mecânica em idosos na atenção domiciliar? 

 

Hipótese 

Existem fatores associados à contenção mecânica em idosos na atenção 

domiciliar. 

Hipótese nula 

Não existem fatores associados à contenção mecânica em idosos na atenção 

domiciliar. 
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Objetivos 

 Estimar a prevalência de contenção mecânica em idosos na atenção domiciliar 

 Caracterizar o perfil da contenção mecânica e dos idosos contidos; 

 Analisar fatores associados à prática de contenção mecânica de idosos na atenção 

domiciliar; 

 Propor uma modalidade de treinamento de recursos humanos visando o treinamento 

de habilidades sobre contenção mecânica da pessoa idosa na atenção domiciliar 

através de um Roteiro de Simulação Realística para Enfermeiros. 

 

Relevância e Contribuição 

 

Ao estimar a prevalência da contenção mecânica em idosos na atenção domiciliar, 

prevê-se contribuir com a produção de dados científicos que mapeiam uma realidade 

brasileira. Espera-se dessa forma poder também estimular a melhor qualificação dos 

profissionais e dos cuidadores sobre esta questão em nosso meio. Na fase de coleta de 

dados de campo deste estudo houve uma contribuição direta para com os participantes, 

uma vez que receberam orientações sobre o manejo de comportamentos desafiadores e as 

medidas alternativas ao uso da contenção. Este estudo também testou um produto 

desenvolvido para a maior difusão dos achados encontrados, e transposição da pesquisa 

para a prática de enfermagem e a atenção domiciliar. 

Em buscas sistemáticas realizadas nas bases de pesquisa científica Scopus, 

PubMed, CINAHL, LILACS e Cochrane, não foram encontrados artigos que versassem 

sobre a contenção de idosos no ambiente domiciliar no Brasil, e um reduzido número de 

trabalhos publicados no âmbito internacional. Nesse sentido, o presente estudo é original e 

relevante diante da inexistência de dados e estudos na literatura científica brasileira que 

tragam luz sobre essas práticas na atenção domiciliar.  

Desta forma, o trabalho se propõe a contribuir tanto para o mapeamento de uma 

realidade brasileira quanto para difusão de boas práticas e pela adoção da cultura da não 

contenção da pessoa idosa, aos sujeitos e instituições envolvidas nesse contexto: sociedade, 

instituições de saúde e instituições de ensino e pesquisa. A pesquisa possibilita, ainda, o 

aprofundamento do conhecimento acerca da inovação das tecnologias de cuidado, 
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mensurando as necessidades e possibilidades viáveis para substituição da contenção 

mecânica, ao ofertar um cuidado humanizado ao idoso, apontando alternativas seguras de 

cuidado na atenção domiciliar. 
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2- REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Atenção Domiciliar como Modalidade de Saúde 

 
A atenção domiciliar é uma prática remota, com relatos que datam desde o Egito 

antigo e a Idade Média na Europa. Contudo, com o advento da medicina científica, e a 

instalação da prática hospitalocêntrica, este cenário deixou de ser o enfoque ao longo dos 

anos.
25 

No entanto, com apresentação de novas formas de organização mundial e mudanças 

na concepção do processo saúde-doença, maiores demandas são geradas. Após o 

estabelecimento da transição epidemiológica e a instalação de doenças crônicas não 

transmissíveis, uma parcela populacional envelhecida e carente de suporte fez com que o 

cenário domiciliar fosse novamente uma opção possível para os cuidados de saúde.
1-3

 

Na trajetória histórica, as demandas por melhor qualidade na atenção e nos 

cuidados integrais e contínuos na saúde fez com que, em 1947, surgissem práticas de 

atenção domiciliar institucionalizadas nos Estados Unidos, com objetivo de 

descongestionar hospitais, influenciando a América do Norte e a Europa ao 

restabelecimento desta prática.
26

 A partir da década de 1990, a difusão desta modalidade de 

prestação de serviços, tanto no setor privado quanto no setor público, surge como 

alternativa frente aos altos custos das internações hospitalares e na busca por um cuidado 

humanizado aos portadores de doenças crônicas e, especialmente, aos idosos.
27

 

O fluxo normativo da atenção domiciliar no Brasil, culmina em 2006, considerando 

a necessidade de propor os requisitos mínimos de segurança para o funcionamento de 

Serviços de Atenção Domiciliar nas modalidades de Assistência e Internação Domiciliar, 

na Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) nº 11, de 26 de janeiro de 2006 que dispões sobre o Regulamento Técnico de 

Funcionamento de Serviços que prestam Atenção Domiciliar.
28

 Nessa resolução são 

divulgadas as principais definições aplicadas aos serviços públicos e privados que 

oferecem assistência ou internação domiciliar, tais como: 
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- Atenção domiciliar: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, 

prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio. 

- Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, 

programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 

- Cuidador: pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o 

paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. 
- Internação Domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, 

caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico 

mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 

Posteriormente, seguiu-se a Portaria n.º 2.029, de 24 de agosto de 2011 que institui 

a atenção domiciliar no âmbito do SUS, revogada em outubro de 2011 pela Portaria n.º 

2.527, que criou o Programa Melhor em Casa, como estratégia de atendimento
29

. Em 

seguida é promulgada a Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013 que redefiniu a Atenção 

Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
30

 e sendo esta revogada 

recentemente pela Portaria nº825, de 25 de abril de 2016 que atualiza as equipes 

habilitadas.
31

 Essa, em seu Art. 2º diz que os objetivos do Serviço são : 

 

I - redução da demanda por atendimento hospitalar; 

II - redução do período de permanência de usuários internados; 

III - humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos 

usuários; e 

IV - a desinstitucionalização e a otimização dos recursos financeiros e 

estruturais. 

 

  Um resumo das principais normativas legais citadas são apresentadas no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Trajetória da regulamentação do Serviço de Atenção Domiciliar no Brasil. 
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ANO LEI/PORTARIA/RESOLUÇÃO DISPOSIÇÃO 

2006 Resolução RDC n.º 11, de 26 de janeiro 

de 2006 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico de 

Funcionamento de Serviços que prestam 

Atenção Domiciliar. 

2011 Portaria n.º 2.029, de 24 de agosto de 

2011 

Institui a atenção domiciliar no âmbito do 

SUS  

Revogada em outubro de 2011. 

2011 Portaria n.º 2.527, de 27 de outubro de 

2011 

Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito 

do SUS. 

Cria o Programa Melhor em Casa, em 8 de 

novembro de 2011. 

2013 Portaria n.º 963, de 27 de maio de 2013 Redefine a atenção domiciliar no âmbito 

do SUS . 

2016 Portaria n.º 825, de 25 de abril de 2016 Redefine a atenção domiciliar no âmbito 

do SUS e atualiza as equipes habilitadas . 

 

Ao analisar o fator motivacional que influencia o gestor em saúde, público ou 

privado, na decisão político-institucional em relação à Atenção Domiciliar (AD), pode-se 

observar duas vertentes complementares: uma racionalizadora, que visa à redução de 

custos por meio da substituição ou abreviação da internação hospitalar; e uma que 

intenciona a reorientação do modelo tecnoassistencial, constituindo-se como um espaço 

potente na criação de novas formas de cuidar.
26-27

 Desde a criação do SUS, com posterior 

regulamentação da Política Nacional da Pessoa Idosa e, por fim, com a portaria nº 825, de 

25 de abril de 2016, o cuidado domiciliário ganhou força e direcionamento. Neste contexto 

a população idosa, por suas características de cuidados de longo prazo, enquadra-se como 

beneficiária direta no seguimento. 

Para adequação do cuidado baseado na promulgação de Leis e Políticas voltadas ao 

envelhecimento, o Conselho Federal de Enfermagem traçou diretrizes e recomendações, 

como a proposta na Resolução do COFEN Nº 0464/2014, que normatiza a atuação da 

equipe de enfermagem na atenção domiciliar, definindo as ações do cuidado de 

enfermagem como descrito
32

: 

 

“§2º A atenção domiciliar de enfermagem abrange um conjunto de atividades 

desenvolvidas por membros da equipe de enfermagem, caracterizadas pela 

atenção no domicílio do usuário do sistema de saúde que necessita de cuidados 

técnicos”. 
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Segundo o Ministério da Saúde, a atenção domiciliar potencializa o resgate dos 

princípios doutrinários do SUS (integralidade, universalidade e equidade) se assumida 

como prática centrada na pessoa enquanto sujeito do seu processo de saúde-doença.
3 

Nesse 

sentido, o Caderno de Atenção Domiciliar propõe como elementos norteadores e 

fundamentadores das ações de atendimento domiciliar a abordagem integral à família, o 

consentimento da família, a participação do usuário, a existência do cuidador, o trabalho 

em equipe e a interdisciplinaridade, além do estímulo a redes de solidariedade.
3
 Destacar-

se a família com o papel central e o principal foco para a ampliação e consolidação da 

atenção domiciliar como pratica em saúde tanto no Brasil e no mundo.
2-5, 10

 

Em resumo, a atenção domiciliar justifica-se pela otimização dos leitos 

hospitalares, redução de custos, reintegração do paciente em seu núcleo familiar e de 

apoio, assistência humanizada e integral.
3
 No que se refere ao idoso, a reinserção desse 

sujeito na comunidade, preserva ao máximo sua autonomia, busca a recuperação de sua 

independência funcional, mantem um elo “cidadão–ativo, participativo, produtivo e 

afetivo”, com isso posterga-se sua institucionalização, tanto em nível hospitalar quanto 

asilar.
1, 3-5, 10

 

 Mesmo assim, deve-se ponderar os benefícios da atenção domiciliar, pois essa 

modalidade é passível de situações conflituosas entre os diversos atores envolvidos nesse 

cenário, como: o paciente, a família, os cuidadores, o provedor e o gestor de saúde.
33 

O 

contexto desses conflitos vai desde o despreparo da família em receber o paciente que 

retorna ao lar cada vez mais debilitado até a tendência dos administradores hospitalares em 

otimizar as internações pressionados pelos altos custos.  Esse fenômeno se torna ainda 

mais relevante perante pacientes idosos que apresentam multimorbidades, disfunção 

cognitiva, fragilidade e dependência, o que ainda constitui internacionalmente um desafio 

até para os profissionais mais qualificados.  

Um fator de relevância é que o domicílio é um local que o poder estabelecido 

pertence ao paciente ou aos membros daquela família, não sendo, portanto, território 

natural de atuação do profissional de saúde.
34

 Desse modo, a família e a equipe, podem 

iniciar uma disputa por esse novo local, ambas na busca por tornar o ambiente mais 

confortável possível para si. É normal que a família busque ainda, a privacidade que 

necessita ter em seu domicilio. Assim, esses conflitos podem apresentar-se de várias 

maneiras, presentes tanto em propostas de planos de cuidado como em conceitos de 
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limpeza, por exemplo, à organização do domicílio, e também nesse contexto o uso da 

contenção mecânica.
34

 Desse modo, as políticas públicas, e legislações referentes ao idoso 

e a atenção domiciliar, relacionadas nesse estudo, enquadram como embasamentos 

normativos capazes de subsidiar o estudo proposto.
27 
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2.2 As políticas públicas e os aspectos legais da prática de contenção da pessoa idosa 

 

A necessidade de políticas públicas com foco no envelhecimento e na saúde da 

pessoa idosa configurou-se um fator desafiador para a sociedade que emerge da 

necessidade de transformações profundas sobre os mitos e estereótipos do envelhecimento. 

As legislações vigentes sobre os direitos assegurados aos idosos e os princípios que levam 

a discussão sobre suas violações, bem como a autonomia e a escolha acerca de sua própria 

vida, tornam a discussão da prática de contenção mecânica imprescindível. Para 

compreender a contenção mecânica, é necessário remeter-se a história da sua utilização nas 

práticas médicas até a contemporaneidade.  

O uso da contenção mecânica por profissionais de saúde tem registros que datam 

dos séculos XVII e XIX na Europa. Práticas comumente adotadas por escravocratas e fora 

dos ambientes de saúde, foram, através da psiquiatria, implementadas em hospitais como 

forma de manejo aos doentes agitados e agressivos. O exercício desta conduta clínica 

disciplinar, com a naturalização do uso de instrumentos coercitivos e violentos, foi 

usualmente empregado no atendimento a indivíduos com transtorno mental.
35

 Logo, dentro 

dos hospitais psiquiátricos, o uso da força física bem como instrumentos quase medievais 

como técnicas de enfaixamento, camisa de força, grades e casulos foram largamente 

instituídos, e a enfermagem coube assumir um papel responsável pela disciplina e, 

cumprimento das ordens médicas.
35

  

Nesse cenário, instrumentos de contenção mecânica, como correntes de ferro 

fixadas às paredes para conter pacientes agitados pelos pulsos e tornozelos, entre outros 

dispositivos foram relatados no inicio de 1800. Esses instrumentos foram substituídos pelo 

uso de cordas fixadas do teto ao chão e em cruzamentos verticais como crucifixos; 

forçando os pacientes a horas de tortura com a finalidade de tratá-los e acalmá-los.
35 

Já no 

Brasil, no mesmo período, há relatos de utilização de troncos para amarrar os pacientes 

mais agitados como forma de conter a perambulação e agressividade. Os doentes presos ao 

tronco por dias acabavam por sofrer ferimentos graves, desde então os benefícios dessa 

prática poderiam ser questionados quanto seus benefícios terapêuticos.
35

 
 

Porém, na área da psiquiatria, após muitas discussões sobre condutas coercitivas e 

contenções, houve destaque legal com a promulgação da Lei n.º10.216, de 06/04/2001, que 

menciona o direito do portador de transtorno mental de ser tratado em ambiente terapêutico 
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pelos meios menos invasivos possíveis.
36 

Esse novo olhar possibilitou diminuir o emprego 

de tal prática, ficando a cargo de situações extremas, ou até ser eliminado, conforme, é 

preconizado pelo modelo psicossocial.
35 

 

No entanto, no ambiente hospitalar ou institucional de longo prazo, o uso da 

contenção mecânica foi amplamente difundido no cuidado de pacientes dependentes e com 

problemas na mobilidade, apoiado no senso comum e sob a égide de proteção e vigilância, 

no intuito de prevenção de quedas, controle de agitação ou redução do risco de retirada de 

dispositivos.
4-5

Estudos demonstram o uso da prática em Centros de Terapia Intensiva 

enfermarias, ILPIs e nos demais cenários de cuidado como os domiciliares. Porém, a 

naturalização desta prática, principalmente em pacientes potencialmente frágeis como os 

idosos, deve ser estudada com o intuito de compreender os riscos, possíveis efeitos 

adversos e alternativas terapêuticas mais eficazes.
10

 

Inicialmente, compreende-se que a contenção do idoso viola um direito 

fundamental, o da dignidade da pessoa humana, expressamente previsto no artigo 1
o
, inciso 

III da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de 1988, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: “III - a dignidade da pessoa 

humana”.
37

 Esse princípio diz respeito a um valor moral e espiritual inerente aos seres 

humanos. A contenção de idosos, seja ela física, química ou biológica, desafia a dignidade 

da pessoa humana, uma vez que, ao conter, restringe-se o livre-arbítrio sobre o próprio 

corpo, decisões e atos. Essa prática infringe também o direito à liberdade expressamente 

assegurada pelo artigo 5º, caput, da CRFB/88, o qual versa sobre as garantias e direitos 

fundamentais de todos os seres humanos: 

 
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. 

 

No Brasil, com relação às políticas voltadas especificamente à pessoa idosa, desde 

a criação do SUS o Ministério da Saúde normatizou o funcionamento das Instituições 

destinadas ao Atendimento ao Idoso pela Portaria GM 810/89. E, em 1998 a Portaria 

GM/MS n. 2.413, 2.414 e 2.416/1998 foram incluídos os procedimentos de atendimento a 

pacientes sob cuidados prolongados, de internação em regime de hospital dia geriátrico e 

de Internação Domiciliar com equipe hospitalar. Já em 1° de outubro do ano de 2003, foi 
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sancionada a Lei do Estatuto do Idoso n° 10741, que dispõe sobre os direitos do idoso à 

vida, à liberdade, ao respeito, à dignidade, aos alimentos, à saúde, à convivência familiar e 

comunitária, entre outros direitos fundamentais (individuais, sociais, difusos e coletivos), 

cabendo ao Estado, à comunidade, à sociedade e à família a responsabilidade pela 

asseguração desses direitos.
38

 

Logo, o advento desta legislação dirime uma lacuna, o Estatuto do Idoso definiu 

situações que nos debates eram consideradas atos de violência e de maus-tratos contra 

idosos, mas que ainda não estavam estabelecidas como crimes – daí um dos pontos 

importantes do estatuto. Em seu Art. 4º, o estatuto faz referência à proibição do uso de 

violência ao idoso:  

 
Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, 

discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus 

direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. § 1o É dever de todos 

prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 

 

Após a promulgação da Lei do Estatuto do Idoso, é criada a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa, pela Portaria MS/GM n° 2528, de 20 de outubro de 2006, que tem 

como meta a atenção à saúde adequada e digna para os idosos brasileiros, principalmente 

os considerados frágeis e/ou vulneráveis.
25

 Essa política trouxe como algumas de suas 

diretrizes principais: a manutenção da autonomia e da capacidade funcional, a assistência 

às necessidades de saúde do idoso, a reabilitação da capacidade funcional comprometida e 

o apoio ao desenvolvimento de cuidados informais. Também direcionou medidas coletivas 

e individuais de saúde para população idosa em consonância com os princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde (SUS), com o propósito de promover a recuperação, a 

autonomia e a independência dos idosos, ou seja, em consonância ao desenvolvimento da 

atenção domiciliar.
39

 Vale ressaltar, que desde a criação do SUS, com posterior 

regulamentação da Política Nacional da Pessoa Idosa e, por fim, com a Portaria nº 825 de 

2016, o cuidado domiciliar ganhou força e direcionamento e, neste contexto, a população 

idosa, por suas características de cuidados à longo prazo, se enquadra como beneficiária 

dessa modalidade assistencial.
31 

 

Tal é a relevância do tema, que o órgão regulador da classe de enfermagem possui 

uma resolução especifica sobre os cuidados referentes a contenção mecânica, como citado 

na introdução desse estudo a Resolução do COFEN Nº 427/2012 normatiza os 
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procedimentos da enfermagem no emprego de contenção mecânica de pacientes.
12

 Nessa 

resolução é definido que a contenção mecânica só pode ser empregada quando for o único 

meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais. E 

ainda, em seu parágrafo único refere que em nenhum caso, a contenção mecânica de 

paciente será prolongada além do período estritamente necessário para o fim previsto.
12

  

Porém, não há nesta resolução um parâmetro para o enfermeiro definir este período 

de forma objetiva. A resolução orienta o enfermeiro sobre a importância de reavaliação 

constante obrigatória, evitando que o paciente fique contido além do necessário ou que a 

finalidade da contenção seja descaracterizada. Esta orientação encontra-se detalhada em 

seu artigo 4º, o que corrobora o estudo que será desenvolvido:  

 
Art. 4ºTodo paciente em contenção mecânica deve ser monitorado atentamente 

pela equipe de Enfermagem, para prevenir a ocorrência de eventos adversos ou 

para identificá-los precocemente.  

§ 1ºQuando em contenção mecânica, há necessidade de monitoramento clínico 

do nível de consciência, de dados vitais e de condições de pele e circulação nos 

locais e membros contidos do paciente, verificados com regularidade nunca 

superior a 1 (uma) hora. 

§ 2ºMaior rigor no monitoramento deve ser observado em pacientes sob sedação, 

sonolentos ou com algum problema clínico, e em idosos, crianças e adolescentes. 

 

A contenção mecânica é um fator potencial na causa de danos físicos, mentais e 

sociais ao paciente. Contextualizar as normativas legais, dos direitos humanos, e códigos 

deontológicos elucidam a complexidade do tema, assim, como a urgência de transpor os 

conhecimentos dessa dissertação para a prática clínica. Por isso, um estudo vinculado a um 

programa profissional possibilita ampliar os resultados da pesquisa de forma que o 

paciente seja mais rapidamente beneficiado com as descobertas. 
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2.3 A simulação realística como estratégia de transferência do conhecimento 

produzido à Prática de Enfermagem 

 

A Simulação Realística é um método de treinamento utilizado para replicar 

aspectos essenciais de uma situação clínica em um ambiente simulado, contribuindo para a 

apreensão do conteúdo teórico-prático, possibilitando o treinamento de uma resposta 

adequada em situações semelhantes, em um contexto real.
40

  

Com base no desenvolvimento desta metodologia, um estudo realizado pelo 

National Training Lab Bethel, intitulada pirâmide do aprendizado, sobre as formas de 

transmissão de conhecimento e os índices de retenção desse conhecimento, revelou que: a 

leitura pode propiciar a retenção de 10% de aprendizado; o áudio visual 20%; a 

demonstração 30%; a discussão em grupo 50%; e a atuação na prática propícia uma 

retenção do conteúdo em 75%. Estes resultados ratificam o impacto que a metodologia de 

simulação realística pode produzir em forma de aprendizado eficiente.
41 

 

Fonte: National Training Laboratories Institute Institute  

 

Na saúde, essa metodologia se apresenta como possibilidade de espelhar em um 

cenário controlado, os aspectos essenciais e suas especificidades características.  Logo, 
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esse método pode ser capaz de ofertar treinamento aos profissionais de saúde, de modo a 

garantir a qualidade nos cuidados. Principalmente, ao considerar a necessidade de 

formação permanente dos profissionais de saúde, alicerçado no aprendizado ético, nos 

avanços tecnológicos, na inexperiência profissional e nos cenários de prática complexo e 

em constante mutação, a Simulação Realística tem se demonstrado potente estratégia de 

formação.  

 Nesta perspectiva, muitos centros adotam a simulação para o treinamento de 

técnicas consideradas simples, como as punções, e para a formação de habilidades 

essencialmente psicomotoras, enquanto outros adotam simuladores de alta fidelidade para 

o desenvolvimento e a geração do raciocínio clínico e crítico, visando a aquisição de 

competências não apenas psicomotoras, mas atitudinais e cognitivas.
42-43

 

Em um artigo de revisão integrativa, foi identificado o uso da simulação como um 

veículo de aquisição de pensamento crítico, de conhecimento e habilidades que permite 

escalonar a evolução do quadro clínico de um paciente.
44

 Acredita-se que num cenário com 

tantas variáveis, como o atendimento domiciliar e o uso de contenção mecânica, a 

Simulação Realística pode beneficiar o enfermeiro no desenvolvimento de habilidades na 

abordagem, avaliação e multiplicação de ações voltadas à difusão da cultura pela não 

contenção da pessoa idosa. O enfermeiro, por seu papel estratégico e de destaque na 

atenção domiciliar, recebe constantemente treinamento e capacitação para que possa 

desenvolver com segurança suas atividades e servir como ponte de conhecimento para a 

família, cuidadores e equipe de enfermagem.
2-3, 5

  

Nesse contexto, esta pesquisa tem como proposta de produto um roteiro de 

Simulação Realística como método para o ensino e aprendizagem dos Enfermeiros 

inseridos num programa de atendimento domiciliar, que será apresentado em sequência 

com a seção de resultados, pois foi a partir dos dados da pesquisa que se planejou esse 

roteiro.  

 

 

 

 



 

 

30 

3- MÉTODO 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa para mensuração 

da prevalência da prática de contenção mecânica no cuidado domiciliar, em um serviço 

especializado do Estado do Rio de Janeiro. Optou-se pelo estudo transversal por tratar-se 

de um estudo epidemiológico no qual o fator e efeito são observados num mesmo 

momento histórico. Estudos transversais fornecem informações sobre distribuição e 

características do evento investigado na população, e são uteis para avaliação das 

necessidades de serviços de saúde e planejamento em saúde pública.
45-46

 

Nesse tipo de estudo as informações são coletadas em uma mesma oportunidade 

com os indivíduos; assim, a prevalência mede a proporção de indivíduos com uma 

determinada característica, que pode ser uma doença estabelecida, um sintoma, um sinal, 

uma sequela, ou outro agravo qualquer à saúde, relacionando os afetados no numerador 

com todos os examinados no denominador. É comum que nos estudos seccionais se 

obtenham várias informações de cada indivíduo examinado, com o intuito de estabelecer 

relações de associação entre as características investigadas, como proposto pelo segundo 

objetivo desse estudo.
45-46 

 

3.2 Local do estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida no período compreendido entre julho a setembro de 

2017, nas residências dos pacientes idosos vinculados ao Serviço Integrado de 

Atendimento Domiciliar, que integra o Serviço de Geriatria de um Hospital das Forças 

Armadas do Brasil, localizado no Estado do Rio de Janeiro.  

O Serviço Interdisciplinar de Atendimento Domiciliar (SIAD), cenário da 

pesquisa, é um serviço composto por uma equipe multidisciplinar que elabora o plano 

terapêutico individualizado e supervisiona a atenção domiciliar prestada por empresas 

contratadas pelo SIAD. A equipe multidisciplinar do SIAD é composta por 2 (dois) 

enfermeiros generalistas, 02(dois) dentistas, 01(uma) nutricionista, equipe médica 
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compartilhada da Geriatria, 02(duas) assistentes sociais, 01 (uma) psicóloga e 02 (dois) 

técnicos de enfermagem que realizam atendimentos regulares e fiscalizatórios das 

empresas credenciadas prestadoras de serviço.  

É disponibilizado ainda, pessoal para o atendimento complementar como 

fisioterapia até 03(três) vezes na semana e o de fonoaudiologia até 02 (duas) vezes na 

semana, assim como visita médica mensal e visita de enfermagem mensal. As visitas nas 

residências e nas empresas são avisadas e agendadas com os familiares e funcionários, 

respeitando a agenda do setor. 

A fiscalização do enfermeiro às empresas credenciadas se dá primeiramente 

através da verificação do ambiente físico interno da instituição. Após fiscalizar 

integralmente a estrutura física com o acompanhamento de um funcionário, efetua-se a 

fiscalização documental. Por sua vez, na residência do idoso, ocorre a verificação dos 

prontuários de saúde, verificação das rotinas do cuidado e verifica se a equipe credenciada 

cumpre corretamente com o plano terapêutico do paciente corretamente.  

 

3.3 Participantes 

A pesquisa foi desenvolvida nas residências dos pacientes idosos vinculados a um 

serviço de atendimento domiciliar, durante as visitas do enfermeiro e equipe de saúde. As 

visitas foram agendadas respeitando a agenda de atendimento interdisciplinar do setor que 

fora revisada semanalmente de maneira aleatória, sem a participação do Enfermeiro 

pesquisador e baseada nas necessidades e critérios de prioridade estabelecidos pelo serviço.  

Para a seleção dos participantes foram estabelecidos os seguintes critérios de 

inclusão: pacientes em atendimento domiciliar, que tenham mais de 60 anos, que possuíam 

familiares/cuidadores no momento da coleta.  

E como Critérios de exclusão: idosos e ou familiares/cuidadores que se 

recusaram a participar depois de selecionados aleatoriamente e/ou pacientes em internação 

hospitalar no período da coleta de dados da pesquisa. 
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 Determinação do tamanho da amostra 

 

A população deste estudo foi formada por todos os idosos cadastrados no 

programa de atendimento domiciliar. Dessa forma, a população de interesse teve o 

tamanho de N= 280 idosos, que é o total de idosos assistidos pelo serviço. Para consecução 

dos resultados de interesse, pela impossibilidade de realizar a pesquisa com toda a 

população, foi retirada uma amostra aleatória representativa deste universo definido 

anteriormente. Como o objetivo principal do estudo foi estimar uma prevalência P, 

segundo autores da área o tamanho mínimo da amostra ( n )
45

, para uma margem de erro 

global máxima e , com correção pelo tamanho da população N , é definido pela fórmula:  

)1()1(
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2/
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2
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Aqui, 2/z
refere-se ao valor da variável aleatória com distribuição normal 

padrão para o qual o valor da função de distribuição acumulada é igual a 2/)1(   

(  nível de confiança desejado). Sendo assim, o valor de z está intimamente ligado ao 

intervalo de confiança desejado para as proporções de interesse. No presente caso, usamos 

um intervalo de confiança de 95%, cujo valor correspondente a esta área na curva normal é 

de 1,96; p  foi a estimativa preliminar da prevalência de interesse P e e  refere-se a 

margem de erro global resultante (no caso, deseja-se uma margem de erro global máxima 

de 5% = 0,05).  Devido à insuficiência preliminar de estimativa para P e para as demais 

proporções estimadas no estudo, o produto )1( pp   foi substituído pelo seu valor máximo: 

0,25.  

Assim, o tamanho mínimo da amostra de estudo estimada foi de 162 idosos, com 

essa amostra a pesquisa ficou sujeita a erros máximos de 5% na prevalência e, em qualquer 

proporção estimada, ao nível de 95% de confiança.  

A escolha dos 162 idosos foi feita de forma aleatória, baseada na lista de 

atendimento geral e na agenda do serviço. A demanda de pacientes e marcação eram 

realizadas pela equipe e no dia da visita, a enfermeira pesquisadora era direcionada a visita 

domiciliar, ou seja, a enfermeira não participava da escolha dos pacientes visitados.  
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3.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

A pesquisa utilizou como técnica de coleta de dados, a observação direta e a 

entrevista estruturada. A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir 

informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade
46 

e a 

entrevista estruturada é a técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter 

informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes e valores 

subjacentes ao comportamento.
47

 

Desse modo, a entrevista seguiu um formulário (APÊNDICE II) contendo 

informações sobre o cuidador, prática de contenção e sobre dados clínicos dos idosos. O 

formulário era preenchido após abordagem da enfermeira visitadora durante uma visita 

domiciliar de rotina realizada a casa do paciente. A enfermeira, ao adentrar o domicilio 

iniciou o processo de observação do local, realizou consulta pertinente a sua visita e a 

coleta de dados no formulário, no atendimento habitual ao familiar, ao paciente e ao 

cuidador, registrando os dados pertinentes ao processo, o tempo médio da observação e 

preenchimento foi de 35 minutos. Após a observação e entrevista já com os dados 

coletados e formulário preenchido, o familiar era convidado a participar da pesquisa, com 

orientação e assinatura a posteriori do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(APENDICE III), como medida de evitar constrangimentos, nesse momento, idosos em 

contenção, eram orientados sobre alternativas e cuidados com o idoso em uso da contenção 

mecânica. Mesmo para os familiares e cuidadores de idosos não contidos o momento de 

leitura do TCLE foi de orientação, de troca de saberes e práticas sobre a contenção 

mecânica no ambiente domiciliar. 

Cabe destacar, que a enfermeira pesquisadora já era conhecida da família, 

proporcionando um ambiente propício para a coleta de dados de um tema que poderia 

ocasionar constrangimento aos participantes, desse modo a entrevista ocorreu de modo 

familiar a uma visita padrão, ao final, a enfermeira pesquisadora esclarecia os objetivos da 

pesquisa e solicitava caso a família aceitasse que os dados daquela consulta fizesse parte 

do banco de dados da presente pesquisa. 
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3.5 Variáveis 

As variáveis do estudo foram subsidiadas pelos achados da revisão da literatura e 

didaticamente divididas em primárias e secundárias.  E, em seguida são descritos os dados 

de caracterização dos participantes. 

 

Tabela 2. Descrição conceitual e operacional das Variáveis do estudo.  

Variável Definição Conceitual Definição Operacional 

Desfecho 

primário: 

Ocorrência de 

contenção  

Idosos que na fiscalização 

estiveram contidos no leito, cadeira 

de rodas, cadeiras, sofás, poltronas 

por: atadura de crepom, lençol, 

cintos abdominais, grades no leito, 

mesa de restrição de movimento em 

cadeira de rodas e em sofás e 

poltronas, coletes para o tronco. E 

em diferentes partes do corpo como 

tronco, pulso, tornozelo, cotovelo e 

quadril. 

 

Realizada observação dos 

idosos durante a fiscalização e 

verificada a presença ou não de 

idosos em contenção física, se o 

idoso estivesse contido 

fisicamente foi observado qual 

foi o método empregado para 

realizar a contenção física e sua 

localização.   

 

Desfechos 

secundários: Grau 

de dependência  

Grau de Dependência do Idoso 

a) Grau de Dependência I - idosos 

independentes, mesmo que 

requeiram uso de equipamentos de 

auto-ajuda; 

b) Grau de Dependência II - idosos 

com dependência em até três 

atividades de autocuidado para a 

vida diária tais como: alimentação, 

mobilidade, higiene; sem 

comprometimento cognitivo ou 

com alteração cognitiva controlada; 

c) Grau de Dependência III - idosos 

com dependência que requeiram 

assistência em todas as atividades 

de autocuidado para a vida diária 

e/ou com comprometimento 

cognitivo. 

Verificado no prontuário do 

idoso e com o cuidador a 

classificação do grau de 

dependência.  

Realizada escalas de atividades 

de vida diárias – Katz (ANEXO 

I)  

Realizado o Mini Exame do 

Estado Mental (MEEM)  

(ANEXO II) 

Lesões por fricção Lesão por fricção é uma ferida 

traumática, que ocorre 

principalmente nas extremidades de 

idosos.  

 

 

Observação Direta 

Realizada escala - Sistema de 

Classificação STAR - Lesão por 

Fricção 
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Lesão por pressão É uma lesão localizada na pele ou 

tecido subjacente, normalmente 

sobre uma proeminência óssea, em 

resultado da pressão ou de uma 

combinação entre esta e forças de 

torção.  

Após a constatação do uso de 

contenção física foi examinada a 

pele do idoso para constatar se 

existe ou não presença de LPP. 

Se o idoso em examinado for 

portador de LPP foi realizado a 

categorização da LPP seguindo 

o Sistema Internacional de 

Classificação das lesões por 

Pressão NPUAP/EPUAP 2014. 

Categoria I: Eritema não 

branqueável. 

Categoria II: Perda parcial de 

espessura da pele. 

Categoria III: Perda total de 

espessura da pele. 

Categoria IV: Perda total da 

espessura dos tecidos com 

exposição óssea, tendões ou 

músculos.  

Recursos humanos Número de profissionais e de 

cuidadores familiares 

Verificado o quantitativo de 

profissionais e cuidadores  

 

Dados de caracterização da população 

 

Sexo  Variável categórica Verificado no prontuário do idoso 

Idade Variável numérica  Verificado no prontuário a idade 

do idoso. 

Diagnóstico 

médico 

Variável categórica Verificado no prontuário do 

idoso. 

Uso de 

psicotrópico  

Variável categórica  Verificado no prontuário e/ou no 

receituário médico. 

Prescrito no 

prontuário 

Variável categórica Verificado no prontuário e/ou no 

receituário médico. 

Quanto tempo o 

idoso fica contido 

Variável numérica Verificado no prontuário do idoso 

e com cuidador. 

Idoso fica contido 

no período noturno 

Variável categórica Verificado no prontuário do idoso 

e com cuidador. 
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3.6 Análise dos dados 

 

 A partir dos dados coletados foi construído um banco de dados no software 

Microsoft Excel
®
 2010 para que pudesse ser avaliado pelo programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Science), versão 22.0. Para a caracterização da amostra na análise 

descritiva do comportamento das variáveis, os dados foram sintetizados por meio do 

cálculo de estatísticas descritivas (média, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão, 

coeficiente de variação, proporções de interesse, como a proporção de idosos contidos), 

gráficos, distribuições de frequências simples e em tabelas cruzadas.   

Na Análise Inferencial, as proporções de interesse também foram estimadas por 

intervalo de confiança para as proporções. A significância da associação entre duas 

variáveis qualitativas foi investigada pelo teste Quadrado e, quando este se mostrou 

inconclusivo, e, pelo teste Exato de Fisher quando apropriado. Na Análise Inferencial de 

Variáveis Quantitativas, a hipótese de normalidade da distribuição foi verificada pelos 

testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk. Quando a hipótese de distribuição 

normal não foi rejeitada nos grupos, a comparação de dois grupos independentes foi feita 

pelo teste t-de Student. A igualdade das variâncias, necessária para execução do teste t-de 

Student sem correção foi avaliada pelo teste de Levene. Quando para algum dos grupos a 

hipótese de normalidade da distribuição foi rejeitada, a comparação dos dois grupos foi 

feita pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. Na comparação de mais de dois grupos 

independentes foi usada a ANOVA, quando foi confirmada normalidade da distribuição ou 

teste Kruskall-Wallis. A análise post hoc foi realizada pelo teste de Student Newman 

Keuls. Todas as discussões foram realizadas considerando nível de significância máximo 

de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão nos testes: rejeição da 

hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste for menor que 0,05.
45 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

A pesquisa seguiu os preceitos éticos da Pesquisa com Seres Humanos segundo a 

Resolução 466/12 e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro e da instituição coparticipante CAAE: 68432517.1.0000.5243. 

Os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e, ao concordar em 



 

 

 

37 

participar voluntariamente, conferiram o seu aceite formal através da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 3) em duas vias, ficando uma 

sob a guarda do respondente da pesquisa e outra cópia em posse da pesquisadora.  

Porém, não se eximiu a necessidade de orientação e consentimento da pesquisa 

aos idosos voluntários, aqueles que tivessem condições físicas e mentais puderam assinar e 

consentir ou não com a sua participação. E se comprometeu com o assentimento (TALE) 

de todos os participantes conforme previsto na Resolução 466/2012. 

Quando o idoso não era capaz de compreender e se responsabilizar por sua 

participação, a família pode ser tutora, por tratar-se de uma população vulnerável, mas 

sempre respeitando os direitos de privacidade, e o anonimato.  

Comprometeu-se com o sigilo das informações, que serão armazenadas por cinco 

anos sob posse do pesquisador, que decorrido este período se compromete com o descarte 

seguro dessas informações. Garantiu-se o anonimato dos idosos, familiares e cuidadores 

que participaram da pesquisa, não obtendo tratamento diferenciado e quando recusaram-se 

a participar foi garantida a continuidade de seus tratamentos. Também foi mantido sigilo 

da instituição participante do estudo, e dos atendimentos domiciliares, que foram 

denominados por números ordinais sequenciais. 

O consentimento da utilização dos dados foi precedido de informações sobre os 

benefícios da pesquisa e de sua importância. Assim, no que se refere à esses benefícios, por 

tratar-se de um estudo inédito com possíveis desdobramentos e avanços no campo da 

atenção domiciliar, o estudo pode contribuir para a implementação de políticas públicas. 

Outro benefício é que este estudo poderá ser extrapolado para outras áreas sendo assim um 

marco e referência sobre o assunto. 

 Cada participante recebeu atendimento e apoio da equipe multidisciplinar e foi 

acompanhado pela enfermeira responsável pelo estudo, com analise caso a caso e 

direcionado para desenvolver a cultura de não contenção. Os riscos da pesquisa também 

foram explicitados e consistiram em possível constrangimento do questionamento em 

relação às ações de contenção.  

Os riscos foram minimizados ofertando apoio e direcionamento em busca da 

qualidade do cuidado e atividades educacionais junto à família. O pesquisador do estudo 

esclareceu que a pesquisa aconteceu em um fluxo normal da fiscalização; respeitou a rotina 
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e as normas da instituição; a abordagem aos idosos se deu de modo intencional, simulando 

uma avaliação gerontológica, para evitar possível constrangimento. 

Ressalta-se que no momento da realização do estudo, os idosos investigados que 

estiveram contidos de modo precário ou sem motivo declarado, receberam atendimento da 

pesquisadora e foi fornecido aos responsáveis orientações quanto aos procedimentos 

adequados. 
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4- RESULTADOS 

 

4.1- Prevalência da Contenção de Idosos na Atenção Domiciliar 

  O presente estudo foi baseado em uma amostra de 162 idosos em atenção 

domiciliar acompanhados pelo SIAD. Destes 162 idosos, foram encontrados 21 idosos em 

contenção física. A partir destes dados, estima-se que a prevalência de contenção física 

entre os idosos em atenção domiciliar seja de 13,0%, com erro de previsão de 5,2% ao 

nível de 95% de confiança. Sendo assim a estimativa intervalar da prevalência de 

contenção entre os idosos em atenção domiciliar é de (7,8%; 18,2%), ou seja, a 

probabilidade da prevalência populacional de contenção entre idosos em atenção 

domiciliar estar entre 7,8% e 18,2% é de 95%.   

 

Não 
Contidos

87,0%

Contidos
13,0%

 

Figura 1. Prevalência de contenção de idosos em atendimento domiciliar. 

 

 

4.2.1  Caracterização da Contenção mecânica na Atenção Domiciliar 

Esta seção tem por objetivo caracterizar o tipo de contenção, a tabela 3 traz as 

distribuições de frequências das variáveis que caracterizam a contenção dos idosos em 

atenção domiciliar. Todas as contenções analisadas foram contenções mecânicas, feitas por 

ataduras (38,1%) e a justificativa para a contenção mais comum é a agressividade (28,6%), 

e ficam em contenção 24 horas por dia (42,9%).  
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Tabela 3. Distribuições de frequências das variáveis que caracterizam a contenção de 

idosos em atenção domiciliar. 

 

 
  

Cabe destacar apesar de não compor objeto desse estudo a ocorrência da Contenção 

do tipo ambiental em 85,7% dos casos, ou seja, além de estarem mecanicamente contidos 

estavam sem acesso aos demais cômodos da casa ou atividades externas em sua maioria. 

Outro dado relevante que a maioria das contenções (81,0%) eram feitas pela própria 

decisão do cuidador familiar e de modo empírico, similares e adaptadas ao modo como 

eram realizadas em uma experiência anterior de internação hospitalar do idoso, porém sem 

respaldo da equipe de apoio técnico profissional.   

 

 

4.2.2 Perfil do Idoso Contido e Não Contido 

 

  A Tabela 4 traz a distribuição das características dos idosos nos dois grupos (não 

contidos e contidos). Em uma análise global, o idoso em atenção domiciliar atendido pelo 

programa tem o seguinte perfil: do sexo feminino (60,5%); está na faixa etária de 64 a 84 

Características da Contenção f (%) 

Tipo de Contenção Mecânica   

Atadura 8 38,1 

Tecido 5 23,8 

Lençol 5 23,8 

Grade 3 14,3 

Justificativa para contenção   

Agressividade 6 28,6 

Agitação 4 19,0 

Proteção 4 19,0 

Risco de quedas 2 9,5 

Falta Cuidadores 1 4,8 

Ordem Familiar 1 4,8 

Duração da  contenção   

8  horas por dia  (manhã ) 1 4,8 

8  horas por dia  (noite ) 4 19,0 

22 horas por dia  (sai para almoço) 1 4,8 

22 horas por dia  (sai para banho) 6 28,6 

24 horas por dia 9 42,9 
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anos (81,4%); o cuidador é familiar (65,4%); com rotina de cuidado diário (64,8%); e é 

atendido pelo SIAD há 1 ou 2 anos (47,6%). 

Tabela 4. Distribuição de frequências das características dos idosos e cuidadores. 

Variável Não Contidos (141) Contidos  (21) Global (162) p-valor 

F % f % f %  

Sexo        

Feminino 85 60,3 13 61,9 98 60,5 0,887 

Masculino 56 39,7 8 38,1 64 37,6 

Idade        

60-68 anos 36 25,5 5 23,9 41 25,4 0,276
(a) 

 

 

69-76 anos 54 38,3 7 33,3 61 37,6 

77-84 anos 40 28,4 7 33,3 47 29,0 

85-91 anos 11 7,8 2 9,5 13 8,0 

          Cuidador        

Familiar 96 68,1 10 47,6 106 65,4   0,066 

Cuidador Formal 27 19,1 7 33,3 34 21,0 0,154
(b)

 

Técnico de 

Enfermagem 

11 7,8 4 19,0 15 9,3 0,109
(b)

 

Auxiliar de 

Enfermagem 

18 12,8 5 23,8 23 14,2 0,185
(b)

 

Rotina de cuidados     

Manhã 24 17,0 9 28,6 30 18,5 0,229
(b)

 

Tarde 9 6,4 1 4,8 10 6,2 1,000
(b)

 

Noite 13 9,2 3 14,3 16 9,9 0,468 

Dias Alternados 2 1,4 5 23,8 7 4,3 0,000 

Todos os dias 95 67,4 10 47,6 105 64,8 0,077 

Tempo de SIAD 
1 ano 42 29,8 6 28,6 48 29,6 0,398

(a)
 

2 anos 42 29,8 4 19,0 46 28,4  

3 anos 15 10,6 3 14,3 18 11,1  

4 anos 14 9,9 2 9,5 16 9,9  

5 anos 18 12,8 2 9,5 20 12,3  

6 anos 4 2,8 3 14,3 7 4,3  

7 anos 6 4,3 1 4,8 7 4,3  
a) 

 Teste de Mann Whitney     
(b)

  Teste Exato de Fisher 

 

Pode-se concluir que não houve diferença quanto ao sexo, idade, e tipo de cuidador. 

Quanto à rotina dos cuidadores, houve diferença significativa entre as proporções de 

cuidadores que trabalham em dias alternados nos dois grupos: no grupo de não 

contidos o percentual de cuidadores que trabalham em dias alternados é de 1,4%, no grupo 

de contidos este percentual é significativamente maior, igual a 23,8% (p-valor=0,000 do 
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teste qui-quadrado). Não são observadas diferenças nas frequências de tempo de 

participação no Programa de Atenção Domiciliar, ressalta-se que esperava-se que quanto 

maior o tempo menor seria o uso da contenção mecânica. 

Já quanto as característica da casa e a demanda de cuidado obteve-se: 

acessibilidade adequada da casa (64,2%); deambulam (51,2%); em cadeira de rodas 

(25,3%); restrito ao leito, acamados (25,9%); toma 1 medicamento psicotrópico (40,1%); 

uso de gastrostomia (18,6%); e cateter vesical de demora (4,3%); plano de atividades 

adequado (44,4%) do casos, esses dados apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Distribuição de frequências das características da casa e demanda de cuidado. 

Variável Não Contidos (141) Contidos  (21) Global (162) p-valor 

 f % f % f %  

Acessibilidade 

adequada 

93 66,0 11 52,4 104 64,2 0,226 

Deambula 79 56,0 4 19,0 83 51,2 0,002 

Cadeira de rodas 38 27,0 3 14,3 41 25,3 0,213 

Restrito ao leito 

(acamado) 

29 20,6 13 61,9 42 25,9 0,000 

Cateter vesical de 

demora 

3 2,1 4 19,0 7 4,3 0,006
(b)

 

Gastrostomia 23 16,4 7 33,3 30 18,6 0,075
(b)

 

Número de 

psicotrópicos 

       

0 46 32,6 0 0,0 46 28,4 0,017 

1 54 38,3 11 52,4 65 40,1  

2 34 24,1 9 42,9 43 26,5  

3 7 5,0 1 4,8 8 4,9  

Plano de Atividades        

Não Existe 41 29,1 15 71,4 56 34,6 0,001 

Inadequado 33 23,4 1 4,8 34 21,0  

Adequado 67 47,5 5 23,8 72 44,4  
a) 

 Teste de Mann Whitney     
(b)

  Teste Exato de Fisher 

Um dado que merece destaque são as diferenças significativas entre os percentuais 

de idosos que deambulam, p-valor=0,002 do teste qui-quadrado. Enquanto no grupo de 

não contidos 56,0% dos idosos deambulam, no grupo dos contidos somente 19,0% 

deambulam. Do mesmo modo, foi significativo (p-valor=0,000) os percentuais de idosos 

que ficam restritos ao leito no grupo dos contidos 61,9% enquanto no grupo de não 
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contidos 20,6%. Outro dado relacionado e significativo de diferença entre os contidos e 

não contidos (0,001) é o plano de atividades não existente, entre os idosos contidos 

(71,4%), um plano de atividades pode auxiliar a família/cuidador quanto alternativas ao 

controle de comportamento desafiador poupando o uso das contenções mecânicas. 

 A frequência do uso de Cateter Vesical de Demora é significativamente distinta 

nos dois grupos (p-valo=0,006 do Teste Exato de Fisher). Enquanto no grupo de não 

contidos somente 2,1% dos idosos fazem uso do cateter vesical de demora, no grupo dos 

contidos este percentual é de 19,0%. Em contraste observa-se diferenças, maiores que 

10%, entre frequências das quantidades de nenhum e 2 medicamentos psicotrópicos nos 

grupos de contidos e não contidos. Enquanto, no grupo de não contidos somente 20% dos 

idosos tomam mais de 1 medicamento psicotrópicos, 55,4% dos idosos contidos tomam 

mais de 1 medicamento psicotrópico. De fato, o teste qui-quadrado acusa diferença 

significativa entre as distribuições do número de medicamentos tomados por não contidos 

e contidos (p-valor=0,017).  

O estudo demonstra que em relação a distribuição do escore KATZ, que avalia as 

Atividades Básicas de Vida Diária, esse variou de 0 a 6, que resultaram numa média de 

3,7, mediana de 3,0 e coeficiente de variação igual a 0,48 evidenciando que os escores 

KATZ dos idosos em atenção domiciliar apresenta alta variabilidade. Pelo coeficiente de 

variação (C.V), observa-se que a variabilidade dos escores KATZ era menor no grupo dos 

contidos. Pelo teste de Mann-Whitney conclui-se que há diferença significativa entre 

os escores KATZ dos idosos não contidos e contidos (p-valor = 0,000), com menores 

valores para os idosos contidos, que são portanto, mais dependentes.  A Figura 3 mostra 

quão distintas são as distribuições, o grupo de contidos tinha somente dois pacientes com 

escores diferentes de 6 e eram pontos discrepantes dos demais, que tinham todos escore 6. 
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Figura 3. Boxplot das distribuições dos escores KATZ nos grupos de idosos não contidos 

e contidos. 

 

Quanto ao Mini Exame do Estado Mental (MEEM) obteve-se uma variação de 0 a 

20, que resultaram numa média de 4,2, mediana de 1,0, com coeficiente de variação igual a 

1,3 evidenciando que os escores MEEM dos idosos em atenção domiciliar apresentam alta 

variabilidade. Pelo coeficiente de variação (C.V), observa-se que a variabilidade dos 

escores MEEM era alta em ambos os grupos. Conclui-se pelo teste de Mann-Whitney que 

há diferença significativa entre as dos escores MEEM dos idosos não contidos e contidos 

(p-valor = 0,000), em outras palavras, o escore MEEM é um fator significativo para a 

prática de contenção.  A Figura 4 mostra que os maiores valores dos escores 19 e 20 são do 

grupo não contido mas também são valores atípicos nesse grupo. Também é atípico um 

idoso do grupo contido apresentar MEEM igual a 1 pois neste grupo todos os demais 

apresentaram MEEM igual a 0. 
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Figura 4. Boxplot das distribuições dos escores MEEM nos grupos de idosos não contidos 

e contidos. 

 

 

A Figura 5 mostra a ocorrência de Lesão por Fricção e Lesão por Pressão nos dois 

grupos de idosos e na amostra global.  
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Figura 5: Ocorrência de Lesão por Fricção e Lesão por Pressão no grupo de idosos não 

contidos, contidos e global. 
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A incidência global de Lesões por Fricção foi de 7,4% (12 casos). No grupo de 

idosos não contidos a incidência de Lesões por Fricção é de 4,3% (6 casos) e no grupo de 

idosos contidos a incidência de Lesões por Fricção é de 28,6% (6 casos). A diferença foi 

significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,001 do teste Exato de Fisher), 

ou seja, a Lesões por Fricção está significativamente associada à contenção. A razão 

de chances é igual a 9,0 com intervalo de confiança igual a (2,6; 31,4). Estima-se que a 

chance do idoso contido apresentar Lesões por Fricção é 9 vezes a chance de um idoso não 

contido apresentar Lesões por Fricção.  

Já a prevalência global de Lesão por pressão foi de 13,6% (22 casos). No grupo de 

idosos não contidos a incidência de Lesão por pressão foi de 8,5% (12 casos) e no grupo de 

idosos contidos a incidência de Lesão por pressão é de 47,6%  (10 casos). A diferença foi 

significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,000 do teste Exato de Fisher), 

ou seja, a lesão por pressão está significativamente associada à contenção. A razão de 

chances é igual a 9,8 com intervalo de confiança igual a (3,4; 27,7). Estima-se que a 

chance do idoso contido apresentar lesão por pressão é 9,8 vezes a chance de um idoso não 

contido apresentar lesão por pressão.  

A Tabela 6 descreve as Lesões por pressão nos dois grupos. No grupo não contido, 

a Lesão mais frequente foi no calcâneo (5 casos, 3,5%) e na região sacra (4 casos, 2,8%). 

No grupo não contido, a lesão mais frequente é na região sacra (4 casos) e no Calcâneo (3 

casos, 14,3%). Desse modo conclui-se que também são significativamente distintas as 

incidências de lesões por fricção e de lesões por pressão no grupo de idosos contidos (p-

valor=0,001 e p-valor=0,000 do teste Exato de Fisher).  
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Tabela 6: Descrição dos Casos de Lesões por Pressão nos idosos contidos e não contidos. 

Grupo 
Região da 

Lesão 

Tipo de 

Contenção 

Tempo que o 

Idoso 

 fica Contido 

Número de 

Casos 

Não 

Contido 

Calcâneo  - - 5 

 

Joelho  
- - 

1 

Occipital  - - 1 

Sacra - - 4 

Trocanter  - - 1 

Contido 

Calcâneo 

Atadura  Noite 1 

Atadura Sai para o Banho 1 

Tecido Lençol Noite 1 

Escápula Atadura 24 horas 1 

Sacra 

Atadura 24 horas 1 

Lençol Manhã 1 

Tecido Sai para o banho 2 

Trocanter 
Atadura 24 horas 1 

Tecido Sai pra o banho  1 
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4.3 – Fatores associados à Contenção mecânica de idosos na Atenção Domiciliar 

Na Tabela 7 apresenta-se a análise de associação das variáveis do perfil com o 

desfecho de contenção, que foram: a rotina de dias alternados (p-valor=0,000 do teste qui-

quadrado), a não deambulação (p-valor=0,020 do teste qui-quadrado), a restrição ao leito 

(p-valor=0,000 do teste qui-quadrado) e o uso de cateter vesical de demora (p-valor=0,006 

do teste exato de Fisher).  

 

Tabela 7: Análise da associação das variáveis do perfil do idoso com o desfecho de 

contenção. 
 

Variável  Prevalência de 

Contenção 

quando o 

fator 

não está 

presente 

Prevalência de 

Contenção 

quando o fator 

está 

presente 

 

p-valor OR IC da OR 

f % f % 

Sexo Masculino 13/98 13,3 8/64 12,5 0,887 0,9 0,4-2,4 

Cuidador        

Familiar 11/56 19,6 10/106 9,4  0,066 0,4 0,2-1,1 

Cuidador Formal 14/128 10,9 7/34 20,6 0,154
(b)

 2,1 0,8-5,7 

Técnico de 

Enfermagem 

17/147 11,6 4/15 26,7 0,109
(b)

 2,8 0,8-9,7 

Auxiliar de 

Enfermagem 

16/139 11,5 5/23 21,7 0,185
(b)

 2,1 0,7-6,5 

Rotina do Cuidador        

Manhã 15/132 11,4 6/30 20,0 0,229
(b)

 2,0 0,7-5,5 

Tarde 20/152 13,2 1/10 10,0 1,000
(b)

 0,7 0,1-6,1 

Noite 18/146 12,3 3/16 18,8 0,468 1,6 0,4-6,3 

Dias Alternados 16/155 10,3 5/7 71,4 0,000 21,7 3,9-121 

Todos os dias 11/57 19,3 10/105 9,5 0,077 0,4 0,2-1,1 

 

Deambula 

 

17/79 

 

21,5 

 

4/83 

 

4,8 

 

0,002 

 

5 

 

0,1-0,6 

 

Acessibilidade 

Adequada 

 

10/58 

 

17,2 

 

11/104 

 

10,6 

 

0,226 

 

0,6 

 

0,2-1,4 

 

Cadeira de Rodas 

 

18/121 

 

14,9 

 

3/41 

 

7,3 

 

0,213 

 

0,5 

 

0,1-2,6 

 

Restrição ao Leito 

 

8/120 

 

6,7 

 

13/42 

 

31,0 

 

0,000 

 

6,3 

 

2,4-16,6 

 

Cateter Vesical de 

Demora 

 

17/155 

 

11,0 

 

4/7 

 

57,1 

 

0,006
(b)

 

 

10,8 

 

2,2-52,5 

Gastrostomia 14/131 10,7 7/30 23,3 0,075
(b)

 2,5 0,9-7,0 
(b) Teste Exato de Fisher 
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Estima-se que a chance de um idoso que tem cuidador em dias alternados estar 

contido é 21,7 vezes maior que a chance de um idoso que não ter cuidador em dias 

alternados estar contido; 

A prevalência de contenção entre os idosos que não deambulam é de 21,5%, a 

prevalência de contenção entre os idosos que deambulam é significativamente menor, 

4,8%. Desse modo, a razão de chances (OR) invertida é igual a 5,4 e é significativa, dado o 

seu intervalo de confiança (1,7;16,9) que não contém  o valor 1,0. Estima-se que a chance 

de um idoso que não deambula ser contido é 5,4 vezes maior que a chance de um 

idoso que deambula ser contido.  

A prevalência de contenção entre os idosos que não estão restritos ao leito é de 

6,7%, a prevalência de contenção entre os idosos que estão restritos ao leito é 

significativamente maior 31,0%. A razão de chances (OR) é igual a 6,3 e é significativa, 

dado o seu intervalo de confiança (2,4;16,6). Estima-se que a chance de um idoso que 

está restrito ao leito ser contido é 6,3 vezes maior que a chance de um idoso que não 

está restrito ao leito ser contido;  

A prevalência de contenção entre os idosos que não usam cateter vesical de demora 

é de 11,0%, a prevalência de contenção entre os idosos que usam cateter vesical de demora 

é significativamente maior 57,1%. A razão de chances (OR) é igual a 10,8 e é significativa, 

dado o seu intervalo de confiança (0,9;7,0) que não contém  o valor 1,0. Estima-se que a 

chance de um idoso que usa cateter vesical de demora ser contido é 10,8 vezes maior 

que a chance de um idoso que não usa cateter vesical de demora ser contido.  
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4.4 PRODUTO - Roteiro de Simulação Realística sobre a Prática da Contenção 

Mecânica de Pessoas Idosas no Contexto da Atenção Domiciliar. 

 

Como produto desse estudo, e translação do conhecimento dessa pesquisa para a 

prática profissional foi desenvolvido para Enfermeiros uma tecnologia educacional 

sustentado nas premissas da Simulação Realística. Essa abordagem foi escolhida por 

permitir aproximar os Enfermeiros a realidade vivenciada de uma pessoa idosa no 

domicilio, e no contexto de uso da contenção, a fim de desenvolver reflexões e habilidades 

para alternativas a prática da contenção e quando esgotadas,  justificativas clínicas para o 

uso da contenção. 

O enfermeiro foi o profissional escolhido para esse treinamento por suas 

características e responsabilidades inerentes na atenção domiciliar. É o profissional 

responsável por capacitar e treinar equipes, desenvolver junto a família planos de cuidados 

e gerenciar as famílias assistidas dando suporte aos demais membros da equipe 

multidisciplinar. Mas acredita-se que reservado os devidos cuidados e proporções, a 

mesma proposta pode ser adaptada para os demais profissionais e cuidadores. Nesta 

perspectiva, foi elaborado um Roteiro de Simulação Realística sobre a Prática da 

Contenção Mecânica da Pessoa Idosa no Contexto da Atenção Domiciliar. 

 Na educação continuada em equipes de saúde, a técnica de Simulação Realística já 

demonstra ser uma ferramenta capaz de proporcionar experiências de pacientes reais por 

casos clínicos realizados de forma fictícia e segura, em cenários ou manequins, 

reproduzindo aspectos da realidade de maneira interativa para o grupo, dinamizando o 

processo de ensino e aprendizagem.
48

  

Logo, acredita-se que no contexto de cuidados dos pacientes do SIAD, esta 

estratégia com aplicação adaptada a cada público específico é promissora, e pode alcançar 

resultados positivos. O tema e a metodologia surgiram após a coleta de dados e a 

percepção constante da pesquisadora acerca das dúvidas e do desconhecimento dos 

familiares e cuidadores sobre alternativas e técnicas para a não contenção da pessoa idosa, 

e entendendo a dimensão da atenção domiciliar no Brasil e no mundo, suscitou a 

necessidade da elaboração de um treinamento diferenciado e realístico para enfermeiros a 

fim de, posteriormente, esses enfermeiros serem capazes de replicar para o atendimento e 

orientação as famílias atendidas. 
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O público alvo será composto de Enfermeiros da equipe técnica do SIAD e 

enfermeiros dos serviços contratados da atenção domiciliar. Os cenários (ambientes) para a 

simulação realística serão preparados em uma unidade denominada de Sala de Simulação 

Realística, localizada no Hospital do Serviço pesquisado, com uma estrutura adequada e 

com salas separadas para cada estação proposta. Na unidade há também um amplo espaço 

onde será possível recepcionar os colaboradores, discutir as técnicas empregadas e realizar 

“the briefing” final com os participantes. 

Os cenários que serão utilizados na simulação realística serão ambientados nas 

situações de contenção mecânica de idoso acamado; idosos com redução de mobilidade na 

presença de agitação como fatores desencadeantes; e idosos com dispositivos invasivos. 

Pretende-se que durante as simulações o enfermeiro seja capaz de refletir sobre a tomada 

de decisão de conter ou não conter e a importância de seu papel como difusor de 

conhecimento para a equipe multidisciplinar, familiares e cuidadores atendidos em seu 

serviço.  

 Como recursos físicos serão utilizados manequins simuladores de pacientes para 

treinamento de habilidades, material hospitalar como sondas, curativos, disponibilizados 

pelo serviço de educação continuada e atores previamente treinados a fim de propor 

cenários de um ambiente domiciliar real. O gerenciamento do processo de simulação 

ocorrerá pela atuação da pesquisadora e equipe de enfermagem do SIAD. O 

desenvolvimento das habilidades dos participantes da Simulação Realística poderá permitir 

mudanças, concepções e novos métodos do ensino e da aprendizagem. Assim como, 

refletir sobre o procedimento específico de forma a minimizar riscos, erros iatrogênicos e 

eventos adversos ao paciente.
48

 

Os participantes serão conduzidos ao cenário 1 com a presença de atores simulando 

o paciente com contenção mecânica no leito. O participante deverá avaliar o cenário, 

executar técnica que utilizaria em domicílio e discutir alternativas a contenção. A 

enfermeira pesquisadora avaliará de forma quantitativa e qualitativa suas habilidades 

como: adequação do ambiente, a tomada de decisão a cerca da contenção, os 

procedimentos de segurança e proteção ao idoso empregados e a comunicação com o 

paciente. Posteriormente, será realizada aula teórica e prática sobre a temática proposta. 

Estas baseadas nas contenções e ocorrências mais frequentes encontradas nos resultados 

dessa pesquisa. 
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Propondo uma metodologia atrativa e motivadora aos participantes por meio da 

simulação realística, pretende-se despertar o senso crítico-reflexivo, estimular a motivação 

e confiança por meio de uma simulação como base em um cenário real a ser vivenciado 

por esse cuidador em situação futura.
47

  

Durante o processo utilizar-se-á perguntas norteadoras: - O que fazer? Função dos 

cuidadores e do Enfermeiro? Como se deve proceder? Que recursos estão disponíveis 

naquele ambiente? Mobiliário, produtos e equipamentos pessoas do convívio, 

profissionais, recursos pessoais do indivíduo? O comportamento dos participantes será 

importante para o prosseguimento do cenário, o intuito é criar um ambiente capaz de 

proporcionar reflexões em termos de resolução de problemas de forma autônoma, e 

prontificar esse enfermeiro para atuar em situações complexas.  

Todo o processo será filmado com o objetivo que os participantes visualizem, 

apontem e discutam suas próprias práticas e erros, permitindo ao coordenador da atividade 

orientá-los quanto aos procedimentos corretos e as técnicas realizadas e, como forma de 

aperfeiçoar as habilidades dos participantes. 

E finalmente, ao término da aula prática ocorrerá o “the briefing”, que significa 

reflexão pós-prática, que favorece uma discussão sobre o tema. Nesse momento será 

realizado uma exposição em slides dos dados dessa pesquisa. 

O uso do simulador permite que o procedimento seja realizado inúmeras vezes, até 

o participante apresentar completo entendimento e desenvoltura na utilização das técnicas 

e procedimentos. No desenvolvimento dos cenários, os procedimentos metodológicos 

transformados em simulação, provêm de critérios de avaliação formativa dentro do 

contexto do desenvolvimento da prática pedagógica. Ademais, a interação entre teoria e a 

prática permite um enriquecimento educacional com eficiência, formalizando uma 

mudança do paradigma ao modelo tradicional de ensino.  

Acredita-se que após a realização de sistemáticos treinamentos com Simulação 

Realística os participantes poderão atuar em situações criticas de forma que a contenção 

mecânica e ambiental não sejam as primeiras ou únicas escolhas de cuidado. 
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ROTEIRO - SIMULAÇÃO REALÍSTICA 

 

PLANO DE AULA: Curso de capacitação em Estratégias de Cuidado Livre de 

Contenção.  

TEMA: Prática da Contenção Mecânica de Pessoas Idosas no Contexto da Atenção 

Domiciliar 

 

OBJETIVOS  

GERAL: Oferecer alternativas de cuidados aos idosos no ambiente domiciliar livre de 

contenção.  

ESPECÍFICOS: 

 Conhecer as formas de contenção 

 Discutir Segurança do Paciente x Cuidados livre de contenção  

 Estimular através de exemplos práticos como realizar cuidados livre de contenção  

 

CONTEÚDO 

Cuidados de Longa Duração 

Direitos Humanos e dos Idosos 

Tipos de Contenção 

Motivos e exceções do uso da contenção 

Riscos e consequências do uso da contenção  

Fatores associados à pratica da contenção mecânica  

Pela Cultura de não Contenção da Pessoa Idosa 

 

METODOLOGIA  

Atividade Simulação Realística no cenário proposto 

The briefing em grupo da parte prática com reflexão das atividades propostas e 

visualização do vídeo da atividade realizadas  

Exposição dos dados da pesquisa “Prevalência da contenção mecânica em idosos na 

atenção domiciliar” 
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5- DISCUSSÃO 

 

O principal resultado dessa pesquisa é a descrição da prevalência de 13% da 

contenção mecânica em idosos na atenção domiciliar, com probabilidade da prevalência 

populacional de contenção entre 7,8% e 18,2%, um dado inédito e original no cenário 

brasileiro.  

Apesar das crescentes evidencias de consequências negativas (Belgica1-4), o uso de 

restrições físicas ainda é prática comum. Estudos internacionais realizados no Japão, 

Bélgica e Holanda, apresentaram taxas de prevalência que variavam de 20% a 40% de 

contenção nas residências.
8, 16-17

  

Ainda que o percentual encontrado nos resultados dessa pesquisa esteja 

relativamente menor que a taxa mundial, aspectos como a diferença entre conceitos de 

contenção mecânica, metodologias de pesquisa e até legislações específicas podem 

influenciar a percepção do que é considerada uma modalidade de segurança e o que seria 

uma contenção e resultar distintas taxas em cada artigo. 

           A lei Belga, por exemplo, permite o uso de contenções mecânicas na atenção 

domiciliar, quando todas as alternativas tenham sido testadas e a contenção mecânica seja a 

última solução, apenas em casos emergenciais, com pessoas agressivas ou violentas que 

demonstrem comportamento perigoso para si ou para o cuidador, e  a equipe que gerencia 

os cuidados deve ser contatada para reavaliação deste paciente, talvez por esse motivo, os 

índices de prevalência sejam menores.
49-52 

Ao passo que na legislação Japonesa, existe uma tabela de referência com a 

descrição de 11 itens com práticas proibidas de contenção, como prender uma pessoa em 

um quarto; fornecer uma overdose medicamentosa para reduzir excitação; usar as grades 

laterais para manter uma pessoa na cama ou até amarrar a pessoa em sua cama para 

prevenir que incomode outras.  

Já no Brasil, no ambiente hospitalar por exemplo, o uso de grades laterais elevadas,  

é amplamente difundido como meta internacional na prevenção de quedas.
53

 Logo, a 

discussão sobre o uso de grades e o que é considerado proteção e segurança ou contenção 

pode ser fator influenciador nas taxas encontradas.  
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No Brasil e para a Enfermagem existe uma importante regulação a Resolução do 

COFEN nº 427/2009, orienta que quando em contenção mecânica, há necessidade de 

monitoramento clínico do nível de consciência, de dados vitais e de condições de pele e 

circulação nos locais e membros contidos do paciente, verificados com regularidade nunca 

superior a 1 (uma) hora. Essa Resolução, paragrafo único, orienta que em nenhum caso, a 

contenção mecânica de paciente será prolongada além do período estritamente necessário 

para o fim previsto.  

Ao confrontar esta Resolução com a realidade do ambiente domiciliar, nota-se  um 

importante hiato: a compreensão atual sobre o uso de contenção deriva principalmente de 

ambientes não residenciais e, situações agudas. Portanto, o conhecimento sobre a utilização 

de contenção no ambiente domiciliar e a longo prazo, podem não ser facilmente 

generalizáveis. Logo, considerar o contexto/cenário onde ocorre a contenção, a 

complexidade do idoso, e da rede de cuidados é primordial ao se analisar a prática da 

contenção mecânica.  

Esta Resolução, entre outras aspectos, desponta que o emprego de contenção no 

domicilio é questão ainda mais complexa que nos ambientes hospitalares e de ILPIs. Pois 

as orientações disponíveis como a avaliação do paciente, monitoramento clínico e 

regularidade no horário de reavaliação, serão em grande maioria inviáveis de serem 

realizadas por enfermeiro ou profissional qualificado, já que na atenção domiciliar o 

cuidado é prioritariamente realizado por cuidador familiar ou profissional sem formação 

em saúde.  

            Nesse sentido, pode-se inferir que há graves riscos da ocorrência de eventos 

adversos ao perpetuar a contenção mecânica no domicilio, sem uma atuação adequada de 

proteção ou limitação da imobilização temporária para a segurança do paciente. Também 

revela a importância de enfermeiros com sólida formação e treinamento apropriado, para 

transmitir orientações no intuito de assegurar o menor risco de danos, decorrentes da 

utilização inadequada da contenção mecânica, por isso a proposição de um produto de 

simulação realística destinada aos enfermeiros.
7, 54

 

Na busca por artigos para confrontar os resultados desta pesquisa, esbarra-se com a 

escassez de estudos limitado aos artigos internacionais do Japão e Bélgica, que versam 

sobre a prevalência de contenção mecânica no atendimento domiciliar. Apesar de cenários 

distintos, pesquisas sobre prevalência da contenção mecânica realizadas no Brasil 
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recentemente, tanto em ambiente hospitalar quanto em ILPIs, permitem traçar um paralelo 

com o ambiente domiciliar.  

Estudos prévios no ambiente hospitalar, demonstraram um índice de  prevalência de 

contenção mecânica de 51,4%, percentual superior ao encontrado no domicílio, e com o 

uso de grades laterais no leito como principal característica, diferente do domicilio que as 

grades foram citadas em 4º lugar.
22 

Já em um estudo realizado em ILPIs, 7,34% dos 

pacientes encontravam-se contidos nas instituições visitadas. A comparação dos dados 

obtidos com o presente estudo, demonstra que a taxa de contenção mecânica domiciliar é 

superior a encontrada nas 14 ILPIs investigadas no Estado do Rio de Janeiro.
23  

Em relação às características da contenção, a atadura foi o material com maior 

prevalência de usos, seguida de lençol e tecidos em geral e, por último a grade. Estes 

resultados diferem dos encontrados na pesquisa brasileira no cenário hospitalar, que referia 

ser a grade o material mais prevalente nas contenções.
22

 Porém, no cenário hospitalar o uso 

da grade é visto, inclusive, como um dos critérios de acreditação hospitalar em protocolos 

para evitar quedas.
53-54

 Por sua vez, nos domicílios visitados a presença de cama hospitalar 

não foi tão frequente, e os motivos podem ser variados como desde o alto custo de compra 

e manutenção no País até a restrição imposta por quartos com portas pequenas, que 

impendem a livre circulação e a passagem da cama. Esses variados motivos podem 

portanto ter influenciado a escolha primária  por  materiais e dispositivos improvisados e 

de fácil acesso ou de baixo custo . 

  No Brasil, o uso de materiais adaptados para a contenção, usados de modo 

informal, também foram encontrados no estudo em ILPI.
23 

Isso pode consequentemente 

aumentar ainda mais os riscos inerentes a prática da contenção mecânica. Em estudo 

internacional, são descritos como complicações referentes a contenção mecânica o uso de 

dispositivos anexos diretamente ao corpo.
55 

As complicações prevalentes descritas foram: 

lesões do plexo braquial, delirium, morte, imobilidade, incontinência, lesão por pressão, 

diminuição da força muscular, pneumonia, infecção do trato urinário, descondicionamento 

físico, contraturas articulares e stress psicológico.
55

  

Nas ILPIs do referido estudo, os idosos encontrados estavam sentados na cadeira e 

contidos nela por ataduras, ou por lençol. Esse tipo de contenção tinha, em alguns casos, o 

objetivo de manter a postura do idoso ereta, e em outros tinha como objetivo evitar a 

deambulação dos idosos.
23 

O autor  discorre sobre a insegurança que a utilização para o 
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idoso de cadeira plástica  utilizada com essa finalidade, pois ao possuir estrutura leve e ser 

composta de plástico de natureza escorregadia, potencializa o risco de queda. Faz 

referência ainda que, conter um idoso que deambula em uma cadeira plástica não evitará 

que o mesmo se levante e ande, apenas aumentará as chances do idoso sofrer uma queda, 

aumentando a sua gravidade.
23 

Por sua vez, no domicilio, foi encontrado materiais 

adaptativos similares e também o uso de lençóis rasgados e outros tecidos com vistas a 

conter este paciente de forma ainda mais rudimentar que as descritas em ILPI. 

No que tange às justificativas para se conter, o nosso estudo apontou que a alegação 

de agressividade do paciente, seguida da agitação, a necessidade de proteção e a redução 

do suposto risco de queda foram, respectivamente, as mais prevalentes. Esse resultado 

corrobora com os achados de outro estudo realizado no Rio de Janeiro que abordou as 

principais dificuldades vivenciadas pelo cuidador de idoso com Alzheimer.
56

 Desse modo a 

agressividade pode-se figurar como uma das principais dificuldades por ser realizada no 

âmbito do cuidado leigo, do cuidado doméstico, do cuidado ocupacional, embreado das 

relações familiares e do mundo privado, das relações de poder, da falta de manejo na 

comunicação, da limitada capacitação dos cuidadores para avaliação clinica de dor, de 

infecção, de desconforto.  

Ainda sobre a agressividade, cabe questionar se o idoso possui acompanhamento 

médico e diagnóstico, se faz uso de medicação com dose ajustada e outras questões 

clínicas como infecções, dor e até Delirium, que podem suscitar a presença ou aumento 

desta e agressividade, dificultando o cuidado do idoso e aumentando o risco de ocorrência 

de uma contenção.
56

  

   As justificativas de contenção para proteção e risco de quedas figuraram, 

respectivamente, entre 19% e 9% aos pacientes contidos e ao comparar com os estudos no 

ambiente hospitalar (quanto foi cada) e ILPIs (quanto foi cada) a proteção e o risco de 

queda também foram as justificativas mais recorrentes.  Huizing aponta que a principal 

razão para realizar contenção mecânica é a prevenção de quedas e lesões relacionadas a 

quedas.
57

 E ainda cita um artigo de 2004 onde 80% dos idosos residente em ILPIs na 

Alemanha são contidos pelos mesmo motivos.  

Pesquisas demonstram que a redução da prática da contenção mecânica não resulta 

em aumento do número de quedas, contribuindo ao contrário para a sua redução de acordo 

com alguns estudos.
57

 Entretanto a literatura afirma que o uso da contenção se relaciona à 
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piora física e funcional, psicológica e social.
57 

Em Quebec, uma pesquisa apontou que 51% 

dos idosos são contidos por fatores associados com o comportamento agressivo decorrente 

da agressividade física.
58 

Por outro lado,  tem-se que uso de contenção causa maior 

imobilidade, incontinência, lesão por pressão, depressão, agitação, agressividade e 

mortalidade em idosos.
57

  

Outro resultado alarmante é o tempo de contenção deste idoso no domicilio, a taxa 

de 42,9% de idosos contidos 24hs por dia alerta para a necessária reflexão sobre a 

qualidade de vida ofertada a esse individuo. E, novamente remete a necessidade de 

difundir orientações consistentes de forma a dirimir os fatores que desencadeiam a 

contenção possibilitando até restringir o seu tempo de uso ao estritamente necessário para a 

resolução de uma situação crítica e aguda. 

  Em relação aos fatores associados a contenção, um dado importante é referente à 

rotina dos cuidadores. A pesquisa evidenciou que no grupo de pacientes contidos, o 

percentual de cuidadores que trabalham em dias alternados é 17 vezes maior que no grupo 

de não contidos. Logo, pode se inferir que a presença de cuidadores numa rotina diária 

pode ter proporcionado o vínculo, uma observação direta do idoso e, concomitante, a 

possibilidade de medidas alternativas as situações que poderiam desencadear a contenção 

mecânica.  

          Estudo realizado no Japão com 427 cuidadores familiares, revelam que uma das 

justificativas para o uso da contenção foi a necessidade de realizar tarefas além do cuidado, 

tais como afazeres domésticos e compromissos financeiros, como por exemplo, sair para 

pagar contas no banco, durante o dia e não poderem vigiar 24 horas o paciente.
18 

E ainda, 

há referência sobre: a sobrecarga do cuidador familiar; sensação de impotência e culpa; e 

ausência de conhecimento sobre alternativas de suporte e cuidado; influenciando o 

desencadeamento da prática e do número de horas da contenção mecânica. 

Cabe ressaltar, que a decisão da contenção mecânica apresentados pelos cuidadores 

e familiares para a contenção, não foi explicitado como critério de escolha, nem de 

orientação fornecida pelos profissionais de saúde responsáveis, demonstrando ser uma 

prática silenciada e velada. Situação que pode contribuir para o que o cuidado residencial 

se torne um espaço de isolamento do cuidador e idoso, provocativo de estresse e tensão, de 

sofrimento e risco para família e idoso.  
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Outro aspecto relevante dos achados foi que fatores do perfil do idoso como o sexo 

e a faixa etária não se mostraram influenciadores para a contenção. Porém, no que tange 

aos testes gerontogeriátricos pode se inferir que idosos que apresentaram maior 

dependência para Atividades de Vida Diária (Índice de Katz) e perda cognitiva (MEEM) 

foram significativamente associados. Ou seja, a prática de contenção mecânica está sendo 

utilizada em idosos dependentes e frágeis, os mais vulneráveis. Outros autores também 

sustentam ser a funcionalidade e não a idade o fator de impacto para maior ou menor 

qualidade de vida e na prática de ações de cuidado iatrogênicas.
59

 

Logo, são os idosos que se apresentam indefesos em um ambiente domiciliar pouco 

preparado para a prestação dos cuidados adequados ou até mesmo com insuficiência de 

recursos humanos para a continuidade do cuidado que podem estar em risco da prática da 

contenção. O uso indiscriminado da contenção mecânica, pode restringir seus desejos, suas 

vontades, o respeito a dignidade humana, e eventos adversos advindos da prática podem 

ocorrer com maior frequência. Esta é uma situação contrária aos propósitos da atenção 

domiciliar, onde a reintegração ao âmbito familiar deveria lhes proporcionar conforto e 

dignidade, resultando em melhoria da qualidade de vida.
59

 

 Um dado que merece atenção das equipes de atenção domiciliar foi o tempo de 

permanência no programa não demonstrar ser fator de diferenciação entre idosos contidos 

e não contidos. Isso pode indicar a invisibilidade da problemática da contenção mecânica 

aos idosos dependentes, a naturalização da prática, e uma lacuna precedente de 

disseminação de informação ou orientação sobre os efeitos adversos da contenção 

mecânica.  

 Situação não exclusiva do estudo brasileiro, na Holanda pesquisa realizada com 

enfermeiros da atenção domiciliar, apontam que 94% dos profissionais referem não 

conhecer práticas alternativas a contenção mecânica.
19

 A educação da família, cuidadores e 

profissionais pode ser considerada fator associado na diminuição do número de pacientes 

contidos, segundo estudos realizados no Japão. Nesse País existem como estratégias 

educacionais cursos ofertados aos familiares e aos profissionais, e também legislação 

específica acerca da proibição de contenção em determinados situações. Mesmo assim, um 

estudo, revelou que 40% dos familiares afirmam desconhecer alternativas de contenção e 

17% dos profissionais relatam ainda indicar a contenção em domicílio.
18

 Portanto, a 

existência de legislação especifica não é garantia de cuidados livres de contenção, o que 
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demonstram a necessidade de aprofundar a temática e melhorar a abordagem e 

sensibilização da população e dos profissionais em todo o mundo. 

O Enfermeiro é o responsável técnico para disseminar boas práticas de cuidado na 

atenção domiciliar, logo seu treinamento é primordial. E necessita ser foco, pelo seu alto 

poder de multiplicação das informações para a realidade de cuidados familiares e 

informais, o que justifica o investimento em treinamentos em simulação realística para 

enfermeiros, no intuito de consolidar e transpor os conhecimentos desse estudo para a 

prática. 

Outra informação relevante é quanto ao uso de medicamentos psicotrópicos, uma 

vez que, 52,4% faziam uso de pelo menos 1 medicamento psicotrópico. Leva a reflexão de 

alguns pontos que merecem ser melhor investigados em estudos futuros: sobre o manejo 

inadequado das medicações psicotrópicas; ausência de investigação das causas da 

agressividade e agitação pela família e equipe profissional. 

Um dado esperado nesse estudo e confirmado foi a associação da ocorrência de 

lesões por fricção (28,6%) e de lesões por pressão nos idosos contidos mecanicamente 

(47,6%), portanto, parece razoável avaliar as condições da pele antes da indicação de uma 

contenção mecânica. Esta associação também esteve presente no estudo de prevalência no 

ambiente hospitalar, nos pacientes contidos a ocorrência de lesão por pressão apresentou 

em 43,9% dos casos, desses, 38,6% eram localizadas na região sacra e em 21,1% de 

estágio 2. Em ambos os estudo, não foi possível, afirmar que a contenção mecânica possui 

relação causal com o surgimento de lesão por pressão, pois existem outros fatores 

associados à ocorrência de lesão como: significativa limitação da mobilidade, decorrente 

de patologias diversas ou sequelas destas; estado geral comprometido; idade; condição 

nutricional frágil e alto grau de dependência para atividades básicas da vida diária.
22 

Entretanto, os dados por ora apresentados ajudam na reflexão acerca do assunto e 

da adoção de medidas preventivas e protetivas.
22

 Uma vez que a população idosa é mais 

propensa a desenvolver lesão por pressão, seja devido à diminuição da elasticidade da pele, 

à hidratação cutânea insuficiente e à alteração na sensibilidade, além de outros fatores, que 

podem ser agravados quando em associação a doenças crônicas.
60

 O enfermeiro 

responsável pelo plano de cuidados, cientes da presença dos fatores de risco de lesão de 

pele deve orientar os cuidadores e familiares. Pois, a lesão por pressão em região sacra 



 

 

62 

parece não impedir que o paciente continue contido, o que pode contribuir para retardar a 

cicatrização e aumentar a pressão local devido ao tempo de contenção na mesma posição.  

Os resultados relativos a presença de plano de atividades nas residências revelaram 

que 71,4% dos paciente contidos não possuem plano de atividades, o que pode demonstrar 

a fragilidade do gerenciamento do cuidado de enfermagem nesse seguimento. Já que a 

presença de um plano geral de atividades possibilita integração familiar, sócio ambiental 

do idoso e pode atuar de maneira a resignificar a doença e devolver a dignidade da pessoa 

idosa.
61 

Em suma, um plano de atividades consistente no gerenciamento do Enfermeiro em  

auxiliar as famílias a desenvolver uma rotina positiva para o paciente e, subsidiar a tomada 

de decisão mais assertiva em uma intercorrência. 

Apesar da maioria dos achados nesse estudo corroborarem com a literatura 

internacional disponível, se faz necessário refletir sobre o uso naturalizado da prática de 

contenção mecânica no cenário domiciliar, a fim de garantir os direitos conquistados pelos 

idosos, dirimir os eventos adversos e cumprir com os princípios éticos e do cuidado de 

longo prazo, enquanto enfermeiros comprometidos com a atenção domiciliar e com a 

gerontologia. 

Logo, destaca-se a necessidade de se desenvolver treinamentos de sensibilização e 

protocolos com alternativas aplicáveis a não contenção, refirmando o objetivo do mestrado 

profissional: garantia de aplicabilidade e contribuição científica nos cenários de prática. 

Com essa perspectiva, é valida a utilização de treinamento com Simulação realística 

conforme proposto, ao incrementar as possibilidades de desenvolver práticas reflexivas 

para os Enfermeiros e incentivá-los a disseminarem a cultura pela não contenção da pessoa 

idosa.  

Um dado não esperado, mas merece destaque para futuros estudos, foi a presença 

de pacientes em contenção ambiental, em sua maioria um quarto, como um local onde o 

idoso se encontra restrito, um espaço que a família configurou para recebê-lo. Esse idoso 

não transita pela os demais cômodos ou sai do ambiente, fica confinado. Esta prática, não 

objeto da presente pesquisa, foi amplamente encontrada e as justificativas citadas pelos 

entrevistados para sua aplicação variaram desde: barreiras arquitetônicas (escadas, 

corredores estreitos, entre outros); condições do paciente; como o conforto e comodidade 

para o cuidador; e por crenças não justificadas que o idoso deveria permanecer em um 
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único ambiente; fato que colabora ainda mais para o isolamento social, depressão, 

delirium. 

 A restrição de pessoas idosas a um único ambiente dentro da sua própria casa, 

assim como a sua limitação ao leito ou cadeira nestes mesmos espaços, pode propiciar o 

isolamento social e a desconexão do indivíduo com a realidade. Da mesma forma, o uso 

indevido de equipamentos tais como grades de leito ou de outros dispositivos que impeçam 

a mobilidade livre do corpo, agravam a imobilidade a dependência e a fragilidade, 

representando riscos objetivos e por vezes graves que poderiam ser minimizados ou 

prevenidos. Todos esses fatores, como já descrito nos capítulos anteriores, têm relação com 

a temática da contenção. Trata-se de situações que remetem a novos questionamentos, 

como por exemplo: quais seriam os fatores relacionados ao uso da contenção e que podem 

ser precursores da fragilização deste idoso? O paciente encontra-se mais dependente pela 

contenção ou permanece mais contido em função do grau de dependência que já se 

apresentava previamente? Ou ainda, o idoso fica mais contido por manifestar uma agitação 

recorrente ou esta agitação é uma decorrência da própria contenção? O indivíduo se agita 

reativamente pelo fato de ter sido contido?  

Faz-se necessário ponderar se os dados dessa pesquisa podem ser oriundas da 

carência de cientificidade, da aplicação dos conceitos gerontológicos e humanísticos pelas 

equipes de enfermagem e saúde e, portanto, a necessidade iminente de difusão de boas 

práticas e evitar assim o uso indiscriminado da contenção mecânica. 

 

Limitações do estudo 

Os achados encontrados na pesquisa demonstram que a contenção é prevalente na 

atenção domiciliar, porém as limitações do estudo como contato prévio por telefone no 

agendamento da visita pela secretaria do SIAD, participação do curso de cuidadores 

promovido anualmente pelo setor já abordando a importância do tema, o período de visita 

domiciliar apenas realizado pela manhã; podem ter sido fatores que influenciaram os 

dados, talvez fossem mais elevados se a medida fosse mensurada em outros momentos do 

dia e da noite e sem notificação prévia. Ressalta-se também que a contenção mecânica só 

foi mensurada em pacientes contidos no momento da entrevista; sendo assim mesmo que 

houvesse camas com grades, ataduras ou outros aparatos para contenção não foram 

considerados. 
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6- CONCLUSÃO 

 

Esse estudo conclui por refutar a hipótese nula, e aceita que existe fatores 

associados a ocorrência de contenção mecânica nos pacientes quanto a presença de 

cuidadores em dias alternados; à não deambulação; ao uso de medicação psicotrópica; 

agitação; declínios funcionais e cognitivos (Katz e MEEM); e ao uso de dispositivos 

invasivos cateter vesical de demora.  

Esse estudo constatou que a prevalência de contenção de idosos na atenção 

domiciliar seja de 13,0%; tipicamente da decisão de um familiar ou cuidador formal 

(81,0%); feita por ataduras (38,1%); a justificativa para a contenção mais comum é a 

agressividade (28,6%); e ficam em contenção 24 horas por dia (42,9%). Também são 

significativamente distintas as incidências de Lesão por Fricção e de Lesões por pressão no 

grupo de idosos contidos (p-valor=0,001 e p-valor=0,000 do teste Exato de Fisher). 

   Determinar a ocorrência de prevalência da contenção mecânica, o perfil da 

população, e analisar os fatores associados, fez dessa pesquisa inédita e original, relevante 

para a instrumentalização dos Serviços de Atenção Domiciliar. Nesse sentido, com a 

consolidação da atenção domiciliar como modalidade de atenção à saúde e o número 

elevado de idosos atendidos no cenário, recomenda-se que o estudo seja reproduzido por 

pesquisadores de outros Estados e Países que utilizam a Atenção Domiciliar como 

estratégia de saúde, a fim de ampliar a validade externa de extrapolação, visto que a 

literatura atual é escassa e não aborda todos os aspectos contemplados nessa pesquisa.  

Os resultados da pesquisa corroboram para a reflexão a cerca da prática 

indiscriminada e a naturalização do uso de contenção mecânica na atenção domiciliar. A 

utilização descomedida da contenção pode vir a tornar a residência um cárcere para o 

idoso. As práticas de cuidado realizadas de modo empírico podem suscitar uma situação 

que caracteriza um des-cuidado. A falta de habilidades na identificação de situações 

clínicas, de orientação adequada e de recursos para os familiares e os cuidadores, pode 

acarretar efeitos deletérios em cascata para o paciente, incalculáveis, e por vezes 

irreversíveis, caracterizando dessa forma uma circunstância capaz de gerar eventos 

adversos graves.  
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Dessa maneira, faz-se necessário ponderar que as situações constatadas durante a 

pesquisa podem ser oriundas da carência de cientificidade acerca de conceitos e práticas 

gerontológicas e humanísticos pelas equipes de enfermagem e interprofissional. Por isso 

recomenda-se o treinamento e desenvolvimento de habilidades dos Enfermeiros para que 

se possa disseminar para suas equipes, cuidadores e familiares da atenção domiciliar 

através da estratégia ensino de Simulação Realística proposta como produto desse estudo 

com vistas a promover um cuidado humanizado, científico e realmente seguro para o 

idoso. 
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o APÊNDICE II – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Características sociodemograficas e contextuais 

Cuidadores: Familiar  ( ) Cuidador formal(  )  Tec de enf( ) Aux de enf ( )    

Rotina de trabalho do cuidador : Manha( )  Tarde( )   Noite(  )  Dias alternado( ) Todos os 

dias( ) 

Acessibilidade: (  ) Adequada  ( ) inadequada 

Perfil idoso 

Plano de atividades () adequada  (  ) inadequada    número de atividades _____ 

Idoso: 

Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino    Idade: ______ 

Quanto tempo em atendimento 

domiciliar:_________________________________________  

Deambula: (   ) SIM       (   ) NÃO       (   ) Com auxílio 

Cadeira de rodas (  )  Leito (  )    

Mecânica (amarras, lençol, ataduras)  SIM (   )   NÃO (  )   

De que material é feito a contenção: _________________________________________ 

Quantas horas o idosos fica contido: _________________________________________ 

Ambiental: Grades de cama (   )  Grades de porta  (   )   privação aos ambientes da casa(   ) 

Número de psicotrópicos ______ 

Existência de protocolo para realização de contenção (  ) SIM   (  ) NÃO 

Se sim Qual: ____________________________________________________________ 

Justificativa para realização da contenção: (  ) Agitação  (  ) Agressividade     (  ) risco de 

queda   (  ) Perambulação (  ) Ordem familiar (  ) protocolo institucional    (  ) Vontade do 

idoso (  ) Ordem médica (  ) Falta de cuidadores no domicílio  

Escalas Gerontológicas  

Escalas Score 

Katz  

MEEM  
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L.P.P. Local e classificação: 
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o APÊNDICE III – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

                        Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: PREVALÊNCIA DE CONTENÇÃO MECÂNICA EM IDOSOS NO 

ATENDIMENTO DOMICILIAR 

Pesquisador Responsável: Candidata Cristiane da Silva Gabriel Capeletto sob orientação 

da Profª Drª Rosimere Santanna 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Hospital Naval Marcílio Dias 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 25995587 - (21) 34143543 - (21) 971482369 

Nome do voluntário: ________________________________ 

Idade: _____________ anos       R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

______________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 

“PREVALÊNCIA DA CONTENÇÃO MECÂNICA EM IDOSOS NO ATENDIMENTO 

DOMICILIAR “, de responsabilidade da pesquisadora Cristiane Da Silva Gabriel 

Capeletto, é um estudo proposto pela aluna do Mestrado Profissional em Enfermagem da 

Universidade Federal Fluminense Cristiane da Silva Gabriel Capeletto sob orientação da 

Profª Drª Rosimere Ferreira Santana. 

A contenção mecânica é comumente descrita na literatura como empregada em em 

hospitais,instituições de longa permanência para idosos (ILPIs), porém em ambiente 

domiciliar há escassos relatos de estudos no Brasil e no mundo. Em alguns países cerca de 

40% dos cuidadores referem já ter visto o uso de contenção nos domicílios estudados, 

16,7% de Enfermeiros relataram já ter aconselhado a contenção e em alguns países estudos 

apontam que 4(quatro) em cada 5(cinco) enfermeiros já utilizaram contenção física no 

cuidado domiciliar. Porém, não há dados no Brasil sobre sua prática.  
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Este estudo objetiva: Estimar a prevalência de contenção mecânica em Idosos no 

atendimento domiciliar. Para tanto, serão observados os idosos que no momento da visita 

domiciliar estiverem contidos, e solicitado assentimento para participação na pesquisa, será 

realizado uma abordagem clínica como um procedimento padrão de consulta 

gerontológica. Ao final orientações pertinentes sobre medidas e meios de contenção se 

necessária poderão ser fornecidas aos responsáveis. 

Para a coleta de dados, os pacientes serão avaliados durante as visitas domiciliares 

da Enfermeira pesquisadora de forma similar a uma avaliação gerontológica e o número de 

participantes serão calculados de forma amostral do universo de pacientes do Serviço 

Integrado de Atendimento Domiciliar .  

Compromete-se com o sigilo das informações que serão armazenadas por cinco 

anos, e posse do pesquisador, que depois se compromete com o descarte seguro das 

informações. Garante-se o anonimato dos idosos, familiares e cuidadores que participarem 

da pesquisa, estes não terão tratamento diferenciado e caso recusem-se a participar terão 

garantidos a continuidade de seus tratamentos. Também será mantido sigilo da instituição 

participante do estudo,e dos atendimentos domiciliares, estes serão denominados por 

números ordinais seqüenciais. 

Quantos aos Riscos de participação do estudo esclarece que a pesquisa acontecerá 

em um fluxo natural da agenda de visitas domiciliares de enfermagem; respeitará a rotina e 

as normas da instituição; a abordagem aos idosos se dará de modo intencional, simulando 

uma avaliação gerontológica, para evitar possível constrangimento e ,também informações 

complementares advindas do prontuário do idoso; nenhum nome será anotado e, também 

não será possível identificar residência em que se encontra determinado idoso. 

Benefícios do estudo ressalta-se o caráter inédito, pois ainda não se sabe no Brasil, 

a prevalência da contenção física em idosos no atendimento domiciliar. Com esses dados, 

políticas públicas para redução e treinamento profissionais, de cuidadores e familiares 

podem ser priorizadas e desenhadas com mais especificidade. Outro benefício seria para a 

literatura científica brasileira, o desenho do estudo pode ser replicado de modo mais 

abrangente em outros cenários para determinação das taxas de prevalência no País. Por não 

haver diretrizes sobre apropriado treinamento, mecanismos de exceção para uso das 

técnicas de contenção, tempo de duração e motivo para ser realizada a contenção, os 

participantes do estudo poderão se beneficiar num futuro. 
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Contudo, no momento da realização do estudo, os idosos investigados que 

estiverem contidos de modo precário ou sem motivo declarado, receberão atendimento da 

pesquisadora e será fornecido ao familiar ou cuidador e responsáveis do idoso a orientação 

quanto aos procedimentos adequados.    

Esclareço que a participação é voluntária e que este consentimento poderá ser 

retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do tratamento, fiscalização, ou 

qualquer outra penalização. Não há valores ou formas de ressarcimento de gastos inerentes 

à participação do voluntário no protocolo de pesquisa, os custos são de responsabilidade da 

equipe de pesquisa. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou 

demais informações:   e.mail: etica@vm.uff.br   Tel/fax: (21) 26299189 

Eu,__________________________________________,RGnº_________________

______, responsável legal por ___________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, 

como voluntário, no estudo de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

 

___________________________ 

(Responsável legal)                                         

 ___________________________________ 

(Responsável por obter o consentimento) 
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o  

o  

o APÊNDICE IV- Termo de Assentimento 

 

Termo de Assentimento 

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 

 

Título do Projeto: Prevalência de Contenção Mecânica em Idosos no Atendimento 

Domiciliar. 

Pesquisadora Responsável: Cristiane da Silva Gabriel Capeletto. 

Instituição em que trabalha o Pesquisador Responsável: Hospital Naval Marcílio Dias 

Telefones para contato do Pesquisador: (21)25995587 (21) 999482369 

 

Nome do idoso: ______________________________RG _______ 

 Responsável legal _______________________R.G. Responsável legal: 

_________________ 

 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, do estudo de pesquisa 

PREVALÊNCIA de Contenção Física em Idosos no atendimento Domiciliar  de 

responsabilidade da pesquisadora Cristiane da Silva gabriel Capeletto. 

Para tanto realizaremos uma avaliação gerontológica ampla, a mesma que o Sr. 

Comumente realiza durante as visitas domiciliares, com perguntas e exames sobre sua 

capacidade funcional para atividades de vida diária e bem-estar e para que possamos 

registrar as entrevistas por meio de formulário respondido no momento da entrevista e os 

dados relativos ao seu discurso para o desenvolvimento da pesquisa.  

 Compromete-se em respeitar seu tempo e condições para as respostas. O Sr. pode 

interromper ou se recusar a participar em qualquer momento da investigação. 

Compromete-se com o sigilo das informações que serão armazenadas por cinco anos, e 

posse do pesquisador, que depois se compromete com o descarte seguro das informações. 

Garante-se o anonimato dos idosos, familiares e profissionais que participarem da 

pesquisa, estes não terão tratamento diferente por estarem participando da pesquisa. 
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Também será mantido sigilo das residências participantes do estudo, estas serão 

denominadas por números ordinais sequenciais.   

Quantos aos Riscos de participação do estudo esclarece que a pesquisa acontecerá em um 

fluxo natural da agenda de visitas domiciliares; respeitará a rotina instituídas na residência; 

a abordagem aos idosos se dará de modo intencional, simulando uma avaliação 

gerontológica, para evitar possível constrangimento e ,também informações 

complementares advindas do prontuário do idoso; nenhum nome será anotado e, também 

não será possível identificar a residência em que se encontra determinado idoso. 

Benefícios do estudo ressalta-se o caráter inédito, pois ainda não se sabe no Brasil, a 

prevalência da contenção física em idosos contidos no atendimento domiciliar. Com esses 

dados, políticas públicas para redução e treinamento profissionais, familiares e cuidadores 

podem ser priorizadas e desenhadas com mais especificidade. Outro benefício seria para a 

literatura científica brasileira, o desenho do estudo pode ser replicado de modo mais 

abrangente em outros cenários para determinação das taxas de prevalência no País. Por não 

haver diretrizes sobre apropriado treinamento, mecanismos de exceção para uso das 

técnicas de contenção, tempo de duração e motivo para ser realizada a contenção, os 

participantes do estudo poderão se beneficiar num futuro. 

Esclareço que a participação é voluntária e que este consentimento poderá ser retirado a 

qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do tratamento, fiscalização, ou qualquer 

outra penalização. Não há valores ou formas de ressarcimento de gastos inerentes à 

participação do voluntário no protocolo de pesquisa, os custos são de responsabilidade da 

equipe de pesquisa. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações:   e.mail: etica@vm.uff.br   Tel/fax: (21) 26299189 

Eu,__________________________________________,RGnº_______________________, 

responsável legal por ___________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no estudo 

de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

___________________________ 
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(Responsável legal) 

_________________________________ 

(Responsável por obter o assentimento) 

o APENDICE V - Modelo de Declaração de Anuência 

 

Modelo de Declaração de Anuência 

 

Declaramos que esta instituição tem interesse em participar do Estudo de 

PREVALÊNCIA de Contenção mecânica em Idosos no Atendimento Domiciliar , proposto 

pelo pesquisador principal ROSIMERE FERREIRA SANTANA, e equipe executora 

CRISTIANE DA SILVA GABRIEL CAPELETTO autorizando sua execução. 

 

Declaramos ainda, conhecer e cumprir as Resoluções éticas Brasileiras, em especial 

a Resolução CNS 466/2012. Esta instituição está ciente de suas responsabilidades como 

instituição co-participante e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar 

dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a 

garantia de tal segurança e bem-estar. 

Esta autorização está condicionada à aprovação final da proposta pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa responsável por sua avaliação. 

 

 

 

 

                                  __________________________________________ 

                                 Data, assinatura  e carimbo do responsável institucional                                       
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 ANEXO I -  Incorporado ao instrumento de coleta de dados 

o ESCALA DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA - KATZ– (AVDs) 

 

NOME: 

_______________________________________________PRONT:________ 

ÁREA OPÇÕES      /      /      / 

 Ba

nho 
- NÃO recebe assistência, entra e sai do chuveiro sem ajuda 

- recebe assistência para lavar somente uma única parte do corpo 

(costas os pernas) 

- recebe assistência para lavar mais de uma parte do corpo  

-não toma banho sozinho 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Vestuário - veste-se completamente SEM assistência(tirar as roupas do 

armário e vesti-las, incluindo roupas íntimas e roupas de passeio, 

como a utilização de fechos, suspensórios e colchetes) 

- veste-se sem assistência, recebendo auxílio somente para 

amarrar os sapatos 

- recebe assistência para vestir-se ou tirar as roupas do armário  

- não se veste sozinho 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Higiene 

Pessoal 

- vai ao banheiro SEM assistência, limpando-se e arrumando as 

roupas; 

- recebe assistência para ir ao banheiro, limpar-se ou arrumar as 

roupas: ou recebe ajuda no manuseio de comadre/patinho 

somente à noite. 

- não  realiza o ato de eliminação fisiológica no banheiro 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

Transferên

cia 

- deita e levanta da cama, bem como senta e levanta da cadeira, 

SEM assistência: pode utilizar-se de objetos para auxílio como 

bengala e andador 

- deita e levanta da cama, ou senta e levanta da cadeira com 

assistência 

- não se levanta da cama 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

Continênci

a 

- controle esfincteriano (urinário e fecal) completo, por si só 

- ocorrência de “acidentes” ocasionais 

- supervisão no controle esfincteriano, cateter é utilizado, ou é 

incontinente 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Alimentaç

ão 

- alimenta-se SEM assistência 

- alimenta-se sem assistência,  exceto para cortar carne ou passar 

manteiga no pão 

- alimenta-se com assistência,  ou é alimentado de  maneira 

parcial/completa com sondas ou fluídos IV 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

TOTAL     

 

APLICADO POR:     ______________________________CARIMBO________________ 
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 ANEXO II -  Incorporado ao instrumento de coleta de dados 

 

 


