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RESUMO 

 

Introdução: Grades são projetadas para serem usadas como dispositivos de segurança e 

estão fortemente associadas à prevenção de quedas entre adultos e idosos hospitalizados. 

Há evidências do uso indiscriminado de grades e seu uso inadvertido como forma de 

contenção, o que por sua vez pode comprometer a segurança, a dignidade e a autonomia do 

paciente. O Evaluation Of Siderail Usage foi um instrumento desenvolvido nos Estados 

Unidos para avaliar o uso de grades dividido em quatro partes. A primeira está relacionada 

com a preferência do residente; a segunda é a avaliação do risco de danos como queda, 

aprisionamento, contusões, lesões de pele. A terceira trata do risco de queda da cama e a 

quarta parte traz alternativas de intervenção e apresenta recomendações de prevenção e 

redução do uso de contenção/grades. Objetivos: Realizar a tradução e adaptação 

transculturamente do instrumento “Evaluation of Siderail Usage” para a língua portuguesa 

do Brasil e para o cenário hospitalar. Método: Trata-se de pesquisa metodológica. Antes de 

realizar a tradução e adaptação foi solicitada a autorização da autora, a Dra. Elizabeth 

Capezuti através de correio eletrônico. Foram utilizadas etapas da tradução e adaptação 

transcultural; tradução inicial; síntese das traduções; retrotradução e avaliação das versões 

por um comitê de juízes e pré-teste de acordo com Guillemin, Bombardier e Beaton 

(1993). Resultados: Na primeira etapa duas traduções foram realizadas; na segunda foi 

realizada uma reunião consensual com as duas tradutoras e as autoras do estudo para 

discutir as discrepâncias e uma versão síntese foi gerada; na terceira etapa, a versão síntese 

do instrumento foi retrotraduzida para o inglês por duas tradutoras para de verificar a 

equivalência com a versão original e não foram observadas discrepâncias significativas em 

relação ao instrumento original; na quarta etapa, um comitê de 25 juízes profissionais da 

área de saúde com expertise em estudos de validação ou em segurança do paciente 

analisaram a versão síntese, os  resultados demostram um Indice de Validade de Conteudo 

(IVC) do instrumento de 0,97 e um Coeficiente de Validade de Conteúdo de 0,93. Na etapa 

de pré-teste 30 enfermeiros aplicaram a versão dos juízes em 57 pacientes hospitalizados, 

29 do sexo masculino, idade entre 41 e 69 anos, com principais diagnósticos neuropatias e 

ortopédicos. Primeiramente os enfermeiros realizavam uma avaliação subjetiva da 

indicação do uso de grades laterais, seguida da indicação utilizando o instrumento 



 

traduzido. Os resultados da concordância entre as variáveis “Quantas grades o paciente 

prefere?” e “Avaliação subjetiva do enfermeiro em relação às grades”foi de 49,12%. O 

valor de concordância de Gwet foi de 0,316, p-valor < 0,001. Com relação à associação 

dos itens de avaliacao objetiva “Nenhuma grade lateral é indicada” e “Quantas grades o 

paciente prefere” foi significativa somente o item “Nenhuma grade lateral é indicada, 

paciente móvel”(0,018). Ao associar à “Avaliação subjetiva pelo enfermeiro do uso de 

grades” com a objetiva extraída das avaliações finais do instrumento obteve-se 

significância somente para o item “Nenhuma grade lateral é indicada, paciente 

móvel”(0,001). Ao associar o sexo dos pacientes com o item “Avaliação subjetiva pelo 

enfermeiro do uso de grades” o p-valor foi de 0,046, o uso de quatro grades ficou maior 

entre as mulheres e, nos homens foi de duas grades, ou seja, o número de grades se 

comportou de forma distinta entre os sexos. Ao relacionar o “Perfil dos enfermeiros” e 

“Avaliação subjetiva do enfermeiro em relação às grades” somente o item formação – 

especialização foi significativa (0,001). Sobre a análise de constructo observaram-se 

valores significativos (>0,70) que quando confrontados com os valores do índice de 

validade de conteúdo auxiliaram na decisão de retirada de itens para a construção de um 

instrumento final. Quanto aos resultados de praticabilidade o IVC médio foi de 94,2% 

entre os quatro itens e o índice de concordância foi de 0,181, com ligeira concordância, no 

entanto, significativo (0,006).  Conclusão: Conclui-se a partir dos índices de concordância 

dos juízes e do pré-teste, que o instrumento teve seu conteúdo validado e contribuiu como 

uma ferramenta para avaliação de pacientes quanto ao uso de grades laterais do leito. 

Estima-se que o uso do instrumento as grades não sejam utilizadas como contenção 

mecânica, em pese o risco de segurança do paciente. Portanto Obteve-se como Produto a 

Tradução e Adaptação da Escala de Avaliação do Uso de Grades. 

Descritores: Grades; Acidente por queda; Segurança do paciente; Restrição física; 
Enfermagem geriátrica; Avaliação de enfermagem. 



 

ABSTRACT 

 

Introduction: The siderails are designed to be used as safety devices and are strongly associated 

with fall prevention among hospitalized adults and seniors. There is evidence of the indiscrimninate 

use of siderail and their inadvertently use as a form of containment, wich in turn may compromise 

patient safety, dignity and autonomy. An assessment is necessary to determine the need or removal 

of siderail in the bed. The Evaluation of Siderail Usage was an instrument developed in the United 

States to evaluate the use of siderail and is divided in four parts. The first is related to the 

preference of the resident; the second is the assessment of risk of fall, entrapment, bruises, skin 

lesions.The third deals with the risk of bed fall and the fourth part provides alternatives for 

intervention and presents recommendations for prevention and reduction of the use of restraint / 

siderails. Objectives: Carry out a review of the literature on siderail evaluation instruments and To 

carry out a transcultural translation and adaptation of the instrument "Evaluation of Siderail Use" 

for Brazilian Portuguese and for the hospital scenario. Method: This is a methodological research. 

Before undertaking a translation and adaptation, an authorization was requested from the author, 

Dr.Capezuti Elizabeth. through electronic mail. The steps of translation and adaptation to the 

culture were used; initial translation; Synthesis of translations; Retrotranslation and evaluation of 

the versions by a committee of judges and pre-test according to Guillemin, Bombardier and Beaton 

(1993). Results: In the first stage two translations of the instrument were carried out; in the last 

meeting was consensus with the two translators and as study authors to resolve how discrepancies 

and synthetic version was generated; in the third stage, the original version of the article was 

retrotranslated for english twice to verify equivalence with the original version and did not present 

discrepancies in relation to the original instrument; in the fourth stage, a committee of judges 

analyzed a synthesis version and a back-translation regarding the equivalence between language 

and statistics and the English version of the English-language instrument that was used in the pre-

test. Conclusion: It can be considered as having access to the concordance index of judges, with 

which its instrument was validated and can be used as an evaluation tool for the use of degrees, 

since a decision making is not used without an individualized evaluation. Product: Review of 

literature on siderail evaluation instruments and Translation and translation and Adaptation of the 

“Evaluation of Siderail Usage” Scale. 

 

Descriptors: Grades; Accidental  fall; Patient safety; Physical restraint; Geriatric nursing; 
Nursing evaluation. 



 

RESUMEN 

 

Introducción: Rejillas están diseñadas para ser usadas como dispositivos de seguridad y están 

fuertemente asociadas a la prevención de caídas entre adultos y ancianos hospitalizados. Hay 

evidencias del uso indiscriminado de rejas y su uso inadvertido como forma de contención, lo que a 

su vez puede comprometer la seguridad, la dignidad y la autonomía del paciente. Es indispensable 

realizar una evaluación para determinar la necesidad o la remoción de rejas en el lecho. La 

evaluación de Siderail Usage fue un instrumento desarrollado en los Estados Unidos para evaluar el 

uso de rejillas dividido en cuatro partes. La primera está relacionada con la preferencia del 

residente; la segunda es la evaluación del riesgo de daños como caída, aprisionamiento, 

contusiones, lesiones de piel. La tercera trata del riesgo de caída de la cama y la cuarta parte trae 

alternativas de intervención y presenta recomendaciones de prevención y reducción de la 

contención / rejillas. Objetivos: Realizar una revisión bibliográfica de herramientas de evaluación 

de utilizar las redes y llevar a cabo la traducción y adaptación cultural del instrumento "Evaluación 

de Siderail de uso" para el portugués de Brasil y para el escenario hospitalario. Método: Se trata de 

una investigación metodológica. Antes de realizar la traducción y adaptación se solicitó la 

autorización de la autora, la Dra. Elizabeth Capezuti a través de correo electrónico. Se utilizaron 

etapas de la traducción y adaptación transcultural; traducción inicial; síntesis de las traducciones; 

retrotraducción y evaluación de las versiones por un comité de jueces y pre-test de acuerdo con 

Guillemin, Bombardier y Beaton (1993). Resultados: En la primera etapa se realizaron dos 

traducciones; en la segunda se realizó una reunión consensuada con las dos traductoras y las 

autoras del estudio para resolver las discrepancias y una versión síntesis fue generada; en la tercera 

etapa, la versión síntesis del instrumento fue retrotraducida para el inglés por dos traductoras para 

verificar la equivalencia con la versión original y no se observaron discrepancias significativas en 

relación al instrumento original; la cuarta etapa, un comité de jueces examinó la versión síntesis y 

copias de traducciones y juzgado oportuno instrumento de la versión en Inglés que se usó en la fase 

de instrucción. Conclusión: Se puede considerar que a partir del índice de concordancia de los 

jueces, que el instrumento tuvo su contenido validado y contribuirá con una herramienta para la 

utilización del enfermero en la evaluación de pacientes en cuanto al uso de rejas, para la toma de 

decisión para que las acciones las rejillas no se utilizan sin una evaluación individualizada. 

Productos: Revisión de literatura sobre instrumentos de evaluación del uso de rejillas y Escala de 

Evaluación del Uso de Gradas traducida y adaptada. 

Descriptores: Rejillas; Accidente por caída; Seguridad del paciente; Restricción física; Búsqueda 

em valuación de enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO 

O interesse pelo tema de “Avaliação do uso de grades no leito” surgiu da atuação 

profissional como coordenadora de uma equipe multidisciplinar no Hospital Municipal 

Miguel Couto (HMMC) pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)1, onde atuo desde 

2013 desenvolvendo ações sistematizadas para minimizar danos aos pacientes. 

Os eventos adversos são definidos como injúrias não intencionais decorrentes do 

cuidado prestado aos pacientes, não relacionadas à evolução natural da doença de base e 

que, obrigatoriamente, acarretam lesões mensuráveis nos pacientes afetados; óbito ou 

prolongamento do tempo de internação2. 

As consequências das possíveis falhas nos sistemas de saúde trazem impactos 

negativos tanto para os pacientes, quanto para suas famílias, além das organizações e 

sociedade. Assim, ancora-se a segurança do paciente definida pela OMS3 como a redução 

dos riscos de danos desnecessários associados à assistência à saúde até um mínimo 

aceitável. 

Segundo estudo conduzido em hospitais americanos há uma estimativa de que 

aproximadamente 1 em cada 10 admissões hospitalares resultem em pelo menos um evento 

adverso, ainda mais se considerar que metade desses incidentes poderiam ter sido 

evitados4. No Brasil, em um estudo realizado em três hospitais de ensino evidenciou a 

incidência de eventos adversos de 7,6%, dos quais 66,7% foram considerados evitáveis5. 

Desde 2004, o tema Segurança do Paciente vem sendo desenvolvido 

sistematicamente pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e tem sido 

reforçado com a publicação das diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP). Para institucionalizar as práticas seguras a ANVISA 

instituiu a RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, que determinou aos estabelecimentos de 

saúde que construíssem os planos locais de segurança do paciente através da formação das 

Comissões que são os Núcleos de Segurança do Paciente1. 

E em 2008, foi criada a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente - 

REBRAENSP, uma iniciativa da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) 
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constituída de membros de diversos estados do Brasil, com o objetivo de disseminar e 

sedimentar a segurança nas organizações de saúde, escolas, universidades, programas e 

organizações não governamentais no intuito de prevenção de danos e de fortalecimento das 

ações na assistência ao paciente6. 

Dentre os protocolos citados destacam-se as quedas que resultam em danos e são 

um problema prevalente nas unidades de tratamento de saúde, determinada como a “Meta 

6 – Prevenção de danos decorrentes de quedas” das seis Metas Internacionais de Segurança 

do Paciente, estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e preconizadas pela 

Joint Commisssion International (JCI)6. 

Os idosos e pacientes frágeis com risco de queda não são os únicos que possuem 

vulnerabilidade de queda nos estabelecimentos de saúde. Qualquer paciente e de qualquer 

idade ou habilidade física podem ter risco de queda devido aos fatores: condição médica; 

medicações; cirurgias; procedimentos ou diagnóstico7. E comumente, as grades do leito 

elevadas tem sido utilizadas para prevenir quedas, controlar pacientes com distúrbio de 

comportamento ou motor 8-10. São utilizadas também a contenção mecânica em pacientes 

psiquiátricos para prevenção de suicídio e automutilações e, para permitir a continuidade 

do tratamento principalmente em medicina geriátrica, principalmente por uso de 

dispositivos11-13. No cuidado domiciliar a contenção mecânica dos residentes é realizada 

principalmente pelo uso de grades8-9. 

O uso de medidas de contenção mecânica contra a vontade do paciente pode ser 

uma intrusão aos direitos humanos básicos14. Além disso, o uso indevido de contenções 

mecânicas pode causar ferimentos de gravidade variável, até mesmo fatal14. Grades laterais 

do leito também   são consideradas uma forma de contenção quando restringem a liberdade 

de movimento e impedem que a pessoa saia do leito quando desejar, independentemente da 

capacidade de fazer isso com segurança ou necessitar de ajuda15. 

As grades têm sido correlacionadas com eventos adversos que incluem agitação, 

incontinência urinária/fecal, danos e mortes por aprisionamento16-21. Um estudo conduzido 

em um hospital da Nova Zelândia encontrou uma diminuição no número de quedas e danos 

após a implementação de uma política para reduzir o uso degrades22. 

A partir dessa problemática, e compreendendo que as grades, quando não usadas 

corretamente, podem causar danos e interferir na segurança dos pacientes, a proposta desse 
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estudo foi traduzir e adaptar um instrumento para avaliação do uso de grades para a nossa 

língua, e para o contexto hospitalar. Entendendo que, o enfermeiro é um facilitador no 

gerenciamento dos fatores potenciais de risco e eventos adversos, e que a aplicação do 

instrumento pode auxiliar na decisão do uso ou não das grades laterais. 

O Instrumento Evaluation of Siderail Usage é um instrumento desenvolvido pela 

Dra. Elizabeth Capezuti, da Universidade da Pensilvânia nos EUA, para avaliar o uso de 

grades no contexto de Instituições de Longa Permanência para Idosos. O instrumento é 

dividido em quatro partes: 1ª Parte: trata da preferência do residente; 2ª Parte: trata da 

avaliação do risco de danos como quedas, aprisionamento, contusões, lesões de pele23; 3ª 

Parte: trata do risco de queda da cama; 4ª Parte: fala das alternativas de intervenção das 

recomendações de prevenção e redução de contenção/grades. 

A contenção mecânica pode ser considerada como todo método ou dispositivo 

físico, material ou equipamento anexado ou adjacente ao corpo do paciente  que restringe 

fisicamente os seus movimentos, atividade ou acesso ao seu corpo24-25.Os dispositivos  

incluídos nesse conceito podem ser cintas para pernas ou braços, luvas nas mãos, faixas de 

contenção, barras de segurança para cadeira de rodas e cadeiras geriátricas ou ainda pode 

incluir algo como um colete, uma mesa, bandeja, cadeira geriátrica, a uma grade, ou 

mesmo a uma folha de papel, se tiver o efeito de restringir a liberdade de movimento ou o 

acesso normal ao corpo. 

Dois eventos adversos estão relacionados com a contenção: o primeiro pode ser a 

morte ou incapacidade e o segundo são danos significativos provocados por lesão física26. 

Ambas as situações são eventos preveníveis e o custo causado pelos danos pode aumentar 

o tempo de permanência e demandar tempo da equipe de saúde no gerenciamento desses 

pacientes27-28. 

Segundo Morrison et al.29, outros efeitos da contenção incluem apatia e depressão, 

perturbação dos padrões do sono, agitação e comportamento agressivo e infecções. Um 

estudo conduzido por Brem et al.30 mostrou que o estágio IV da úlcera por pressão custa 

por volta de $130.000 dólares em pacientes contidos, portanto, o custo do uso de 

contenções pode ser maior do que o seu não uso. 

O Food and Drug Administration (FDA)31 estipula que as grades não deveriam ser 

usadas como contenção mecânica. Entretanto, evidências na literatura sugerem que este 
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fato tem sido ignorado com frequência. As grades são comumente usadas como 

contenção32-33 e têm sido usadas indiscriminadamente na prática no Reino Unido16, 34-35. 

Danos ocorrem com frequência21 quando, por exemplo, pacientes tentam escalar as 

grades para sair da cama20. De acordo com Levine36 as grades foram projetadas para 

proteger o paciente agitado e seu uso data de 189520, 37. 

Estudos apontam que a probabilidade de resultados mórbidos, incluindo danos por 

quedas aumentam substancialmente com o uso da contenção mecânica38. O risco dos 

pacientes se machucarem, às vezes fatalmente39 enquanto permanecem agitados e tentando 

escapar da contenção é real e relatado pela literatura34. 

Uma revisão de literatura realizada pela NPSA - National Patient Safety Agency40 

considerou a lacuna existente sobre o uso de grades, nesse estudo os autores corroboram 

com a política de humanização, quando diz que as grades privam os idosos de sua 

dignidade e autonomia41. Portanto, o presente estudo justifica-se pela ausência de dados 

existentes na literatura sobre o uso de grades na área hospitalar, no Brasil. 

 Diante da problemática, e com o intuito de qualificar o cuidado em saúde, o 

Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)42, 

por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1° de abril de 2013, em todos os estabelecimentos 

de saúde do território nacional, sejam públicos, ou privados, de acordo com prioridade 

dada à segurança do paciente em estabelecimentos de Saúde na agenda política dos estados 

membros da OMS e na resolução aprovada durante a 57a Assembleia Mundial da Saúde42. 

O Programa de Qualidade do NQF/Nacional Quality Forum tornou a “Atenção 

mais segura” uma prioridade nacional com foco em três objetivos: reduzir admissões e 

readmissões hospitalares evitáveis; reduzir a incidência de condições adversas associadas à 

assistência médica; e reduzir danos causados por cuidados inadequados ou 

desnecessários43.  

Segundo a literatura, os governantes não querem mais arcar com os danos 

provocados por eventos sentinelas, também conhecidos como "never events", e as quedas 

provocadas por contenções se encaixam nessa categoria. O uso de contenção tem sido 

associado à morte ou  incapacidade e danos significativos devido a tentativa do paciente 

para escalar as grades44. 
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O termo "never event" foi introduzido pela primeira vez em 2001 por Keneth Kizer, 

do National Quality Forum45, em referência a erros médicos graves que nunca deveriam 

ocorrer. Tais eventos são claramente identificáveis e previsíveis e resultam em morte ou 

deficiência significativa e geralmente são evitáveis.  

Sendo assim, este estudo justifica-se pela necessidade da utilização de um 

instrumento específico para avaliação do uso de grades que, ao ser traduzido e adaptado, 

possa ser utilizado nos pacientes hospitalizados, e poderá diminuir o uso de grades como 

contenção, a gravidade dos danos por quedas e aumentar a segurança dos pacientes. 

Espera-se que o produto desse estudo, o instrumento validado, seja utilizado na 

prática clínica, contribuindo para a organização da assistência de Enfermagem e a 

qualificação do cuidado. Além disso, surge como uma nova tecnologia que irá auxiliar o 

enfermeiro na tomada de decisão, favorecer outras pesquisas no tema ainda incipiente no 

Brasil e favorecer material para o ensino ainda carente sobre essa temática. 

1.1 HIPOTESES 

A tradução e adaptação do instrumento “Evaluation of Siderail Usage” é válida 

para o uso no Brasil e nos Hospitais Gerais. 

A tradução e adaptação do instrumento “Evaluation of Siderail Usage” não é válida 

para o uso no Brasil e nos Hospitais Gerais. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Geral: 

Realizar a tradução e adaptação transculturamente do instrumento 

“Evaluation of Siderail Usage” para a língua portuguesa do Brasil e para o 

cenário hospitalar; 

1.2.2 Específicos: 

- Realizar uma revisão de literatura sobre instrumentos de avaliação do 

uso de grades; 

- Traduzir o instrumento do inglês para  a  língua  portuguesa  do  Brasil;   
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- Validar o conteúdo do instrumento traduzido mediante Comitê de 

Juízes;  

- Realizar o pré-teste com a versão final do instrumento traduzido 

avaliando sua praticabilidade em um hospital público geral de grande 

porte. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA* 

Tendo em vista a relevância do assunto e a necessidade de minimizar o uso de 

grades como contenção, para diminuir a gravidade dos danos por quedas e garantir a 

segurança dos pacientes hospitalizados surgiu a pergunta da revisão: “Quais são os 

instrumentos de avaliação do uso de grades existentes na literatura? 

 Para atender aos requisitos do método seis etapas foram seguidas: (1) identificação 

do tema; (2) seleção da questão de pesquisa; (3) definição dos critérios para inclusão e 

exclusão dos estudos e das informações a serem extraídas; (4) categorização e avaliação 

dos estudos incluídos na revisão; (5) interpretação dos resultados e (6) apresentação da 

revisão/síntese do conhecimento46. 

Com a questão de pesquisa formulada definiu-se os critérios de inclusão dos 

artigos: a) artigos das bases de dados: Literatura Latino - Americana em Ciências da Saúde 

(LILACS), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 

Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE/PUBMED), SCOPUS, 

SCIENCE DIRECT sem recorte temporal, b) utilização das palavras-chave isolada e 

aleatoriamente em cada base de dados: bedrail; siderails; side rail; siderail e siderail. 

O processo de busca e a seleção de material estão representados na Figura 1. Dos 

336 artigos identificados, foram excluídos 10 artigos duplicados. Após essa etapa 301 

artigos foram identificados, 238 estudos foram excluídos (estudos incompletos, estudos de 

comunicação oral, estudos que não tratavam do tema) e 39 foram selecionados para leitura 

completa. Após os critérios de elegibilidade 29 estudos foram excluídos por não trazerem 

nenhum instrumento ou critério avaliação do uso de grades do leito, outros seis artigos 

foram excluídos por se tratarem de Manuais e/ou Guias, que apesar de relevantes não eram 

considerados artigos científicos, portanto, a amostra final foi composta por quatro artigos. 

 

 

 

* Artigo no publicado na Revista Nursing edição julho/2019  
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Figura 1. Fluxograma de coleta e análise dos dados 

 

Para a coleta de dados foi utilizado um instrumento que abordava os itens: autor, 

ano, base de dados/ tipo de material/ revista/local, desfecho/instrumento. Na avaliação dos 

artigos foi realizada a leitura completa de cada um, para análise global e individual dos 

instrumentos de avaliação do uso de grades do leito disponíveis na literatura. 

Foram incluídos no estudo quatro artigos que abordavam instrumentos de avaliação 

individualizada do uso de grades laterais em residentes de Instituições de Longa 
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Permanência de Idosos, ou seja, não foram encontrados estudos para avaliação do uso de 

grades do leito descritos para o ambiente hospitalar, esses estão detalhados na Quadro1. 

Quadro 1.Artigos incluídos na revisão integrativa. 

 

Art. Autor Ano Base De 

Dados/ Tipo 

De Material/ 

Revista/Local 

Título Desfecho/ 

Instrumento 

01 Laura  M. 

Wagner, 

Elizabeth 

Capezuti, 

Barbara Brush, 

Marie Boltz, 

Susan Renz, 

Karen A. 

Talerico47
 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

Cinahl 

 

Artigo 

científico 

Research in 

nursing & 

health 

Canadá 

Description of an 

advanced practice 

nursing consultative 

model to reduce 

restrictive siderail 

use in nursing homes 

 

 

“Evaluation of 

siderail Usage” 

02 Elizabeth 

Capezuti, 

Laura M. 

Wagner, 

Barbara  L. 

Brush, 

Marie 

Boltz, 

 

 

 

 

2007 

Pubmed 

 

Artigo 

científico 

The American 

Geriatrics 

Consequences of an 

Intervention to 

Reduce Restrictive 

Side Rail Use in 

Nursing Homes 

 

 

 

 

 

“Evaluation of 
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Art. Autor Ano Base De 

Dados/ Tipo 

De Material/ 

Revista/Local 

Título Desfecho/ 

Instrumento 

Susan Renz, 

and Karen A. 

Talerico48 

Society 

EUA 

siderail Usage” 

03 Elizabeth 

Capezuti, Karen 

A. Talerico, 

Neville Strumpf, 

Lois Evans49 

 

 

 

 

1999 

Cinahl 

Artigo 

científico 

Geriatric 

Nursing 

EUA 

Individualized 

Assessment and 

Intervention in 

Bilateral Siderail Use 

“Individualized 

Assessment for 

Evaluation  of 

siderail Usage” 

04 Elizabeth 

Capezuti, Karen 

A Talerico, Ina 

Cochran, 

Honore Becker, 

Neville 

Strumpf, Lois 

Evans50 

 

 

 

 

 

 

 

Cinahl 

 

Artigo 

científico 

Journal of 

gerontological 

Nurse 

EUA 

Individualized 

Interventions 

 to prevent 

 bed-related 

falls and

 reduce 

siderail use 

Aponta cinco 

categorias  de 

problemas   que 

frequentemente 

resultam em uso de 

grades:  “distúrbio 

de    memória, 

mobilidade 

prejudicada, risco de 

lesões, 
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Art. Autor Ano Base De 

Dados/ Tipo 

De Material/ 

Revista/Local 

Título Desfecho/ 

Instrumento 

1999 nocturia/incontinênc 

ia e distúrbio  do 

sono”. 

 

De acordo com os pesquisadores, nenhuma intervenção isoladamente representa 

uma solução para o uso de grades, existe uma variedade de intervenções adaptadas às 

necessidades individuais. O processo de seleção dessas intervenções individualizadas para 

reduzir as quedas do leito foram sintetizadas no quadro 2. 

 

 

Quadro 2. Intervenções individualizadas para prevenir quedas. 

Problema Intervenção 

Distúrbio de memória Remover barreiras como grades laterais de comprimento 

total e estimular uso de dispositivos auxiliares, como um 
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Problema Intervenção 

andador ou mesa de cabeceira. 

Mobilidade 

Prejudicada 

Amplitude de movimento (ADM): utilizar fisioterapia, 

terapia ocupacional com exercícios de força e ortostáticos. 

Cuidados de reabilitação para contraturas e/ou diminuição do 

ADM; 

Aumentar a consciência dos profissionais para: 

a) Utilizar campainhas de chamada sensíveis à luz; 

b) Utilizar interfones ou monitores tipo babá 

eletrônica para quartos/leitos ou banheiros; 

c) Identificar as portas dos quartos/ enfermarias 

pacientes de alto risco de queda com sinalizações 

coloridas para alertar a equipe que eles precisam de 

cuidados especiais. 

d) Posicionar alarmes para detectar movimentos dos 

pacientes sob o colchão. 

Atentar para pacientes de baixa estatura: ajustar ou 

personalizar a altura dos leitos para pacientes de baixa 

estatura (mais baixos) e consultar o terapeuta ocupacional 

para ajustar o assento do banheiro para este tipo de paciente 

de baixa estatura. 

Facilitar deambulação ou transferência: 

a) Utilize o trapézio ou ½ grade ou ¼ de grade no lado que 

o paciente tem mais força. 

b) Adicione um facilitador de transferência ao quadro da 

cama para aumentar a firmeza do colchão. 
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Problema Intervenção 

c) Os residentes devem vestir roupas fáceis de serem 

tiradas ou pijamas, à noite; 

d) Use chinelos, tapetes e pisos antiderrapantes. 

e) Crie um caminho iluminado e livre de móveis no trajeto 

do residente ao banheiro. Coloque mais interruptores para 

que ele possa acender as luzes. 

 

Dor 

Procure avaliação médica e de Enfermagem, revisão 

farmacológica e programação de analgésicos. 
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Problema Intervenção 

Potencial para lesões Potencial para lesão 

 

a) Utilize demarcadores de limites na cama: coxins nas 

laterais, colchões côncavos, cobertores enrolados ou 

macarrões de natação debaixo dos lençóis; 
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Problema Intervenção 
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Nocturia/Incontinência Prevenção Primária: procure avaliar a incontinência urinária 

e realizar rounds para eliminação individualizada. Use 

comadres e patinhos ou fraldas super absorventes para evitar 

que o residente fique molhado. 

Diminua o risco de queda: Posicione uma mesa de cabeceira 

no lado em que o residente tem mais força. Indique sapatos 

antiderrapantes com solado de borracha. Identifique os 

banheiros com fotos ao invés de palavras. 

Distúrbio do sono Insônia: Procure reavaliar a prescrição

 médica e farmacológica. Utilize o “ruído branco” para 

promover relaxamento. Ruído branco é um sinal sonoro que 

contém todas as frequências na mesma potência como o som 

da televisão quando não está sincronizada. (Esse barulho faz 

com que o limiar auditivo atinja seu nível máximo, o que 

significa que, na presença desse tipo de som, os estímulos 

auditivos mais intensos têm menos capacidade de ativar o 

córtex cerebral durante o sono). 

b) Procurar manter o ciclo regular do sono e evitar cochilos 

diurnos excessivos. 

Conforto: Use almofadas; utilize grades somente com o 

consentimento do residente/família e programe analgésicos. 

Integridade da pele: Usar colchões de ar ou outra alternativa 

para alívio da pressão como coxins e almofadas. 
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Como principal achado do estudo detectou-se que os artigos que emergiram da 

revisão são antigos, de 1999 e 2007, portanto, a necessidade de pesquisas sobre a temática 

visto a crescente implantação das políticas de segurança do paciente que recomendam 

medidas de prevenção de quedas enfaticamente51. 

Os quatros artigos abordam sobre instrumentos de avaliação do uso de grades, 

porém os artigos traziam apenas instrumentos de avaliação de grades utilizados em 

Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI), não encontramos nenhum 

instrumento utilizado na área hospitalar, apesar das autoras recomendarem estudos 

testando as escalas em outros ambientes de cuidado. 

Capezuti et al52 em seu estudo avaliou a efetividade de um modelo de Prática 

Avançada de Enfermagem, na redução do uso de grade como contenção bem como das 

quedas em Casas de Repouso ou Instituições de Longa Permanência (ILPI). Para isso  foi 

utilizado uma escala de avaliação individualizada “Evaluation of Siderail Use”. O 

instrumento desenvolvido promove uma abordagem detalhada na avaliação dos pacientes e 

sua adequação ao uso de grades. O instrumento requer que a enfermeira preencha um 

formulário de entrevista com pacientes e considera o estado físico, psicológico e os fatores 

ambientais. 

Em outro estudo a mesma autora Capezuti et al.48 avaliou a relação entre a prática 

avançada de Enfermagem com a redução do uso de grades e com o custo das alternativas 

para reduzir o uso de grades em 273 residentes em 4 casas de repouso na Filadélfia. Foram 

recomendadas 1275 alternativas de intervenção, com custo médio de 135 dólares, com o 

objetivo de redução das quedas. Evidenciou-se, assim que o modelo de consulta baseado na 

Prática Avançada de Enfermagem pode ser implementado através de uma avaliação 

individualizada sem trazer custos substanciais para a instituição. 

A justificativa para considerar as grades como uma forma de manter a segurança do 

paciente deve ser ponderada entre os benefícios e os riscos inerentes ao uso das grades 

laterais do leito. É razoável sugerir que grades devam ser utilizadas somente quando 

apresentem riscos minimizados em relação a intervenções alternativas a contenção. 

Portanto, essa avaliação abrangente pode superar o uso indiscriminado de grades e auxiliar 

a equipe de saúde, pacientes e familiares a decidirem por intervenções menos restritivas33. 

No quadro 3 encontram-se alguns benefícios e riscos do uso de grades: 
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Quadro 3. Benefícios e riscos do uso de grades 

Benefícios  Riscos Potenciais 

Ajudar o paciente a virar e se 

reposicionar na cama (sensação de 

conforto) 

Estrangulamento 

Servir de apoio para entrar ou sair da 

cama 

Asfixia 

Reduzem o risco de queda durante o 

transporte 

Lesões corporais 

Facilita o acesso aos controles da cama 

e aos itens de cuidado pessoal 

Morte por aprisionamento entre as grades e 

o colchão 

Proporciona uma barreira física para 

lembrar o paciente dos perímetros da 

cama. 

Lesões mais graves de queda após tentativa 

de escalar as grades 

 Hematomas, cortes e lesões na pele 

* No entanto, nenhum estudo foi  

localizado explorando ou  

medindo esses benefícios 

Induz o comportamento agitado quando 

grades são usadas como contenção ( quando 

impedem o paciente de sair da cama ou de 

executar atividades de rotina ou ir ao 

banheiro.) 

Induz o comportamento agitado quando  

grades são usadas como contenção ( quando 

impedem o paciente de sair da cama ou de 

executar atividades de rotina ou ir ao 

banheiro.) 

Obstrução da visão separando o paciente do 

cuidador 
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Desalojar os tubos durante o levantamento e 

abaixamento 

Cria uma sensação de estar preso ou 

encarcerado 

Fonte: Bed Rails In Hospitals, Nursing Homes and Home Health Care: The Facts. 

FDA, 2000. 

Donius e Rader15 criaram uma árvore de decisão sobre grades laterais abrangendo 

três níveis de avaliação de risco de quedas. Porém, não deixam claro sobre os pacientes que 

tem capacidade de se levantar da cama, que necessitam de ajuda e não traz perguntas 

relativas ao passado de pacientes que já tentaram escalar as grades e ou que tem o risco de 

fazer isso novamente. Entretanto, caso uma escala com esses itens fosse utilizada na prática 

clínica dos enfermeiros, esses fatores passariam a ganhar prioridade. 

Os princípios da avaliação de grades da cama planejados por Everitt e Bridel- 

Nixon35 são baseados numa revisão de literatura sobre risco de queda. O instrumento foi 

avaliado na avaliação de conteúdo por peritos como compreensível, específico e breve. Os 

autores também produziram orientações sobre o uso das grades laterais como complemento 

a essa avaliação. O instrumento foi aprimorado pela adição de uma pontuação para os 

fatores de risco apresentados, como isso a abordagem utilizada é baseada em evidências e 

auxilia o trabalho dos enfermeiros em qualquer especialidade. 

No estudo de Capezuti et al.52 relatam cinco categorias de problemas que resultam 

em uso de grades laterais: distúrbio de memória, mobilidade reduzida, risco de lesões, 

nocturia/incontinência e distúrbios do sono. Como as casas de idosos ou Instituições de 

longa Permanência (ILPI) precisam trabalhar para atender ao que determina o HCFA sobre 

as grades laterais, os administradores e profissionais precisam implementar intervenções 

que ofereçam segurança e que individualizem os cuidados.  As diretrizes do HCFA 

orientam que as Instituições de Longa Permanência desenvolvam planos de cuidados que 

atendam às necessidades individuais de segurança dos residentes. Ou seja, as grades devem 

ser indicadas individualmente, e não grades para todos os pacientes idosos. 

Segundo Foltz-Gray53, o processo de avaliação e a justificativa para o uso de cada 

intervenção de prevenção de quedas precisam ser documentados. A redução das grades 
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laterais requer além de suporte administrativo, políticas que reflitam sobre a não contenção 

ou ao menos para a mínima contenção e recursos financeiros para a compra de novos 

equipamentos, recursos humanos qualificados e uma política de inclusa da família nos 

cuidados em saúde. 

Grande parte das intervenções sugeridas tem um baixo custo, com exceção para 

aquelas que previnem alto risco de lesões como a cama baixa que pode ser uma aquisição 

mais onerosa. Pesquisas demonstram redução de custos com a prevenção de lesões 

relacionadas as grades, além de prevenir as quedas no leito. É necessário encorajar as 

instituições de saúde à adotarem uma redução significativa de grades. 

Capezuti et al54 detalha a importância de avaliações individualizadas para 

implementar as intervenções de redução do uso de grades laterais do leito. Os autores 

acreditam que o uso de grades como contenção pode ser reduzido por um processo de 

avaliação individualizada da necessidade das grades laterais, além de orientar os 

enfermeiros no manejo do paciente de alto risco. 

Esse instrumento traz que a avaliação individualizada consiste na coleta de dados 

em quatro áreas: história do residente (razões para uso de grades, registros do cuidado e 

incidentes reportados); exame físico; características do ambiente (quarto e banheiro); 

problemas específicos do residente. A partir daí deve ser desenvolvido o plano de cuidados 

para minimizar ou eliminar o uso degrades. 

Em um artigo de intervenção para diminuir o uso de grades como contenção em 4 

casas de repouso e com uma amostra de 251 residentes, fez a associação entre grades 

laterais e as quedas da cama. A hipótese do estudo foi que a redução no uso das grades 

como contenção pode ter sucesso sem comprometer a segurança do residente, ou seja, não 

aumentou o número de incidentes por queda, ao contrário diminui, pois,a equipe de saúde 

sabia os riscos individuais, e implementaram estratégias de prevenção de riscos. 

A intervenção empregou estratégias destinadas a ajudar os profissionais da 

Instituição de Longa Permanência de Idosos a desenvolver habilidades no processo de 

avaliação e manejo da redução da contenção por grades laterais47. Uma enfermeira 

gerontóloga com mestrado de EPA realizou a avaliação de cada paciente após o 

consentimento deles.  
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O estudo utilizou o instrumento “Evaluation of siderail Usage”54
 para identificar os 

fatores de risco que influenciavam no uso de grades (queda da cama, mobilidade na cama, 

habilidade de transferência, problemas com sono e nível de continência. Após as 

avaliações e recomendações (intervenções) para diminuir o uso de grades foi realizado um 

plano de cuidados55 revisado com enfermeiros e outros profissionais da unidade. O 

resultado apontou  redução do uso de grades, assim como da contenção mecânica que pode 

ser  reduzida com sucesso as medidas de intervenção, sem comprometer a segurança dos 

participantes do estudo. 

O uso de grades laterais foi identificado como restritivo e não restritivo. As grades 

como contenção/restritivas foram designadas como uma grade de comprimento inteiro  

levantada ou quatro grades de meio comprimento levantadas e não restritivo para nenhuma 

grade levantada, uma grade de comprimento completo levantada de um lado ou uma a três 

grades de meio comprimento levantadas.  

Os achados apontaram que a redução do uso de grades foi associada com a 

diminuição do número de quedas da cama, assim como a diminuição da contenção 

mecânica. O uso persistente de grades laterais reflete um consenso gradual e equivocado, 

em vez de uma prática orientada empiricamente35. 

Em suma os estudos descrevem que uma avaliação individualizada e sistemática no 

processo de decisão sobre o uso das grades contribui para uma prática avançada de 

enfermagem14, 35, 44, 53-54. Além de fazer com que os enfermeiros reflitam de forma 

abrangente sobre os desejos dos pacientes e familiares em relação ao uso das grades 

laterais, bem como sobre o estado físico, cognitivo, sensorial e de mobilidade, os 

medicamentos utilizados, o histórico do paciente e os fatores ambientais33.  

 A evidência desses estudo21, 54 juntamente com as consequências negativas 

associadas a contenção mecânica questionam seu papel nas instituições de saúde como 

uma intervenção de enfermagem. 

2.1 REFERENCIAL TEMÁTICO 

2.1.1 Humanização Hospitalar e a Segurança do Paciente 

De acordo com a cartilha “Humaniza SUS”, humanização é aquele que reconhece o 

outro como legítimo cidadão de direitos, valorizando os diferentes sujeitos implicados no 
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processo de produção de saúde. Nesse sentido, a Política Nacional de Humanização (PNH) 

/ Humaniza SUS é conceituada como a valorização dos diferentes sujeitos implicados no 

processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. A autonomia e o 

protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos 

solidários, a construção de redes de cooperação e a participação coletiva no processo de 

gestão são os valores que ancoram essa política56. 

Entende-se por autonomia a “produção de suas próprias leis” ou “faculdade de se 

reger por suas próprias leis”57. Pensar os indivíduos como sujeitos autônomos é considerá-

los como protagonistas nos coletivos de que participam corresponsáveis pela produção de 

si e do mundo em que vivem. 

De outro modo, o protagonismo traz a ideia de que a ação, a interlocução e a atitude 

dos sujeitos ocupam lugar central nos acontecimentos. O processo de produção da saúde, 

diz respeito ao papel de sujeitos autônomos, protagonistas e implicados no processo de 

produção de sua própria saúde58. Ambos os conceitos têm a intenção de incluir o sujeito no 

processo de decisão sobre sua própria saúde e seu tratamento.  

Nesse sentido, apropria-se dessa discussão para o tema em estudo a contenção 

mecânica e a prevenção de quedas e tais intervenções devem ser discutidas com o paciente. 

É necessário que o cuidado prestado pela equipe de saúde possa garantir a 

integridade física e psíquica dos pacientes e que ele ocorra de forma humanizada. A prática 

de utilização de dispositivos para contenção em pacientes, em particular as grades da cama, 

sem uma avaliação individualizada, sem que haja a participação do paciente ou familiar na 

decisão sobre o uso ou não de grades viola a questão da autonomia e o protagonismo dos 

sujeitos. 

A literatura sugere que familiares não concordam com o uso de grades no cuidado 

dos seus parentes e afirmam que seu uso está associado com a perda da dignidade, além de 

apresentar riscos à segurança do paciente59-60. 

Um estudo realizado com residentes de Instituições de longa permanência  aponta 

que a prevenção de quedas e lesões relacionadas com queda é alcançada por planos de 

cuidados individualizados que abordam os fatores de risco específicos de cada residente. 

Este estudo demonstra que, a remoção de contenção não está associada ao aumento da 

ocorrência de queda ou lesões em idosos49. 
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O uso de grades de maneira planejada e cuidadosa deve ser uma prática presente 

nos hospitais do Brasil e do mundo, pois envolve questões éticas, de respeito à dignidade e 

aos direitos do paciente. Logo, as grades não deveriam ser usadas indiscriminadamente, 

com a intenção de conter o paciente e ou prevenir quedas, aliado a intenção de segurança 

do paciente. 

Entre os desafios da política de humanização na produção de saúde citadas na 

Política Nacional de Humanização (PNH) estão: melhorar a interação nas equipes e 

qualificá-las para lidarem com as singularidades dos sujeitos e coletivos nas práticas de 

atenção à saúde e incorporar de forma efetiva nas práticas de gestão e de atenção os 

direitos dos usuários da saúde61. 

O instrumento de avaliação proposto para tradução pode estar inserido em um 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) se considerarmos que o PTS é compreendido como 

uma estratégia de cuidado organizada por meio de ações articuladas, desenvolvidas por 

uma equipe multidisciplinar e definida a partir da singularidade do indivíduo, considerando 

suas necessidades e o contexto social em que está inserido62. 

Tendo como base que a modificação das práticas de cuidado através da clínica 

ampliada se faz necessário tomar a saúde como seu objeto de investimento, considerando a 

vulnerabilidade, o risco do sujeito em seu contexto; ter como objetivo produzir saúde e 

ampliar o grau de autonomia dos sujeitos; e a busca do equilíbrio entre danos e benefícios 

gerados pelas práticas de saúde58. 

O processo de construção do PTS implica a realização de quatro etapas: 

1) Diagnóstico: refere-se a uma avaliação orgânica, psicológica e social, a 

respeito dos riscos e da vulnerabilidade do usuário. Resgatar o Sujeito singular que se 

produz diante de forças como as doenças, os desejos e os interesses, assim como também o 

trabalho, a cultura, a família e a rede social. 

2) Definição de metas: diagnóstico; propostas metas de curto, médio e longo 

prazo, que serão negociadas com o Sujeito doente pelo membro da equipe que tiver um  

vínculo melhor. 

3) Divisão de responsabilidades: definir as tarefas dos membros da equipe 

com clareza. 
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4) Reavaliação: momento em que se discutirá a evolução e se farão as devidas 

correções de rumo. 

O paciente que, supostamente, necessita de contenção deve ser entendido como um 

caso a ser selecionado para discussão pela equipe multidisciplinar através do PTS, pois 

segundo a cartilha da clínica ampliada da PNH61, “a proposta é de que sejam escolhidos 

usuários ou familiares em situações mais graves ou difíceis, caso não seja possível aplicar 

a todos os pacientes. A estratégia que as equipes podem utilizar é reservar um tempo fixo, 

semanal ou quinzenal para reuniões exclusivas para o PTS. 

2.1.2 Segurança do Paciente os Eventos Adversos: Conceitos e  Definições 

A segurança do paciente, é conceituada como “a redução a um mínimo aceitável, 

do risco de um dano desnecessário associado ao cuidado à saúde”63 é um tema que vem 

sendo discutido mundialmente, principalmente a partir do relatório “Errar é Humano” (To 

Err is Human)64, publicado em 1999 pelo Institute of Medicine (IOM), um estudo  da 

“Harvard Medical Pratice Study” que mediu os eventos adversos ocorridos64-65. O relatório 

apontou que cerca de 100 mil pessoas morreram em hospitais a cada ano vítimas de 

eventos adversos nos Estados Unidos da América (EUA). Essa alta incidência resulta em 

uma taxa de mortalidade maior do que as atribuídas aos pacientes com HIV positivo, 

câncer de mama ou atropelamentos64. 

Em 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstrou preocupação com a 

situação. Criou, portanto, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente que tevepor 

objetivo organizar os conceitos e as definições sobre segurança do paciente e propor 

medidas para reduzir e mitigar os eventos adversos1, 66-67. Segundo essa organização 

Evento Adverso é todo incidente que resulta em dano ao paciente68. 

Tal definição é importante, pois cada profissional tinha uma visão diferente do que 

é o “erro”. Foram encontradas até 24 definições para o termo “erro em saúde” e 14 para 

“evento adverso”63. A partir de então a OMS decidiu desenvolver uma nomenclatura que 

pudesse ser comum a todos os profissionais: a Classificação Internacional de Segurança do 

Paciente (International Classification for Patient Safety – ICPS) que foram traduzidos para 

a língua portuguesa67-68. Foi um passo importante para que o tema segurança do paciente, 

unificando os conceitos e terminologias69. Dentro desta classificação as principais 

definições para esse estudo são apresentados no Quadro4. 
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Quadro 4. Definições em Segurança do paciente. 

Evento: algo que ocorre com ou envolve o paciente. 

Circunstância: situação ou fator que pode influenciar um evento, agente ou pessoa 

Dano: dano da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito deletério dele oriundo. 

Inclui doenças, dano ou lesão, sofrimento, incapacidade ou disfunção e morte. O dano 

pode, assim, ser físico, social ou psicológico 

Dano associado ao cuidado de saúde: dano surgido por, ou associado a, planos ou 

ações realizadas durante o cuidado de saúde em vez de uma doença de base ou lesão. 

Erro: falha em executar um plano de ação como pretendido ou aplicação de um plano 

incorreto. Pode ocorrer por fazer a coisa errada (erro de ação ou comissão) ou por falhar 

em fazer a coisa certa (erro de omissão) na fase de planejamento ou na fase de 

execução. Os erros são, por definição, não intencionais 

Violação: divergência deliberada de um procedimento cirúrgico, um padrão ou regra. 

São de forma habitual intencionais, apesar de raramente maliciosas; e, em determinado 

contexto, podem se tornar rotineiras ou automáticas. Um exemplo de violação é a não 

adesão à higienização das mãos por profissionais de saúde. 

Fonte: Adaptado de Runciman et al.63. 

A OMS desde então estabeleceu um conjunto de protocolos básicos para ser 

elaborados e implantados nas instituições de saúde: prática de higiene das mãos em 

estabelecimentos de saúde; cirurgia segura; segurança na prescrição, uso e administração 

de medicamentos; identificação de pacientes; comunicação no ambiente dos 

estabelecimentos de Saúde; prevenção de quedas; úlceras por pressão; transferência de 

pacientes entre pontos de cuidado; e uso seguro de equipamentos e materiais42. 

Outra definição importante é “Never Events”: são incidentes graves, em grande 

parte evitáveis que não deveriam ocorrer se medidas preventivas fossem implementadas70. 

Como exemplo temos o aprisionamento do tórax ou pescoço do paciente entre grades, 
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estrados ou entre a base da cama e o colchão em que as dimensões das grades combinadas 

com estrados, base e colchão não obedecem às diretrizes da Medicines and  Healthcare  

Products Regulatory Agency(MHRA). 

Quadro 5. Lista de Never Events que podem ser notificados no Sistema de 

informações da Anvisa. 

Óbito ou lesão grave de paciente associados a choque elétrico durante a assistência dentro 

do serviço de saúde 

Procedimento cirúrgico realizado em local errado 

Procedimento cirúrgico realizado no lado errado do corpo 

Procedimento cirúrgico realizado no paciente errado 

Realização de cirurgia errada em um paciente 

Retenção não intencional de corpo estranho em um paciente após a cirurgia 

Óbito intra-operatório ou imediatamente pós-operatório / pós-procedimento em paciente 

ASA Classe 1 

Óbito ou lesão grave de paciente resultante de perda irrecuperável de amostra biológica 

Insubstituível 

Gás errado na administração de O2 ou gases medicinais 

Contaminação na administração de O2 ou gases medicinais 

Alta ou liberação de paciente de qualquer idade que seja incapaz de tomar decisões, para 

outra pessoa não autorizada 

Óbito ou lesão grave de paciente associado à fuga do paciente, suicídio de paciente, 

tentativa de suicídio ou dano auto-infligido que resulte em lesão séria durante a assistência 

dentro do serviço de saúde 
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Óbito ou lesão grave materna  associados ao uso de contenção física ou grades da cama 

durante a assistência dentro do serviço de saúde 

Inseminação artificial com o esperma do doador errado ou com o óvulo errado 

Óbito ou lesão grave materna associado ao trabalho de parto ou parto em gestação de baixo 

Risco 

Óbito ou lesão grave de paciente resultante de falha no seguimento ou na comunicação de 

resultados de exame de radiologia 

Óbito ou lesão grave de paciente ou colaborador associado à introdução de objeto metálico 

 

 

Fonte: Anvisa156 

Os erros médicos têm um impacto dramático no custo, como exemplo, o Centro 

para o Controle de Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevent- 

em área de Ressonância Magnética 

Óbito ou lesão grave de paciente associados à queimadura decorrente de qualquer fonte 

 

durante a assistência dentro do serviço de saúde 

Úlcera por pressão estágio III (perda total de espessura tecidual – tecido adiposo 

 

subcutâneo pode ser visível, sem exposição dos ossos, tendões ou músculos) 

Úlcera por pressão estágio IV (perda total de espessura dos tecidos com exposição dos 

 

ossos, tendões ou músculos) 
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CDC) constatou em 1999 que erros médicos causam até 98 mil mortes e custam cerca de 

529 bilhões de dólares anualmente71. 

Outro tema importante em Segurança do Paciente é a cultura da organização72 

conceituada pela Health and Safety Comission (1993) como o produto de valores, atitudes, 

competências e padrões de comportamento individuais e de grupo, os quais determinam o 

compromisso, o estilo e proficiência da administração de uma organização saudável e 

segura. A cultura de segurança é desenvolvida a partir de uma comunicação aberta, 

trabalho em equipe, reconhecimento da dependência mútua, o aprendizado contínuo a 

partir das notificações de eventos e a primazia da segurança como uma prioridade em todos 

os níveis da organização68. 

2.1.3 Avaliação do Risco de Quedas e Medidas de Prevenção 

Quedas da cama são comuns em pacientes hospitalizados73-76 e podem resultar em 

sérios danos desde fraturas à hematomas subdurais. As quedas com lesões graves estão 

entre os 10 principais eventos sentinelas relatados à Joint Comission International (JCI)7. 

O banco de dados de eventos sentinelas da JCI teve 465 relatos de quedas com lesões em 

2009, com a maioria dessas quedas tendo ocorrido em hospitais. E, aproximadamente 63% 

dessas quedas resultaram em morte, e os demais pacientes sofreram danos pela queda77. 

No Brasil, uma investigação sobre quedas em idosos hospitalizados em Belo 

Horizonte mostrou que, em 1000 leitos, aproximadamente 3% a 13% dos indivíduos caem 

diariamente78. Outro estudo realizado em um hospital de Porto Alegre mostrou 58 eventos 

específicos de quedas de camas. Os dados revelaram que a maioria dos acidentes 

ocorreram em pacientes idosos (57%), masculino (50,9%), à noite (56,60%) e no setor de 

internação clínica (58%)79. 

A queda pode ser definida como um deslocamento não intencional do corpo para 

um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil80. Além 

disso, as quedas podem ser manifestações de patologias existentes, resultantes da interação 

entre diversos fatores que comprometem a estabilidade do indivíduo, tais como: fatores 

ambientais, fisiológicos, psicossociais e biomédicos81. 
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As escalas de avaliação de risco de quedas são ferramentas que atribuem valores 

numéricos a diversos fatores de risco40. O somatório destes fatores prediz se o doente tem 

um risco de queda baixo, médio ou elevado82.  

Existem diversos estudos descritivos de avaliação do risco de queda, mas apenas 

cinco instrumentos, foram testados quanto à forma como predizem as quedas40. Esses 

instrumentos são o Score de Innes (1985)83, a Escala de Quedas de Morse84, o Score de 

Schmid (1990)85, o Índice de Downtown86 e a avaliação do risco St Thomas’s Risk 

Assessment Tool in Falling Elderly Inpatients – STRATIFY37, mas apenas dois foram 

testadas em diferentes grupos de doentes, fora do estudo de investigação original87, a 

Escala de Quedas de Morse e a Avaliação do Risco STRATIFY. 

Os instrumentos de avaliação do risco tem um papel fundamental como primeiro 

passo na implementação de um programa efetivo e eficiente de prevenção de quedas 88. 

Existe evidência de que uma pessoa que já tenha caído, tem mais risco de voltar a cair nas 

mesmas circunstâncias, o mesmo acontecendo em doentes que apenas caíram uma vez 

durante o internamento, sendo importante intervir ao nível dos fatores de risco que são 

preveníveis ou reversíveis82. 

Sendo assim os enfermeiros desempenham um papel essencial na identificação dos 

indivíduos com risco de queda, e consequente implementação de intervenções de 

enfermagem ajustadas à situação89, baseando a prática na evidência e na formação 

contínua90. 

Além das escalas de avaliação do risco de queda, outras estratégias para prevenção 

de quedas são citadas na literatura. Um estudo realizado em unidade de reabilitação refere 

que a liderança da equipe de enfermagem na educação de funcionários, pacientes e 

familiares, atentando-os para os fatores de risco e para melhores práticas para prevenção de 

quedas, pode fazer diferença significativa na incidência de quedas91. 

Outra estratégia importante é envolver o paciente e seu acompanhante nas 

estratégias de prevenção, orientando os sobre os fatores de risco e a importância de sua 

participação nesse processo92. Segundo Schwendimann et al.93 aliar mais de uma estratégia 

de prevenção pode ser positivo, no entanto a utilização de intervenções multifatoriais é 

demorada. 
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Incorporar e sensibilizar outros profissionais também pode ser eficaz. Evidências 

que incluíram a participação multiprofissional do fisioterapeuta na educação do paciente94 

e na avaliação da mobilidade95,  da avaliação médica juntamente com avaliação do 

enfermeiro para identificar o risco de quedas96 e na revisão da medicação95 e que 

reforçaram que todos os profissionais que atuam no ambiente hospitalar são responsáveis 

pela prevenção de quedas97 mostraram-se eficientes e reduziram a taxa de quedas. 

2.1.4 A redução do uso de grades e a diminuição das quedas 

Grades são barras plásticas ou metálicas, rígidas ou ajustáveis que se encaixam em 

uma cama de hospital ou de casa de repouso. Elas são de várias formas e tamanhos: 

inteiras, metade, três - quartos e um quarto de comprimento98, conforme mostra a figura 

abaixo: 

 

 

 

 

Figura 2. Fluxograma Tipos de grades da cama   

Fonte: Hospital Bed Safety Workgroup/FDA,2003122. 
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Estudos analisaram as diferenças na incidência de queda entre o aumento do uso de 

grades e a diminuição do uso. Suas descobertas foram: 

a) A incidência de quedas do leito com grades elevadas foi igual ou maior do que 

quando as grades não estavam elevadas. Os pacientes em um estado "não racional" no 

momento da queda foram significativamente mais propensos a ter caído com as grades 

elevadas99; 

b) Reduzir o uso de grades não diminuiu o número de quedas do leito e resultou 

em significativamente menos lesões graves100; O aumento do uso de grades não resultou 

em diminuição de quedas, quedas recorrentes ou ferimentos graves54. 

Por isso, é indispensável realizar uma avaliação do uso de grades44 e criar medidas 

que contemplem a avaliação de risco aos quais os pacientes estão submetidos. 

Dentro das estratégias alternativas para contenção, tem-se: 

Individualização da rotina diária: padrões de sono, tempo na cama, padrões de 

atividade, programas de higiene, observação e atendimento das necessidades físicas. 

Reabilitação e programa de exercícios, incluindo técnicas de transferência segura; 

ensino de estratégias de compensação comportamental para deficiências físicas e 

cognitivas; uso de dispositivos para distrair o paciente como cadeira de balanço; 

Educação do paciente, família e profissionais sobre estratégias alternativas para uso 

de grade; acompanhar o paciente; cabeceira cômoda; colocação de almofadas/macarrão de 

natação como marcadores de limite para a borda da cama; tapetes ou colchões no chão 

(para proteger o paciente no caso de rolarem da cama); cama baixa ou encostada na parede 

unilateralmente; uso da luz noturna para melhorar a orientação e evitar transferências 

inseguras à noite; dispositivos de alarme para chamar a equipe de enfermagem; bastões nas 

camas e trapézios ajudam na mobilização (a virar o paciente de lado e nas transferências); 

cadeiras ao lado da cama ou mesas de cabeceira podem ser usadas para mobilização; 

terapias com água; grupos de reminiscência; técnica verbal de exalação (processo no qual o 

paciente é redirecionado a um espaço pessoal mais calmo para redução da ansiedade e a 

prevenção da atuação violenta27. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa metodológica, que teve como meta a elaboração de um 

instrumento confiável e preciso que possa ser empregado por outros pesquisadores e 

profissionais101. 

A escolha do instrumento se deu pela livre disponibilização por via eletrônica e sem 

ônus e a possibilidade ser usado em diferentes contextos culturais. Para iniciar o processo 

de tradução e adaptação transcultural do “Evaluation of Siderail Usage” foi necessário 

contatar a autora principal, Drª Elizabeth Capezuti por correio eletrônico, para obter a sua 

autorização (ANEXO I). A autora permitiu que fosse realizada a tradução, adaptação e 

validação do instrumento no Brasil. E os resultados obtidos foram ser submetidos ao 

consentimento da autora em cada etapa do estudo. 

Para realizar o processo de adaptação de um instrumento a tradução foi o primeiro 

passo. A adaptação engloba a adequação cultural, ou seja, o preparo desse instrumento para 

o uso em outro contexto102-103. Os termos “adaptação” e “tradução” são distintos, e tem-se 

preferido o uso do primeiro, uma vez que compreende todos os processos concernentes à 

adequação cultural do instrumento, para além da mera tradução30. 

Ao se adaptar um instrumento, foram considerados os aspectos culturais, 

idiomáticos, linguísticos e contextuais concernentes à sua tradução. Uma vez  o instrumento 

adaptado, é possível realizar estudos entre diferentes populações, comparando 

características de indivíduos inseridos em diferentes contextos culturais.  Adaptar um 

instrumento já existente, ao invés de elaborar um novo, específico para a população- alvo,  

possui uma série de vantagens, tais quais: o pesquisador compara dados obtidos em 

diferentes amostras, de diferentes contextos, permitindo uma maior equidade na avaliação, 

visto que o construto é avaliado a partir de uma mesma perspectiva teórica e metodológica. 

Entende-se que a utilização de instrumentos adaptados permite uma maior capacidade de 

generalização e permite, também, a investigação de diferenças entre uma população 

diversificada30, 44,104. 

Logo, esse estudo foi sustentado por aspectos relacionados à adaptação 

transcultural do instrumento e sua metodologia foi baseada nos seguintes estágios: 

(1) tradução do instrumento do idioma de origem para o idioma-alvo; 
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(2) realização da síntese das versões traduzidas; 

 

(3) tradução reversa para o idioma de origem (backtranslation); 

 

(4) análise da versão sintetizada por juízes experts; 

 

(5) estudo-piloto (Brem & Harold, 200930; Sireci, Yang, Harter, & Ehrlich, 2006156). 

Esses representados na Figura 3: 
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Fonte: Beaton et al., 2007105
 

 

Figura 3. Estágios da Tradução e Adaptação Transcultural. 

 

3.1 ESTÁGIO I - TRADUÇÃO DO INSTRUMENTO 

Ao se adaptar um instrumento, deve-se realizar a sua tradução do idioma de origem 

para o idioma-alvo, isto é, a nova versão que será utilizada. É um processo complexo, e 

exige alguns cuidados para obter uma versão final adequada para o novo contexto, que não 

modifique as características da versão original. 

Segundo a literatura há a necessidade de se evitar a tradução literal dos itens30, 103, 

porque, muitas vezes, resulta em frases incompreensíveis ou, pelo menos, não coerentes 

com a fluência do idioma-alvo. Portanto, uma tradução adequada requer um tratamento 

equilibrado de considerações linguísticas, culturais, contextuais e científicos sobre o 

construto avaliado. A literatura sugere que tradutores bilíngues independentes devam ser 

convocados para adaptar os itens ao novo idioma29-30, 106. Atualmente, é sugerida a 

presença de, ao menos, dois tradutores bilíngues para a realização desse processo, 

minimizando o risco de vieses linguísticos, psicológicos, culturais e de compreensão 

teórica e prática107. 

Pesquisas apontam que os tradutores devem ser plenamente proficientes em ambos 

os idiomas de interesse e estarem familiarizados com as culturas associadas à linguagem 

nos diferentes grupos105. É necessário que os tradutores sejam fluentes no idioma de 

origem do instrumento, nesse caso o inglês, e nativos no idioma-alvo29 o português. Isso, 

para que o processo de tradução considere as características do idioma para o qual o 

instrumento se destina o que possibilita maior adequação cultural do processo de 

adaptação. 

Na fase inicial do estudo foi realizado a tradução da versão original do instrumento 

em inglês (ANEXO II), para a língua portuguesa por duas tradutoras bilíngues, 

separadamente, que tinham como língua materna o português do Brasil, mas com fluência 

no idioma inglês. A partir daí surgiram as duas versões T1 e T2 (ANEXO III; ANEXO IV). 
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É importante salientar que, uma tradutora escolhida possuía conhecimento sobre o 

tema é representante da área da saúde, portanto tinha conhecimento sobre a temática. A 

outra tradutora era formada em letras e, portanto, não possuía conhecimento técnico acerca 

do assunto. Para essa etapa foi elaborado um instrumento para uso das tradutoras 

(APÊNDICE I). 

3.2 ESTÁGIO II - SÍNTESE DAS VERSÕES 

De posse de ambas as traduções realizadas da língua original (inglês) para o 

idioma-alvo (português) foi realizado a síntese das versões. Ou seja, a comparação das 

traduções com avaliação das discrepâncias semânticas, idiomáticas, conceituais, 

linguísticas e contextuais, que objetivaram uma versão única do instrumento. De modo 

presencial, os pesquisadores e as duas tradutoras realizaram a síntese das duas traduções 

(T1 e T2) que resultou em T1-2 (ANEXO V). 

3.3 ESTÁGIO III – RETROTRADUÇÃO 

A partir da nova versão traduzida e, sem a influência da versão original, o 

instrumento foi traduzido novamente para o idioma original (inglês). Essa etapa foi 

necessária para garantir a verificação da validade do instrumento e se ele refletia 

precisamente o conteúdo da versão original. 

Foram realizadas duas retrotraduções por dois “retrotradutores” bilíngues que 

possuíam o idioma inglês como língua materna. Os retrotradutores não deveriam estar 

informados acerca do assunto abordado no instrumento e, preferencialmente, não deveriam 

também ser da área da saúde. Dessa forma evitou-se viés de informação, com 

probabilidades de se “destacar imperfeições”. 109-110
 

Portanto, a versão síntese do instrumento em português foi retrotraduzida para o 

inglês, por duas tradutoras independentes, estrangeiras, que tinham o inglês como língua 

materna, e fluência no português e que também conheciam a cultura brasileira. As 

tradutoras não participaram da tradução inicial e nem tiveram acesso à versão original do 

instrumento “Evaluation Siderails Usage”, e também não foram informadas dos objetivos 

da pesquisa. Duas versões surgiram: RT1 e RT2 (ANEXO VI e VII). 
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Sobre as tradutoras escolhidas para esta fase: uma nasceu na Filadélfia nos Estados 

Unidos e trabalha como professora de inglês em sua cidade. Morou por sete anos no Brasil 

e tem fluência no português. Durante o período que esteve no Brasil trabalhou como 

professora de inglês em cursos de idioma, com tradução e edição de textos técnicos. 

A outra tradutora é americana e seus pais são brasileiros. Morou no Brasil por 

muito tempo. Formada em Inglês com Mestrado em Linguística Aplicada. Hoje reside e 

trabalha em Chicago (Consulado Geral do Brasil em Chicago) e reside em Milwaukee, WI. 

Trabalha com tradução na empresa Gotcha LTS com escritórios em São Paulo e em 

Louisville, KY. 

Nessa fase, verificou-se  se a versão em português refletia o conteúdo da versão 

original e resultou em duas versões em inglês que foram comparadas pelas pesquisadoras 

que analisaram discrepâncias e sintetizou em uma versão RT1-2 que foi enviada a autora da 

escala para avaliação (ANEXO VIII).         

3.4 ESTÁGIO IV- REVISÃO DA SÍNTESE PELOS EXPERTS - COMITÊ DE 

JUÍZES 

Nesta etapa foi realizada a equivalência transcultural do instrumento por um comitê 

de juízes, que analisou cada item do instrumento, incluindo as instruções.  

 O comitê avaliou a equivalência entre as versões traduzidas e o instrumento 

original em cada uma das áreas: (1) equivalência semântica – objetiva avaliar se as 

palavras apresentam o mesmo significado, se o item apresenta mais de um significado e se 

existem erros gramaticais na tradução; (2) equivalência idiomática – devem avaliar se os 

itens de difícil tradução do instrumento original foram adaptados por uma expressão 

equivalente que não tenha mudado o significado cultural do item; (3) equivalência 

experiencial – devem observar se determinado item de um instrumento pode ser aplicado 

na nova cultura e, em caso negativo, substituir por algum item equivalente; (4) 

equivalência conceitual – busca avaliar se determinado termo ou expressão, mesmo que 

traduzido adequadamente, avalia o mesmo aspecto em diferentes culturas.  

 A Figura 4 ilustra o que deve ser levado em consideração na avaliação da 

equivalência entre as versões traduzidas e o instrumento original pelos juízes e autores. 
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Fonte: Adaptado de Guillemin, 1993109. 

Figura 4. Aspectos a serem considerados na adaptação transcultural 

3.4.1 Participantes do Comitê de Juízes 

De acordo com Beaton et al.102, a comissão deve ser formada por especialistas 

bilíngues, contendo metodologista, profissionais da saúde, um línguista, os tradutores 

envolvidos no processo e a investigadora. Logo, o comitê de juízes foi composto por 

enfermeiros, profissionais de saúde e estudiosos da área de contenção mecânica, que 

atendessem a pelo menos dois dos seguintes critérios: 

 Possuir experiência mínima de 03 anos no ensino ou na prática de Contenção 

mecânica, Prevenção de quedas, e Segurança do Paciente; 
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 Possuir domínio dos idiomas português e inglês; 

 Possuir domínio de metodologia de pesquisa; 

 Ter participado de pesquisas na área da enfermagem e na área de construção 

e validação de escalas e instrumentos. 

Não existe um consenso quanto à proporção quantitativa do grupo de avaliadores 

para validar os itens de um instrumento, porém, a quantidade de peritos irá depender da 

amostra disponível que o pesquisador poderá contatar111, mas recomenda- se para fins de 

análise estatística um mínimo de 30 participantes, essa foi a meta inicial, no entanto, dos 

55 juízes convidados 25 aceitaram participar da pesquisa, considerando sua experiência e 

qualificação no assunto/ área estudada. 

3.4.2 Coleta de dados Comitê de Juízes 

Cada juiz recebeu uma pasta contendo uma ficha de caracterização profissional 

contendo as seguintes informações: nome, idade, tempo de formação, titulação 

(especializações, mestrado e doutorado), tempo de experiência no ensino e/ou na área da 

prática de contenção mecânica, Prevenção de quedas, e Segurança do Paciente; pesquisas e 

na validação de escalas e instrumentos (APÊNDICE II). 

Os juízes também receberam um instrumento para avaliação dos itens traduzidos. 

Este instrumento era do tipo escala Likert com as opções: 1-discordo totalmente, 2-

discordo parcialmente, 3concordo parcialmente, 4- concordo totalmente e um espaço para 

observações para que o avaliador pudesse sugerir as mudanças que achasse necessário 

(APÊNDICE III). Também foram disponibilizadas as versões do instrumento Evaluation of 

Siderail Usage traduzidas nas fases anteriores e uma cópia do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE IV). Foram realizadas 3 reuniões com no mínimo 3 

peritos. 

3.4.3 Análise dos dados do comitê de juízes 

Os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa foram dispostos em uma 

planilha eletrônica do programa Microsoft Excel 2013, construindo assim o banco de dados 

da pesquisa. O Excel também foi utilizado para construção de alguns gráficos descritivos. 

Qualquer outra análise estatística dos dados foi feita através do programa IBM SPSS 

(Statiscal Package for the Social Sciences), versão 22.0. 
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Para caracterização da amostra dos juízes, foi usada a estatística descritiva baseada 

em gráficos, distribuição de frequências e cálculo de estatísticas (média, mediana, desvio-

padrão, máximo e mínimo, coeficiente de variação) das variáveis quantitativas.  A 

variabilidade da distribuição de uma variável quantitativa foi considerada baixas com CV ≤ 

0,20, moderadas com 0,20 < CV ≤ 0,40 e altas com CV >0,40 157. 

Para validação do conteúdo, pra cada item e para o instrumento global foi calculado 

o Índice de Validade de Conteúdo (IVC). O IVC mede a proporção ou porcentagem de 

juízes que estão em concordância sobre determinados aspectos do instrumento e de seus 

itens. Alexandre et al112 destacam que este método emprega uma escala tipo Likert com 

pontuação de um a quatro. Nesse estudo as respostas incluíram: 1- Discordo totalmente, 2- 

Discordo parcialmente, 3- Concordo parcialmente, 4- Concordo totalmente. O IVC foi 

dado por: 

 

Além do IVC, foi calculado o Coeficiente de Validação do Conteúdo (CVC) 

proposto por Hernández-Nieto113 para quantificar e interpretar o julgamento de itens e 

escalas por um grupo de especialistas no construto que o instrumento propõe medir. Os 

valores de CVC aceitos para considerar a qualidade de um aspecto ou um item julgado 

devem ser maiores que 0,80113. O coeficiente de validação do conteúdo para cada item i da 

escala( CVCi ) é calculado através da divisão da média dos valores dos julgamentos dos 

juízes (∑x/j) pelo valor máximo da última categoria da escala Likert (Vmáx). 

 

O CVC total da escala CVCT é dado pela subtração do VC dos juízes ( CVCj)  para 

a escala como um todo, pelo Erro Padrão (PEj) da polarização dos juízes.O CVCj do 

vigésimo juiz é a divisão da média total dos escores atribuídos a todos os itens da escala 

pelo  vigésimo  juiz  pelo  valor  máximo  da escala Likert. PEj por sua vez, é calculado 

pela razão entre 1 e o número absoluto de juizes ( PNEj ) , elevada ao próprio número 

absoluto de juízes. A Figura 2, apresentada em Filgueiras et al.114 apresenta as equações 
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para o cálculo dos índices: CVCi, CVCj, PEj e CVCT e o algoritmo utilizado no presente 

estudo para o cálculo do CVC de cada item e global. 

 

 

 

Fonte: FILGUEIRAS et al.114
 

 

Figura 5. Algoritmo do cálculo do CVC. 

 

O instrumento foi validado por conteúdo quando os peritos em seus IVC e CVC 

fossem maiores ou iguais a 0,8 para todos os itens e no global. 

3.5 ESTÁGIO V - PRÉ-TESTE - AVALIAÇÃO PELO PÚBLICO-ALVO 

3.5.1 Local do Estudo 
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O Hospital Municipal Miguel Couto (HMMC) localiza-se na Rua Mario Ribeiro, 

117 – Leblon na área de programação da AP 2.1, na zona sul da Cidade do Rio de Janeiro 

com administração pública municipal e unidade orçamentária. Inaugurado em 1936, era 

definido até 2005, como hospital geral com emergência. Hoje com  mais de 80 anos de 

existência foi caracterizado como hospital de urgência e emergência com ênfase no 

atendimento ao trauma. Possui atualmente 305 leitos ativos de internação, desses 33 são de 

unidades complementares, 164 leitos cirúrgicos, 51 clínicos, 35 leitos obstétricos e 22 

leitos para pediatria.  

Possui uma maternidade com atendimento à gravidez de baixo risco. A atenção 

multidisciplinar é realizada por médicos e enfermagem além dos serviços de Saúde Mental, 

Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição, Farmácia, Fisioterapia, Serviços de Apoio e 

Diagnóstico e Núcleo Interno de Regulação. Também conta com o apoio do Programa de 

Atendimento Domiciliar (PAD). 

A equipe que atua no Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Miguel Couto 

tem encontros semanais e, através de um plano de trabalho, o grupo discute e promove 

ações para implementação de protocolos específicos relacionados à gestão de risco no 

serviço de saúde, a qualidade e a segurança do paciente, norteando princípios e diretrizes, 

assim como a disseminação sistemática da cultura de segurança. 

O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do HMMC foi criado em 2013, sob a 

portaria de nº 49 de 27 de novembro de 2013, com o objetivo de implantar o Plano de 

Segurança do Paciente (PSP) e as práticas que podem causar danos aos pacientes. Neste 

contexto, o Hospital Municipal Miguel Couto, um hospital de emergência referência de 

trauma no Rio de Janeiro, constitui-se um ambiente vulnerável ao erro devido à sua 

complexidade e multiprofissionalidade.  

O Ministério da Saúde tem contribuído para a formação dos profissionais da equipe 

do NSP e foi responsável, em 2017 pela formação de quatro integrantes: 03 enfermeiras e 

um médico anestesiologista no Curso de Especialização em Segurança do Paciente para 

Profissionais da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) que foi ministrado 

pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ) na  modalidade à distância e 

com momentos presenciais. E  a autora desse estudo, foi uma das profissionais capacitadas. 

3.5.2 Enfermeiros participantes 
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Critérios de inclusão: 

Nessa fase buscou-se no mínimo 30 enfermeiros participantes. 

  Participar diretamente do cuidado assistencial aos pacientes; 

 Pertencer ao quadro profissional das clinicas cirúrgica, médica, Centro de Terapia 

Intensiva (CTI) e Unidade Intermediária 

 Que atendessem aos pacientes adultos e idosos; 

Critério de exclusão: 

 

 Enfermeiros que não realizassem a avaliação do instrumento completamente. 

3.5.3 Pacientes 

Critérios de inclusão: 

 Pacientes internados na clinica médica, cirúrgica, UTI e UI adulto e idoso 

Critério de exclusão: 

 Instabilidade clínica no momento da entrevista. 

Ao final foram incluídos 30 enfermeiros e 57 pacientes das unidades descritas. 

3.5.4 Coleta de dados da fase pré-teste 

Os dados foram coletados diariamente por duas semanas, nos períodos diurnos e 

noturnos. Cada enfermeiro optou por fazer uma ou duas avaliações de pacientes utilizando 

o instrumento de avaliação do uso de grades “Evaluation of Siderail Usage”. Nessa etapa 

investigou-se as instruções estavam claras, se os termos presentes nos itens estavam 

adequados, e se as expressões correspondiam àquelas utilizadas pelo grupo. 

Antes de iniciar a avaliação, o paciente era esclarecido sobre o objetivo do estudo, 

seus riscos e benefícios e assinava a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICE VI). 

Para melhor entendimento essa fase seguiu os seguintes passos:  
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1º O enfermeiro avaliou o paciente subjetivamente quanto a necessidade do uso de 

grades sem utilização do instrumento; 

2º O enfermeiro iniciou a avaliação do paciente, á beira leito, utilizando o 

instrumento de avaliação do uso de grades traduzido; 

3º Paciente ou familiar era questionado sobre sua preferência em relação ao uso de 

grades (opções: nenhuma, uma ou duas grades inteiras (no caso de camas com grades 

divididas consideraram-se como duas grades inteiras as quatro meias-grades), cabe 

ressaltar que esse é o terceiro item do instrumento traduzido; 

4º Nesse momento era realizada a determinação do risco de danos causados por 

grades.  

5º Seleção das alternativas correlacionadas aos problemas levantados pelo 

enfermeiro. 

6º Por último o enfermeiro fazia sua indicação do uso de grades. 

Ao terminarem a avaliação do uso de grades dos pacientes, cada enfermeiro 

recebeu um formulário tipo escala likert para avaliação da praticabilidade do instrumento 

“Evaluation of Siderail Usage” com os seguintes itens: “Eu achei fácil entender as 

instruções de preenchimento”; “Eu achei fácil entender as questões do questionário”; “Eu 

achei fácil assinalar as respostas do questionário”; “Eu achei interessante contar com o 

apoio de um instrumento para avaliação de grades”. As respostas estavam classificadas em: 

discordo totalmente; discordo parcialmente; não tenho opinião; concordo parcialmente; e 

concordo totalmente (APÊNDICE VII). 

3.5.5 Análise dos dados Coeficiente de  Concordância 

Tradicionalmente, coeficiente de Kappa é usado para a mensuração da 

concordância quando as respostas são categóricas115. Essa medida tem como valor limite 

máximo o 1, representando total concordância. Por outro lado, os valores próximos e até 

abaixo de 0, indicam nenhuma concordância, ou a concordância foi exatamente a esperada 

pelo acaso. 
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Por meio do coeficiente Kappa é possível elaborar um teste de hipótese para avaliar 

a significância do índice calculado. Seja o teste: 

 

 

Evidentemente, quando a hipótese nula ) for aceita, Kappa é igual a 0, o que 

indicaria concordância nula. Caso contrário, quando rejeita-se a hipótese nula, ele é maior 

do que zero. No caso de rejeição da hipótese (Kappa=0) temos a indicação de que a medida 

de concordância é significantemente maior do que zero,o que indicaria que existe alguma 

concordância. Isto não significa necessariamente que a concordância seja alta, cabe ao 

pesquisador avaliar se a medida obtida é satisfatória ou não. De acordo com (Landis & 

Koch,1977): 

K<0:                sem concordância; 

0≤K<0,21:       presença de ligeira concordância; 

0,21≤K<0,41:  concordância fraca;  

0,41≤K<0,61:  concordância moderada;  

0,61≤K<0,81:  concordância substancial;  

0,81≤K≤1,00:  concordância quase perfeita. 

Portanto, adotou-se o trabalho desenvolvido por Gwet116 que apresenta e 

exemplifica as limitações presente quando se calcula a estatística de Kappa.  Conforme o 

autor aponta, o grande problema presente é quando existe elevada concordância entre os 

juízes em torno de uma opção de resposta. Esse fato é conhecido como o “Paradoxo de 

Kappa”, isto é, por mais que exista grande prevalência de concordância entre os juízes o 

índice de Kappa não reflete esse nível de concordância obtendo um valor baixo para o 

índice. 
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Considerando estes fatos Gwet propôs um novo índice, a estatística AC1 de Gwet, 

visando corrigir o viés causado pela expressão usada para calcular a probabilidade de 

chance ao acaso116. Desse modo, tem-se como hipótese: 

 

 

Ou seja, se AC1 de Gwet for maior que zero ocorre baixa probabilidade de 

concordância entre os juízes ocorrer ao acaso. 

3.5.6 Teste de associação entre duas variáveis 

O teste de Fisher foi aplicado para verificar à associação entre duas variáveis 

nominais, ou seja, variáveis que possuem respostas categóricas. O objetivo principal foi 

verificar  se o comportamento de uma variável pode ser influenciado por outra variável117. 

A hipótese a ser testada com essa metodologia é a seguir: 

H0: A variável A não influência a variável B  

H1: A variável A influência a variável B 

Ou seja, se rejeito a hipótese nula pode ser considerado em 95% de chance que uma 

variável está associada à outra. 

3.5.7 Análise e validade dos itens 

A análise empírica dos itens implica na avaliação de uma série de parâmetros118 um 

desses parâmetros, são a unidimensionalidade e validade. A unidimensionalidade tem por 

objetivo avaliar se os itens estão medindo uma única e mesma coisa. A validade do item 

está relacionada com aquilo que pretende medir118. A terceira medida avaliada nesse estudo 

foi a fidedignidade dos testes, ou também conhecido como precisão e confiabilidade. A 

fidedignidade ou a precisão diz respeito à característica do teste de medir os mesmos 

sujeitos em ocasiões distintas118. 
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Para mensurar cada um desses parâmetros fez-se uso de métodos pertencentes à 

Analise Fatorial. Para medir a unidimensionalidade e validade usou-se a extração de um 

fator único (ou latente) dos itens, e através da mensuração de sua carga fatorial desse fator, 

verificou-se a validade desses itens junto ao fator latente. Para garantir significância nas 

cargas fatoriais recomenda valor de 0,70 de carga fatorial para tamanhos amostrais abaixo 

de 60 participantes. A carga fatorial de um item no fator mostra a correlação existente entre 

o item e o fator. Pode variar entre 0 e 1. Quanto maior a correlação, maior é a validade do 

item. 

Para medir a confiabilidade/fidedignidade do teste vamos fazer uso de outra 

técnica, o Alfa de Cronbach. O valor assumido pelo Alfa está entre 0 e 1, e quanto mais 

próximo de 1 estiver seu valor, maior a fidedignidade das dimensões do construto119 

recomenda que esse valor esteja acima de 0,7. O Alfa visa verificar a consistência interna 

do teste, isto é, verificar a congruência que cada item do teste tem como o restante dos 

itens do mesmo teste. 

Para análise do último instrumento adotado nesse estudo o de praticabilidade 

adotou-se os mesmos parâmetros do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) adotados para 

o Estágio III de Comitê de Juízes, definido como a proporção de itens que recebe uma 

pontuação de 4 ou 5 pelos enfermeiros participantes do pré-teste, recomenda IVC mínimo 

em 80% para considerar-se válido. 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisada Faculdade de Medicina 

do Hospital Universitário Antônio Pedro e pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro, sob o parecer 3.013.114 (ANEXO IX), seguindo as recomendações da resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A carta de anuência do Hospital encontra-se em 

anexo. (ANEXO X). 

Os enfermeiros participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE VI) após serem esclarecidos sobre os objetivos da 

pesquisa, seus riscos e benefícios. A aplicação do instrumento forneceu risco mínimo para 

o paciente, pois os dados foram gerados a partir do processo cotidiano de assistência de 

enfermagem da unidade, ou seja, não foi realizado nenhum procedimento ou atividade em 

função da utilização do instrumento. O desconforto foi relacionado ao tempo dispensado 
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para sua participação na pesquisa. As normas e rotinas da instituição foram respeitadas, 

além do sigilo das informações foram garantidas. 

4 RESULTADOS  

4.1 TRADUÇÃO INICIAL DO INSTRUMENTO 

Realizada no período de junho a setembro de 2018. O contato inicial com as 

tradutoras foi realizado por e-mail e, após o aceite para participar da tradução foi enviada 

uma versão original do instrumento para cada uma. Realizada por duas tradutoras 

independentes, uma enfermeira, doutora e fluente na língua inglesa, outra graduada em 

língua inglesa, profissional da área de tradução, que produziram as versões T1, T2. 

4.2 SÍNTESE DA TRADUÇÃO 

Nessa etapa obteve-se como resultado a versão síntese do instrumento (ANEXO 

XI), após consenso entre as tradutoras e pesquisadores. Os termos e palavras que foram 

traduzidos igualmente pelas duas tradutoras foram abordados na reunião de consenso com 

as pesquisadoras do estudo. Apenas as divergências encontradas nos instrumentos 

traduzidos, o termo escolhido, o mais adequado do ponto de vista semântico e idiomático, 

considerando que o instrumento seria submetido à retrotradução posteriormente. 

As tradutoras fizeram as seguintes observações e recomendações para o arquivo 

final da retrotradução: para resident optou-se por paciente; able – capaz de; bed – leito; 

make attemp to climb – escalar; human assintence – apoio/ajuda humana; locks – 

fechaduras/travas; pillows and/or cushions – bloco/coxim; full siderail – grade 

inteira/completa; history – histórico; around siderails – por entre as grades; laceração de 

pele – lesões de pele; Work – funcionou. 

4.3 RETROTRADUÇÃO 

Nessa fase foi realizada a tradução do instrumento versão síntese de volta para o 

inglês por duas tradutoras, bilíngues, americanas com fluência no português, foi obtida 

duas versões retrotraduzida (ANEXO VI e VII) que foram sintetizados em uma versão 

única pelas pesquisadoras, considerando termos divergentes e semelhantes. Logo após foi 
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enviada para a autora do instrumento Dr. Capezuti por e-mail para que aprovasse versão 

final da retrotradução conforme ANEXO IX. 

 

4.4 COMITÊ DE JUÍZES 

A amostra de juízes foi composta por 25 profissionais, dentre os quais 4 eram do sexo 

masculino (16%) e 21 eram do sexo feminino (84%). Predominou-se na amostra 20 juízes-

enfermeiros (80%), 2 juízes-médicos (8,0%) e um juiz de cada uma das respectivas 

formações: Direito, Fisioterapia e Pedagogia. As classes etárias mais frequentes foram de 

25 a 31 anos à qual pertencia 24% dos juízes e a de 55 a 61 anos à qual pertenciam outros 

24% dos juízes, com moderada variabilidade (CV=0,27) no intervalo de 26 a 61 anos, 

média de 42,4 anos, desvio padrão de 11,5 anos e mediana de 44 anos. 

Sobre o tempo de formação profissional obteve-se maioria de 7 a 11 anos de formação 

(39,1%), com alta variabilidade (CV=0,63) no intervalo de 4,5 a 38 anos, média de 17,5 

anos, desvio padrão de 11,1 anos e mediana de 13 anos. Já em relação ao tempo de prática 

o mais frequente foi de 1 a 9 anos (36%) de experiência em prática de enfermagem, saúde, 

geriatria ou contenção mecânica, com alta variabilidade (CV=0,75) no intervalo de  1 a 38 

anos, média de 14,6 anos, desvio padrão de 10,9 anos e mediana de 10 anos. 

A Tabela 1 mostra a distribuição de frequências do tempo de experiência dos juízes em 

docência, em segurança do paciente e em metodologia de instrumento. 

Tabela 1. Distribuição de frequência do tempo de experiência em docência, tempo de experiência 

em segurança do paciente e tempo de experiência em metodologia do instrumento. 

 

Tempo (anos) 

Experiência em Docência Experiência em segurança do 

paciente 

Experiência em metodologia 

de 

instrumento 

n (%) n (%) n (%) 

0 | 2 3 (12) 7 (28) 2 (8) 
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Tempo (anos) 

Experiência em Docência Experiência em segurança do 

paciente 

Experiência em metodologia 

de 

instrumento 

n (%) n (%) n (%) 

3 | 5 9 (36) 13 (52) 18 (72) 

5 | 10 8 (32) 4 (16) 5 (20) 

10 | 15 2 (8) 0 (0) 0 (0) 

15 | 20 3 (12) 1 (4) 0 (0) 

 

A classe mais frequente era a de 3 a 5 anos de experiência: em docência (36% dos juízes), 

em segurança dos pacientes (52% dos juízes) e em metodologia do instrumento (72%) dos 

juízes. Considerando os coeficientes de variação observa-se que estas variáveis 

apresentavam alta variabilidade entre os juízes, principalmente o tempo de experiência em 

segurança do paciente (1,30). Comparando as médias e medianas observa- se que os juízes 

tinham mais experiência em docência do que nas demais áreas, mas ainda assim tinha uma 

experiência média maior que 3 anos nessas outras áreas. 

4.5 ANÁLISE DE CONCORDÂNCIA ENTRE OS AVALIADORES E 

VALIDADE DO CONTEÚDO DO INSTRUMENTO 

Os resultados do IVC e CVC, por item e global são exibidos na Tabela 2. 

Tabela 2.  Distribuição dos índices de IVC e CVC para cada item e global. 

ITEM IVC CVC  ITEM IVC CVC 

Paciente/Quarto 0,92 0,87 
 Avaliação do uso de 

grades 

0,96 0,97 

Preferência do paciente 1,00 0,93  Avaliação das alternativas 1,00 0,94 
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ITEM IVC CVC  ITEM IVC CVC 

O paciente está apto a 

expressar sua preferência 

em relação às grades? 

 

1,00 

 

0,92 

 
 

Problema 

 

1,00 

 

0,94 

O paciente assinou um termo de 

consentimento indicando sua preferência 

sobre grades laterais? 

 

 

1,00 

 

 

0,92 

 
 

Providenciar campainha 

chamada ao alcance 

 

 

0,92 

 

 

0,91 

Se # 2 = sim, quantas 

grades o paciente prefere? 

1,00 0,94 
 Programar assistência ao 

banheiro a noite 

0,92 0,90 

Avaliação de Risco 0,96 0,96  Reduzir o tempo no leito 1,00 0,94 

O paciente tem histórico de quedas em 

geral? 

1,00 0,98 
 Aumentar a frequência de 

monitoramento 

0,96 0,95 

O paciente tem histórico de 

quedas do leito? 

0,96 0,96 
 Colocar dispositivos de 

apoio à beira do leito 

1,00 0,95 

O paciente faz  tentativas de 

escalar  ou  passar  por entre as grades 

laterais? 

0,96 0,93 
 Cuidados restauradores 

para  aumentar habilidades para se 

levantar e caminhar 

1,00 0,96 

O paciente já ficou aprisionado entre as 

grades ou entre o colchão e a grade 

lateral? 

 

 

0,96 

 

 

0,96 

 Utilizar metade ou um quarto de 

grade para mobilidade no leito ou 

para possibilitar a 

Transferência 

 

 

 

1,00 

 

 

0,95 

O paciente apresenta ou já apresentou 

hematomas, lesões por fricção ou 

laceração provocados por 

uma grade lateral? 

 

 

1,00 

 

 

0,89 

 Providenciar travesseiros ou 

almofadas como demarcadores de 

limite do leito 

 

 

1,00 

 

 

0,96 
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ITEM IVC CVC  ITEM IVC CVC 

 

Risco de Queda do Leito 

 

1,00 

 

 

1,00 

 Providenciar coxim ou protetor 

acolchoado na grade lateral (Ver 

item 1 

ou 2) 

 

 

0,96 

 

 

0,95 

O paciente está IMÓVEL (em

 coma/comatoso, paralisado ou 

SEM 

movimentos espontâneos)? 

 

 

 

1,00 

 

 

0,98 

  

Providenciar alarme no leito 

 

 

1,00 

 

 

0,97 

Se IMÓVEL, o paciente se 

inclina para um dos lados? 

1,00 0,93 
 Manter cama baixa 

1,00 0,98 

Se IMÓVEL (parte inferior do corpo) ou 

com MOBILIDADE, o paciente usa a 

grade para ajustar a 

posição no leito? 

 

 

 

1,00 

 

 

0,96 

  

Manter colchonete no chão próximo 

ao leito (Ver item 1 ou 2) 

 

 

1,00 

 

 

0,96 

Se COM MOBILIDADE, o 

paciente faz alguma tentativa de 

sair do leito? 

 

 

1,00 

 

0,96 

  

Outros 

 

1,00 

 

0,97 

Se COM MOBILIDADE, o 

paciente pode entrar e sair do  

leito  com segurança sem

 qualquer ajuda ou 

dispositivo de apoio? 

 

1,00 

 

0,95 

 Recomendações do 

Comite de Prevenção e Redução  de   

Contenção e uso de Grades laterais 

 

0,96 

 

0,90 

 

ITEM IVC CVC  ITEM IVC CVC 
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ITEM IVC CVC  ITEM IVC CVC 

Se COM MOBILIDADE, o paciente tem 

dificuldade para se equilibrar ou controlar 

o tronco? 

 

 

1,00 

 

 

0,94 

 Nenhuma grade lateral é indicada, 

porque o residente é capaz de entrar e 

sairdo leito de forma 

segura. 

 

 

1,00 

 

 

0,88 

Se  COM  MOBILIDADE o paciente 

apresenta redução da percepção de 

segurança devido á problemas cognitivos   

ou dificuldades de julgamento? 

 

 

 

0,96 

 

 

 

0,89 

 
As grades laterais estão indicadas 

porque o paciente está imóvel e não 

faz nenhuma tentativa para sair ou se 

virar para o lado. 

 

 

 

0,96 

 

 

 

0,93 

 

Considerações ou 

Observações individuais. 

 

1,00 

 

0,95 

 Uma grade lateral inteira está 

indicada para ajudar na mobilidade no 

leito. Indique DIREITA e 

ESQUERDA. 

 

 

0,96 

 

 

0,91 

 

 

Avaliação Adicional 

 

 

1,00 

 

 

0,98 

 Ambas as grades laterais (inteiras)

 são as 

contenções menos 

restritivas. 

 

 

0,92 

 

 

0,90 

 

 

Setor/Avaliação 

 

 

0,92 

 

 

0,92 

 Ambas as grades laterais (inteiras) 

não são usadas como contenção, pois 

o 

paciente está imóvel 

 

 

0,88 

 

 

0,88 

Enfermagem: Monitoramento no período 

noturno dos movimentos do paciente, 

com ambas as grades elevadas 

 

 

0,96 

 

 

0,88 

 Alternativa para grades 

laterias 

1,00 0,99 

Enfermagem: 

Monitoramento no período noturno dos 

movimentos do 

0,92 0,87 
 

Data 1,00 0,99 
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ITEM IVC CVC  ITEM IVC CVC 

paciente, com ou sem uma das grades 

 

ITEM 
IVC CVC  ITEM IVC CVC 

Avaliações multidisciplinares para 

transferência e/ou 

capacidade de deambulação 

 

 

0,92 

 

 

0,85 

 Assinaturas dos 

participantes membros do comitê de 

prevenção e 

redução de contenção 

 

 

1,00 

 

 

1,00 

Avaliações multidisciplinares  para 

problemas e/ou manutenção do leito

 (travas, grade 

lateral nivelada ao colchão) 

 

 

0,84 

 

 

0,80 

  

 

                  Global 

 

 

0,97 

 

 

0,93 

 

Somente os itens “Avaliações multidisciplinares para problemas e/ou manutenção 

do leito” e o“ Ambas as grades laterais [inteiras] não são usadas como  contenção porque o 

pois o paciente está imóvel” tinham valores de IVC menores que 0,90, e esses valores 

foram respectivamente 0,84 e 0,88 . 

Somente os itens “ Paciente”, “O paciente apresenta hematomas, lesões por fricção 

ou laceração, provocados por uma grade lateral”, “Enfermagem: monitoramento no período 

noturno dos movimentos do paciente, como ambas as grades levantadas”, “Enfermagem: 

Monitoramento no período noturno dos movimentos do paciente, com ou sem uma das 

grades”, “Avaliações multidisciplinares para transferência e/ou capacidade de 

deambulação”, “Avaliações multidisciplinares para problemas e/ou manutenção do  leito 

(travas, grade lateral nivelada ao colchão)”, “Recomendações do Comitê de prevenção e 

redução de contenção e uso de grades laterais” e “Grades Laterais [inteiras] não são usadas 

como “Ambas as grades laterais não são usadas como contenção pois o paciente está 

imóvel” tinham CVC menor que 0,90 e, esses tinham valores entre 0,80 e 0,89. 

Pode-se concluir que, mesmo os mais baixos valores de IVC e CVC encontrados 

ainda são maiores que o mínimo perseguido de 0,8 para o IVC e CVC. O IVC global do 
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instrumento é de 0,97 e o CVC global é de 0,93. Conclui-se assim o instrumento está 

validado por conteúdo, pois apresentou todas as medidas de IVC e CVC maiores ou iguais 

a 0,8. 

Também durante a reunião do comitê dos juízes obteve-se contribuições 

qualitativas com sugestões para a validação do instrumento para o pré-teste, apresentados 

no Quadro 5 com sugestões para alteração de alguns termos: 

Quadro 6. Sugestões dos comitês de juízes. 

Versão Síntese Sugestões do comitê de juízes 

Residente/ Quarto Paciente/ Leito 

Apto de Apto a 

Formulário de preferência Termo de consentimento informado 

NA 0,1,2 Acrescentar 3 e 4 grades 

Determinação do risco Avaliação de risco 

História Histórico 

Passar por cima/em volta Escalar/ entre 

Aprisionado Preso 

Apresenta Acrescentar: ou já apresentou 

De uma grade/Apresenta Provocados por uma grade (retirou-se o termo 
“de metal”/ já apresentou 

Inclina-se Se inclina 

Móvel Com mobilidade 

Assistência humana Ajuda 

de equilíbrio, controle do tronco Para se equilibrar ou controlar o tronco 

Consciência diminuída de 

segurança/Confusão/problemas de 

julgamento 

Redução da percepção de Segurança/Cognitivos/ 

dificuldades de julgamento 

Preocupações individuais/Qualquer 

coisa/ache/útil/ grades laterais 

Considerações ou observações individuais 

/Algo/pense/que possa ajudar/ acrescentar 

“quanto”/retirar “laterais” 

Departamento/Avaliação Setor/Unidade 

Monitoramento Monitoramento “no” 
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Versão Síntese Sugestões do comitê de juízes 

Uma grade Uma “das” grades 

Avaliações de terapeuta ocupacional e 

fisioterapeuta/ou/habilidades de 

deambulação 

Avaliações multidisciplinares/e ou/capacidades 

de deambulação 

 

Terapeuta 

ocupacional/fisioterapia/problemas 

com equipamento/ Descreva 

Avaliações multidisciplinares/ problemas

 de manutenção/travas/Indique 

Descreva Indique 

Refira aos números Localize os números 

Intervenções alternativas Alternativas de intervenções 

Campainha de chamada ao alcance ou 
campainha do tipo bulbo. 

Providenciar campainha de chamada ao alcance 

Programou? Programar 

Diminuiu o tempo no leito? Reduzir o tempo no leito 

Aumentou? Aumentar 

Colocação? Colocar 

Cuidados? Acrescentar “instituir” cuidados 

Metade? /permitir Acrescentar “Utilizar” metade/possibilitar 

Travesseiros Acrescentar “Providenciar” travesseiros 

Coxim? Acrescentar “Coxim” 

Alarme? Providenciar alarme 

Leito baixo? Manter cama baixa 

Tapete Colchonete 

Restrição/ recomendações do comitê 

de prevenção e redução de 

grade no leito 

Recomendações do Comitê de prevenção e 

redução de contenção e uso de grades laterais 

Barra lateral Grade lateral 

O residente está imóvel e não faz 

nenhuma tentativa de sair ou não se 

inclina para um lado? 

As grades laterais são indicadas porque

 o paciente está imóvel ou  não

 faz  nenhuma 

tentativa para sair ou se virar para o lado. 

Uma grade lateral inteira indicada 
para auxiliar na mobilidade no leito? 

Uma grade lateral inteira “está” indicada para 
auxiliar na mobilidade no leito? 

Comprimento completo “inteiras” 
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Ambas as grades laterais de 

comprimento completo não são 

usadas para restringir, pois o residente 

está 

imóvel? 

Ambas as grades laterais (inteiras) não são usadas 

como contenção porque o paciente está imóvel 

Fonte: Própria autora 

 

 

4.6 PRÉ-TESTE 

4.6.1 Perfil dos Enfermeiros 

 

Na Tabela 3 apresenta-se o perfil dos enfermeiros participantes do pré-teste. 

 

 

Tabela 3. - Distribuição do perfil dos enfermeiros. 
Variável n (%) 

Sexo do Enfermeiro  

Feminino 26 (86,7) 

Masculino 4 (13,3) 

Idade enfermeiro (média: 46,07)  

30 – 40 11 (36,7) 

41 – 49 6 (20) 

50 – 59 9 (30) 

60+ 4 (13,3) 

Tempo de experiência clínica (média: 21,0) 
<= 10 10 (33,3) 

11 – 19 5 (16,7) 

21 – 29 4 (13,3) 

30+ 11 (36,7) 

Formação do enfermeiro  

Graduação 5 (16,7) 
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Especialização 24 (80) 

Mestrado/doutorado 1 (3,3) 

Fonte: Dados gerados pelo autor  

 

Observa-se que de 30 enfermeiros que participaram do pré-teste, 26 eram do sexo 

feminino. Com relação à idade, a maior frequência ficou entre 30 e 40 anos e a média de 

idade em torno de 46 anos. O tempo médio de experiência na profissão foi de 21 anos 

sendo que 11 enfermeiros tinham mais de 30 anos de experiência. Com relação à formação, 

26 enfermeiros dos 30 que participaram do teste tinham algum tipo de especialização, 

porém apenas um possuía título de doutorado.Na Tabela 4 apresenta-se o perfil dos 

pacientes avaliados pelos enfermeiros no pré-teste. 

 

Tabela 4. Distribuição dos perfis dos pacientes. 

Variável n (%) 

Sexo dos pacientes  

Feminino 28 (49,1) 

Masculino 29 (50,9) 

Idade dos pacientes  

<= 40 9 (15,8) 

41 – 69 41 (71,9) 

70+ 7 (12,3) 

Diagnóstico  

Ortopédicos 13 (22,8) 

Neuropatias 25 (43,9) 

Neoplasias 1 (1,8) 

Vasculopatias 8 (14) 

Cirurgia geral 6 (10,5) 

Cardiológicos/clínicos 3 (5,3) 

Politraumas 1 (1,8) 

Fonte: Dados gerados pelo autor  

Na distribuição dos pacientes avaliados observa-se que dos 57 pacientes, 28 eram 

do sexo feminino e 29 do sexo masculino. A maior frequência de idade está entre pacientes 
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de 41 a 69 anos. E com relação ao diagnóstico os mais frequentes são os pacientes com 

neuropatias seguidos de pacientes com problemas ortopédicos. 

4.6.2 Coeficientes de Concordância 

Na Tabela 5 estão os resultados da concordância entre as variáveis “Quantas grades 

o paciente prefere?” e “Avaliação subjetiva do enfermeiro em relação às grades”. A 

proporção de resultados similares, aqueles que estão na diagonal principal da tabela, foi 

de49,12%. O valor de concordância de Gwet foi de 0,316, p-valor < 0,001, portanto, 

significativo. Isto é, existe concordância. Tomando o intervalo preconizado por Kappa, o 

valor de 0,316 estaria na faixa de concordância fraca120. 

Tabela 5. - Relação entre as respostas das perguntas “Avaliação subjetiva pelo enfermeiro 
do uso de grades” e “Quantas grades o paciente prefere?”, acrescido do teste de 
concordância 

                        

Avaliação subjetiva do enfermeiro 

        
Proporção de 

Similaridade 
Gwet p-valor 

Total 0 1 2 3   4     

Quantas grades o paciente prefere?    49.12% 0,316 <0,001 

 0 4 0 1 0 0 5      

 1 0 0 0 0 0 0      

 2 3 1 7 1 5 17      

 3 0 1 6 5 6 18      

 4 2 0 2 1 12 17      

 Total 9 2 16 7 23 57      

                        

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

 

4.6.3 Testes de associação 

A Tabela 6 associa a variável “Quantas grades o paciente prefere” em relação a 

cada resposta possível de avaliação final do instrumento: “Nenhuma grade lateral é 

indicada, paciente móvel”, “As grades laterais são indicadas, porque o paciente está 
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imóvel”, “Uma grade lateral inteira está indicada para ajudar na mobilidade”, “Ambas as 

grades laterais (inteiras) não são indicadas para paciente imóvel” e “Ambas as grades 

laterais (inteira) são as contenções menos restritivas”. 

Tabela 6. Distribuição da variável: “Quantas grades o paciente prefere?” com a 

avaliação final: “Nenhuma grade lateral é indicada, paciente móvel”, “As grades laterais 

são indicadas, porque o paciente está imóvel”, “Uma grade lateral inteira está indicada para 

ajudar na mobilidade”, “Ambas as grades laterais (inteiras) não são indicadas para paciente 

imóvel” e “Ambas as grades laterais (inteira) são as contenções menos restritivas”, 

acrescido do teste de associação. 

Quantas grades o residente prefere? 

0 2 3 4 Total p-valor 

        n (%)                    n (%)                 n (%)                  n (%)                       n (%) 

 

Nenhuma grade lateral é indicada, paciente móvel   0,018 

Sim 4 (26,7) 6 (40) 2 (13,3) 3 (20) 15 (100)  

Não 1 (2,4) 11 (26,2) 16 (38,1) 14 (33,3) 42 (100)  

As grades laterais são indicadas, porque o paciente está imóvel  0,972 

Sim 2 (12,5) 4 (25) 5 (31,3) 5 (31,3) 16 (100)  

Não 3 (8,1) 12 (32,4) 11 (29,7) 11 (29,7) 37 (100)  

Uma grade lateral inteira está indicada para ajudar na mobilidade  0,498 

Sim 2 (10,5) 4 (21,1) 5 (26,3) 8 (42,1) 19 (100)  

Não 3 (7,9) 13 (34,2) 13 (34,2) 9 (23,7) 38 (100)  

Ambas as grades laterais (inteiras) não são indicadas para paciente imóvel 0,963 

Sim 1 (9,1) 3 (27,3) 3 (27,3) 4 (36,4) 11 (100)  

Não 4 (8,7) 14 (30,4) 15 (32,6) 13 (28,3) 46 (100)  

Ambas as grades laterais (inteira) são as contenções menos restritivas  0,795 

Sim 2 (8,7) 6 (26,1) 9 (39,1) 6 (26,1) 23 (100)  

Não 3 (8,8) 11 (32,4) 9 (26,5) 11 (32,4) 34 (100)  

Fonte: Dados gerados pelo autor     
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Os resultados mostram que apenas a comparação entre variável “Nenhuma grade 

lateral é indicada” e o item “Quantas grades o paciente prefere?” foi significativa, p-valor 

0,018. Observe na tabela que existem mais proporção de resultados do quesito igual 0 ou 2 

(grades), nas respostas Sim do item “Nenhuma grade lateral é indicada, pois o residente é 

capaz de entrar e sair do leito”. O inverso acontece com 3 e 4 grades, predominantemente 

nas respostas Não em “Nenhuma grade lateral é indicada, pois o residente é capaz de entrar 

e sair do leito. Isso indica que pacientes que são independentes, com mobilidade e 

capacidade para sair do leito foram concordantes com a avaliacao do enfermeiro de 

nenhuma grade necessária. Pois são mais óbvios quanto a avaliacao subjetiva e objetiva. 

No entanto, os pacientes com restrição da cognição e mobilidade são difíceis escolhas e 

que nesses casos necessitam ainda mais de um instrumento de avalição com o do estudo.  

Na Tabela 7 associa-se à “Avaliação subjetiva pelo enfermeiro do uso de grades” 

com a objetiva extraída das avaliações finais do instrumento: “Nenhuma grade lateral é 

indicada, paciente móvel”; “As grades laterais são indicadas, porque o paciente está 

imóvel”; “Uma grade lateral inteira está indicada para ajudar na mobilidade”; “Ambas as 

grades laterais (inteiras) não são indicadas para paciente imóvel”; e “Ambas as grades 

laterais (inteira) são as contenções menos restritivas”.
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Tabela 7.  Distribuição da variável “Avaliação subjetiva pelo enfermeiro do uso de 

grades” de acordo com as avaliações: “Nenhuma grade lateral é indicada, paciente móvel”, 

“As grades laterais são indicadas, porque o paciente está imóvel”, “Uma grade lateral 

inteira está indicada para ajudar na mobilidade”, “Ambas as grades laterais (inteiras) não 

são indicadas para paciente imóvel” e “Ambas as grades laterais (inteira) são as contenções 

menos restritivas”, acrescido do teste de associação. 

Avaliação subjetiva pelo enfermeiro do uso de grades 

 0 1 2 3 4 Total p-valor 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)  

Nenhuma grade lateral é indicada, paciente móvel   <0,001 

Sim 9 (60) 2 (13,3) 2 (13,3) 1 (6,7) 1 (6,7) 15 (100)  

Não 0 (0) 0 (0) 14 (33,3) 6 (14,3) 22 (52,4) 42 (100)  

As grades laterais são indicadas, porque o paciente está imóvel  0,528 

Sim 1 (6,3) 0 (0) 6 (37,5) 2 (12,5) 7 (43,8) 16 (100)  

Não 7 (18,9) 2 (5,4) 7 (18,9) 5 (13,5) 16 (43,2) 37 (100)  

Uma grade lateral inteira está indicada para ajudar na mobilidade  0,781 

Sim 4 (21,1) 1 (5,3) 6 (31,6) 2 (10,5) 6 (31,6) 19 (100)  

Não 5 (13,2) 1 (2,6) 10 (26,3) 5 (13,2) 17 (44,7) 38 (100)  

Ambas as grades laterais (inteiras) não são indicadas para paciente imóvel 0,354 
Sim 0 (0) 1 (9,1) 4 (36,4) 1 (9,1) 5 (45,5) 11 (100)  

Não 9 (19,6) 1 (2,2) 12 (26,1) 6 (13) 18 (39,1) 46 (100)  

Ambas as grades laterais (inteira) são as contenções menos restritivas  0,539 

Sim 2 (8,7) 1 (4,3) 6 (26,1) 2 (8,7) 12 (52,2) 23 (100)  

Não 7 (20,6) 1 (2,9) 10 (29,4) 5 (14,7) 11 (32,4) 34 (100)  

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 De igual forma, as únicas correlações significativas foram entre os pacientes sem 

necessidade de grades antes e após o uso do instrumento padronizado, isso pode ser 

justificado pela avaliacao mais obvia de algem sem prejuízo cognitivo ou mobilidade, com 

capacidade funcional preservada. A escala deve ajudar justamente os demais graus, por 

isso novos refinamentos e estudos devem ser realizados. 

              A Tabela 8 apresenta-se a distribuição da variável “Avaliação subjetiva pelo 

enfermeiro do uso de grades” em relação ao perfil dos pacientes. Ou seja, o interesse 
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concentra-se em verificar o comportamento dessa variável em cada uma das categorias dos 

perfis. 

Tabela 8. Distribuição do número de grades entre os perfis dos pacientes. 

 

Os resultados mostram que apenas a comparação entre Sexo e “Avaliação subjetiva 

pelo enfermeiro do uso de grades” foi significativo, p-valor 0,046. Percebe-se que entre as 

mulheres a grande concentração dos dados ficou na opção de 4 grades, já nos homens a 

concentração ficou com 2 grades. Nesse sentido, há evidências que o número de grades 

comportam-se de forma distinta entre os sexos, mulheres mais dependentes e provalmente 

mais idosas e frágeis, e homens com maior autonomia e mobilidade, no entanto, novos 

estudos devem realizados com amostras mais robustas.  

Avaliação subjetiva pelo enfermeiro do uso de grades 

   P-valor 
 0 1 2 3 4 Total 

 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sexo      0,046 

Feminino 5 (17,9) 2 (7,1) 4 (14,3) 2 (7,1) 15 (53,6) 28 (100) 

Masculino 4 (13,8) 0 (0) 12 (41,4) 5 (17,2) 8 (27,6) 29 (100) 

Idade      0,871 

<= 40 2 (22,2) 0 (0) 2 (22,2) 1 (11,1) 4 (44,4) 9 (100) 

41 – 69 6 (14,6) 2 (4,9) 13 (31,7) 6 (14,6) 14 (34,1) 41 (100) 

70+ 1 (14,3) 0 (0) 1 (14,3) 0 (0) 5 (71,4) 7 (100) 

Diagnóstico      0,069 

Ortopédicos 2 (15,4) 0 (0) 2 (15,4) 4 (30,8) 5 (38,5) 13 (100) 

Neuropatias 3 (12) 0 (0) 9 (36) 1 (4) 12 (48) 25 (100) 

Neoplasias 0 (0) 0 (0) 0 

(0) 

0 (0) 1 (100) 1 (100) 

Vasculopatias 1 (12,5) 1 (12,5) 3 (37,5) 0 (0) 3 (37,5) 8 (100) 

Cirurgia geral 3 (50) 1 (16,7) 1 (16,7) 1 (16,7) 0 

(0) 

6 (100) 

Cardiológicos/clínicos 0 (0) 0 (0) 1 (33,3) 0 (0) 2 (66,7) 3 (100) 

Politraumas 0 (0) 0 (0) 0 

(0) 

1 (100) 0 

(0) 

1 (100) 

Fonte: Dados gerados pelo autor      
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Para a Tabela 9 aplicou-se um método estatístico que considere o efeito sequencial 

do enfermeiro, muitas vezes denominado de medidas repetidas. Nesse cenário aplicou-se o 

método estatístico GLM (Modelo Linear Geral) para medidas repetidas, com vista a 

considerar esse efeito sequencial. Desse modo, o modelo empregado, considerou o 

desfecho “Alternativas para as grades” como uma variável categórica. 

Tabela 9. Distribuição do número de grades entre os perfis dos enfermeiros. 

Alternativa para as 

grades 

    

 0 1 2 3 4 Total            p-valor 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Sexo do 

Enfermeiro 

     0,607 

 

Feminino 

7 

(15,2) 

 

2 (4,3) 

11 

(23,9) 

 

7 (15,2) 

 

19 (41,3) 

 

46 (100) 

Masculino 2 (20) 0 (0) 4 (40) 0 (0) 4 (40) 10 (100) 

Idade enfermeiro      0,215 

30 – 40 3 (15) 2 (10) 3 (15) 3 (15) 9 (45) 20 (100) 

41 – 49 2 (15,4) 0 (0) 5 (38,5) 2 (15,4) 4 (30,8) 13 (100) 

50 – 59 3 (20) 0 (0) 7 (46,7) 0 (0) 5 (33,3) 15 (100) 

60+ 1 (12,5) 0 (0) 0 (0) 2 (25) 5 (62,5) 8 (100) 

Tempo de experiência     0,961 

<= 10 3 (15,8) 2 (10,5) 4 (21,1) 3 (15,8) 7 (36,8) 19 (100) 

11 – 19 2 (25) 0 (0) 1 (12,5) 1 (12,5) 4 (50) 8 (100) 

21 – 29 1 (12,5) 0 (0) 3 (37,5) 1 (12,5) 3 (37,5) 8 (100) 

30+ 3 (14,3) 0 (0) 7 (33,3) 2 (9,5) 9 (42,9) 21 (100) 

Formação      <0,001 

Especialista 6 (12,5) 2 (4,2) 12 (25) 7 (14,6) 21 (43,8) 48 (100) 

 Mestres  2 (33,3) 0 (0) 2 (33,3) 0 (0) 2 (33,3) 6 (100) 

Doutores 1 (50) 0 (0) 1 (50) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 

      

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

Nota-se que apenas a formação foi significativa, p-valor < 0,001, no entanto, existe grande 

concentração de dados na opção 1-especialização, facilitando o resultado significativo. Em 

relação às outras comparações, não existe evidência de associação, p- valor acima de 0,05. 

4.6.4 Análise de constructo 
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Com base no espectro metodológico fez-se a aplicação para quatro constructos: 

“Preferência do Paciente; “Determinação do risco de lesão”; “Risco de queda do leito” e 

“Avaliação adicional (se necessário)”. 

 

 

Tabela 10.  Resultado da análise fatorial para os itens pertencentes ao constructo. 

Item - Preferência do Paciente Carga fatorial Alfa de 

Cronbach 

O residente está apto a expressar a sua 

escolha sobre grades laterais? 
0,838  

 -0,183 

O residente assinou um termo de 

consentimento indicando sua escolha sobre 
grades? 

0,134  

Se #2=sim, quantas grades o paciente prefere? -0,774  

 

Item- Determinação do risco de  

lesão 

 

Carga fatorial 

Alfa de 

Cronbach 

 

 O paciente tem histórico de quedas em 

geral? 

0,258  

 0,503 

 O paciente tem histórico de quedas do leito? 0,702  

 O paciente faz tentativas de escalar ou 

passar por entre as grades laterais? 
0,785  

 O paciente já ficou aprisionado entre as 

grades ou entre o colchão e a grade lateral? 

0,501  

 O paciente apresenta hematomas, lesão por 

fricção ou laceração provocados por uma grade 

lateral? 

0,830  

 Item- Risco de queda do leito Carga 

fatorial 

Alfa de 

Cronbach 

 O paciente está IMÓVEL (em coma/comatoso, 

paralisado ou SEM movimentos espontâneos)? 

0,031  

 -0,294 
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 Se IMÓVEL, o paciente se inclina para um 

dos lados? 

-0,025  

 Se IMÓVEL (parte inferior do corpo) ou com 

MOBILIDADE, o paciente usa a grade para ajustar a 

posição no leito? 

-0,479  

   Se COM MOBILIDADE, o paciente faz alguma 

  tentativa de sair do leito? 

0,082  
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Item- Risco de queda do leito Carga 

fatorial 

Alf
a de 

Cronbach 

Se COM MOBILIDADE, o paciente pode entrar e sair do 

leito com segurança sem qualquer ajuda ou 
dispositivo de apoio? 

-0,696  

Se COM MOBILIDADE, o paciente tem dificuldade 
para se equilibrar ou controlar o tronco? 

0,877  

Se   COM    MOBILIDADE    o   paciente   apresenta 
redução da percepção de segurança devido á problemas 

cognitivos ou dificuldades de julgamento? 

0,855  

 
Item- Avaliação adicional (se necessário) 

 
Carga fatorial 

Alfa de 
Cronba

ch 

Enfermagem: Monitoramento no período 

noturno dos movimentos do paciente com ambas 

as grades 
elevadas. 

0,784  

 0,658 

Enfermagem: Monitoramento no período noturno 

dos 
movimentos do paciente, com ou sem uma das 

grades 

0,832  

Avaliações multidisciplinares para transferência 

e/ou 
capacidade de deambulação 

0,685  

Avaliações multidisciplinares para problemas 

e/ou manutenção do leito (travas, grade lateral 

nivelada ao 
colchão) 

0,477  

Fonte: Dados gerados pelo autor   

 

Na tabela 10 estão os resultados para o constructo latente “Preferência do Paciente. 

Nota-se grande divergência de resultados para alcançar unidimensionalidade e validade dos 

itens. Apenas dois itens estão com níveis aceitáveis de validade. Uma das suposições de 

validade dos itens é a característica da adição positiva entre os itens. Nota-se que alguns 

dos itens influenciam negativamente o constructo. Esse resultado influenciou o valor do 

Alfa de Cronbach, -0,183. Assim, há evidência de que os itens desse constructo não fazem 

parte de um constructo latente. Isso porque o item “O residente assinou um termo de 

consentimento indicando sua escolha sobre grades?” não possui oficialmente no hospital, 

portanto, as respostas foram negativas o que influenciou na resposta. 
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Através da carga fatorial do item “Determinação do risco de lesão” pode-se 

verificar que existe dois itens que não atingem o nível mínimo de 0,70, são eles: “O 

paciente tem histórico de quedas em geral?” e “O paciente já ficou aprisionado entre as 

grades ou entre o colchão e a grade lateral?”. O primeiro item de fato nao remete 

objetivadde necessária sobre do que se trata risco de queda no geral e se confunde com o 

risco de quedas no leito, e o segundo difícil avaliar se a avaliação sistemática do paciente 

não ocorre de modo sistemático, muitos enfermeiros remeteram não saber responder tal 

item. Nesse sentido há indícios de que esses critérios devam ser reavaliados. 

Os resultados carga fatorial do item Determinação do risco de lesão somente as 

duas ultimas variáveis obtiveram resultados satisfatórios de validação. Os demais 

necessitam de revisão, e ao analisar realmente são confusos quanto ao sentido da palavra 

imóvel, uma expressão vaga na clínica pois há vários perfis de pacientes imóveis 

(paraplégicos, tetraplégicos, em coma) e, que são diferentes em si, talvez isso explique os 

dados, e esclareça a necessidade de revisão. 

Os resultados para análise do constructo Avaliação adicional (se necessário) foram 

os melhores, existem três itens com carga fatorial satisfatórias. No entanto compreende-se 

que os itens que não foram bons como “avaliações multidisciplinares para transferência 

e/ou  capacidade de deambulação” as sugestões dos participantes do estudo de especificar  

os profissionais que podem ser solicitados, pode ajudar. E no caso das “Avaliações 

multidisciplinares para problemas e/ou manutenção do leito (travas, grade lateral nivelada 

ao colchão)” também poderia especificar engenharia médica e ou manutenção, para 

tradução e adaptação do instrumento ao Brasil. 

4.6.4 Resultados praticabilidade  

 

Na Tabela 11 fez-se a distribuição das respostas por item, através dos dados de 

praticabilidade. Fez-se o cálculo do IVC, bem como a concordância entre os itens. Os 

resultados mostraram IVC médio entre os quatro itens de 94,2%. Com relação ao índice de 

concordância, o valor foi de 0,181, significativo, com ligeira concordância. 



 

 

Tabela 11.  - Distribuição das respostas likert por item para a praticabilidade. 

 1. Discordo 
Totalmente 

2. Discordo 
Parcialmente 

3. Não tenho 
Opinião 

4. Concordo 
Parcialmente 

5. Concordo 
Totalmente 

Total IVC 

(Média: 

94,2%) 

Gwet P- 
valor 

Itens   

 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)   

Eu achei fácil entender as 

instruções de 

preenchimento 

 

0 (0) 

 

4 (13,3) 

 

0 (0) 

 

9 (30) 

 

17 (56,7) 

 

30 (100) 

 

86,7% 

 

0,181 

 

0,006 

Eu achei fácil entender as 
questões do questionário 

0 (0) 1 (3,3) 0 (0) 11 (36,7) 18 (60) 30 (100) 96,7%   

Eu achei fácil assinalar as 
respostas do questionário 

1 (3,3) 1 (3,3) 0 (0) 8 (26,7) 20 (66,7) 30 (100) 93,3%   

Eu achei interessan 

te contar  

com o apoio de um 

instrumento para 

avaliação de grades 

 

 

0 (0) 

 

 

0 (0) 

 

 

0 (0) 

 

 

0 (0) 

 

 

30 (100) 

 

 

30 (100) 

 

 

100,0% 

  

Fonte: Dados gerados pelo autor          
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5 DISCUSSÃO  

 

O estudo demonstra que a tradução do instrumento e o processo de adaptação cultural 

produziram um instrumento capaz de auxiliar o enfermeiro na decisão pelo uso de grades 

laterais na cama, avaliando o menor grau possível de contenção mecânica ao paciente, 

considerando a preferência do paciente, determinando o risco de queda e lesão, e a 

condição de mobilidade versus necessidade de grades. Ao final propõe ao enfermeiro 

possíveis medidas, e ainda alternativas que podem ser pensadas como intervenções. 

Outra recomendação seria uma abordagem de um Comitê de Prevenção e Redução de 

Contenção em que a decisão seria conjunta do enfermeiro com outros profissionais. Essa 

seria uma proposta de instrumento traduzido, que após a avaliação dos juízes e realização 

do pré-teste produziu o produto final dessa dissertação, apresentado a seguir:
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 PRODUTO  
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O estudo traduzido e retrotraduzido verificou a validade de conteúdo com juízes, e 

realizou pré-teste em cenário real para avaliação do constructo e a praticabilidade do 

instrumento. 

A validade de conteúdo mede a proporção ou porcentagem de juízes que estão em 

concordância sobre determinados aspectos do instrumento e de seus itens145. Permite 

inicialmente analisar cada item individualmente e depois o instrumento como um todo. 

Este método emprega uma escala tipo Likert. Recomenda-se uma taxa não inferior a 0,80 

mas, no entanto, os valores recomendados devem ser de 0,90 ou mais144 e 146 maiores que 

0,80. Nesse estudo obteve-se um índice de validade de conteúdo (IVC) geral de 0,97. 

Ainda sobre a validade de conteúdo mediu-se o coeficiente de validade de conteúdo (CVC) 

para avaliar o grau concordância dos experts146. O CVC global do estudo foi de 0,93. 

Ainda de acordo com as sugestões qualitativas dos juízes, alguns termos foram 

modificados e outros acrescentados. Optou-se por “paciente” no lugar de “residente” e 

“leito” ao invés de cama que são termos utilizados na área hospitalar. No item referente a 

assinatura de “formulário de preferência sobre grades” os juízes preferiram utilizar “termo 

de consentimento informado”, que é entendido como uma decisão voluntária, realizada por 

pessoa autônoma e capaz, tomada após processo informativo e deliberativo visando a 

aceitação de tratamento específico ou experimentação, sabendo a natureza do mesmo, das 

suas consequências e dos seus riscos143. 

Através do termo de consentimento o paciente deverá ser informado pelo 

enfermeiro quais os riscos e benefícios do uso de grades podendo assim, optar pelo seu uso 

ou não de acordo com a sua preferência. O objetivo da aplicação do consentimento 

informado é garantir a autonomia do indivíduo nas decisões que podem afetá-lo física ou 

mentalmente, isso garante qualidade ao cuidado e autonomia ao paciente146. 

No item para marcar a preferência de grades pelo paciente 0 (zero), 1 (um) ou 2 

(duas) grades foi sugerido acrescentar os números 0, 3 e 4 mudando para 0,1,2,3,4. Isso se 

deve ao fato de que as grades encontradas no hospital em que a pesquisa foi realizada são 

divididas em quatro meias-grades e não duas grades inteiras como pode ter acontecido no 

cenário de criação da escala. 

No que tange ao item “determinação de risco” os juízes optaram apenas a 

adequação do termo para “avaliação de risco”. O construto trata da avaliação dos riscos, de 
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maneira geral, aos quais o paciente está submetido ao utilizar as grades como quedas, 

lesões de pele e aprisionamento. 

Grades podem representar um risco inerente à segurança do paciente, 

particularmente quando o paciente é idoso e desorientado, pois pode ficar preso entre o 

colchão e a grade, também podem escorregar entre as grades e seus segmentos ou ainda 

pode fugir pelo fim da cama contornando as grades levantadas.  Evidências  indicam que as 

meias-grades representam um risco de aprisionamento e grades inteiras representam um 

risco de aprisionamento, bem como quedas que ocorrem quando os pacientes escalam as 

grades.20,23
 

Ao tentar sair da cama por qualquer uma dessas rotas, o paciente corre o risco de 

ser aprisionado, ficar engatado ou cair de uma altura maior por causa das grades elevadas, 

com a possibilidade de sofrer uma lesão maior ou até morte do que se ele tivesse caído da 

altura de uma cama abaixada sem grades laterais levantadas149. 

Quando se tratou do risco de quedas do leito o item “Se móvel, o residente tem 

consciência diminuída de segurança devido a confusão ou problemas de julgamento?” foi 

alterado para “Se móvel, o paciente tem baixa percepção de segurança devido a problemas 

de confusão (mental) ou julgamento?” O estado mental prejudicado, confusão e 

desorientação são frequentemente citados como causas de quedas em idosos 

hospitalizados150,151,152 o que corrobora com a necessidade de avaliar pacientes com essas 

características. 

A decisão de usar grades na cama deve ser tomada como parte da avaliação do 

paciente é baseada nos princípios de cuidado seguro e minimização de contenção. A 

avaliação do paciente pela equipe de saúde deverá identificar: o problema apresentado (a 

necessidade do uso de grades) e estratégias alternativas; os ricos individuais de danos ao 

paciente quanto ao uso de grades e a redução dos danos se for tomada a decisão de usar as 

grades.153
 

Sobre o item “avaliações de terapeuta ocupacional/fisioterapeuta para transferência 

ou habilidades de deambulação? Os juízes optaram por utilizar “avaliações 

multidisciplinares para transferência e/ou capacidade de deambulação”, no intuito de 

ampliar a possibilidade de profissionais que auxiliassem em tal avaliação. Tais resultados 
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nos permitiram concluir que o instrumento “Evaluation of Siderail Usage” teve sua 

tradução validada pelos juízes. 

As sugestões qualitativas dos juízes foram valiosas e auxiliaram a adaptação 

transcultural do instrumento. Como por exemplo, em todos os itens que apresentavam a 

palavra “residente”, esta foi substituída por “paciente” já que o instrumento está sendo 

adaptado para uso na área hospitalar, dentre outros. 

Já na fase de pré-teste do instrumento realizado com enfermeiros da prática 

hospitalar e com pacientes hospitalizados, importou-se observar o entendimento, as 

dificuldades, as dúvidas acerca do instrumento, a clareza, e os resultados que o instrumento 

é capaz de gerar quando aplicado ao perfil esperado. E num segundo momento, 

futuramente o instrumento possa ser testado com uma amostra superior. Portanto, foi 

solicitado a cada enfermeiro que antes de utilizar o instrumento decidisse quantas grades o 

paciente deveria usar e em seguida utilizasse o instrumento nos mesmos pacientes. 

Ao medir os coeficientes de concordância entre os itens “Quantas grades o paciente 

prefere? e “Avaliação subjetiva do enfermeiro em relação às grades” observou- se que 

existe concordância, porém é fraca. As maiores correlações foram apresentadas no item 

“nenhuma grade lateral é indicada” e “na escolha do paciente por nenhuma grade (zero 

grades). Isso ocorre porque essa seria à avaliação com menor grau de discrepância e a mais 

fácil conceitualmente e clinicamente de ser correlacionada. 

Observa-se no perfil dos pacientes que as mulheres possuem maior risco de serem 

contidas, isso pode ser explicado pelas mulheres terem maior comprometimento da saúde e 

idade, como também pela questão de gênero, que merece ser melhor investigada. Sobre o 

perfil dos enfermeiros não houve nenhuma característica que associou de forma válida a 

decisão do uso de grades laterais, a formação especialista foi somente a mais comum e 

provavelmente ao acaso. 

Sobre a análise de constructo observaram-se alguns valores significativos que 

quando confrontados com os valores do índice de validade de conteúdo auxiliaram na 

decisão de retirada de itens para a construção de um instrumento final. 

E por ultimo, foi avaliada a praticabilidade do instrumento. A praticabilidade é um 

dos critérios que auxilia na avaliação da qualidade de instrumentos. De modo geral 
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problemas de praticabilidade incluem: problemas com a administração, como tempo 

disponibilizado para respostas muito curto ou numero de itens excessivo; instruções 

complicadas e as descrições dos itens confusas, gerando problemas com a interpretação das 

perguntas e registro na pontuação. 153
 

Os resultados da praticabilidade da versão brasileira do instrumento “Avaliação do 

uso de grades” mostraram que os enfermeiros concordaram totalmente que seria 

interessante contar com esse instrumento na sua prática clínica. Perguntados em relação a 

entender as instruções de preenchimento 86,7% foi a concordância, indicando a 

necessidade de revisão realmente dos itens. Mas, é importante relatar que no quesito “não 

tenho opinião” nenhum enfermeiro marcou, isso demonstra que todos os participantes do 

pré-teste estavam dispostos a contribuir para a pesquisa. 

Importante destacar que a aplicação do instrumento refere-se à análise dos riscos e 

benefícios do uso de grades, com evidências de que cerca de 20% de todas as quedas 

hospitalares são do leito. E, que os pacientes têm atitudes positivas em relação ao uso de 

grades quando necessárias a sua segurança, mas, no entanto, o uso excessivo de grades 

quanto a sua abolição sem as devidas avaliações aumentam o risco de quedas e lesões, por 

este motivo o instrumento pode ser tornar útil. 131
 

Por outro lado, as grades são inadequadas e ineficazes para pacientes que querem 

sair da cama e podem ser ativamente prejudiciais para pacientes que combinam confusão 

grave com mobilidade suficiente e correm o risco de passar por cima deles132. Além disso, 

as grades não são apropriadas para pacientes independentes e com mobilidade e para 

pacientes confusos devido ao risco deles escalarem as grades. 125 

 No entanto, para pacientes que são incapazes de se mobilizar sozinhos, mas correm 

risco de escorregar, deslizar ou sair da cama, eles podem ser úteis e não constituiriam 

restrição ou privação de liberdade133. Por este motivo, os riscos e benefícios do uso de 

grades devem ser analisados através de uma avaliação individual do paciente. 

O uso de grades tem sido identificado como um componente de risco adverso à 

cultura de segurança. 124 As grades tem diversas funções incluindo segurança no transporte, 

conforto e segurança para paciente, barreira física e para relembrar dos limites da cama, e 
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suporte para mobilização da cama121-122 para reposicionamento123, e ajuda para entrar e sair 

da cama. 

É necessária uma avaliação individualizada e isso pode ser obtido através de 

instrumentos para avaliação do uso de grades como o proposto nesse estudo. Segundo 

Capezuti126, devem fazer parte dessa avaliação: revisões da história do residente/paciente 

(estado mental, sono, mobilidade, incontinência, dor, histórico de quedas e lesões), 

motivos pelos quais os profissionais decidiram sobre o uso de grades com registro no 

prontuário; exame físico (estatura para verificar se tem pernas curtas, peso, problemas de 

visão, movimentos de amplitude, se tem necessidade para ir ao banheiro à noite, avaliação 

da dor); características do ambiente cama/ banheiro, iluminação; identificar fatores de 

riscos específicos do paciente. 

Um plano de cuidados deve ser desenvolvido a partir desta avaliação. Gallinagh127 

corrobora com Capezuti126 quando diz que grades não são indicadas para adultos ou idosos 

que estão confusos pois eles não compreendem sua proposta, ou quando relatam que as 

grades os deixam acuados128.  

Sobre os designs das grades, aquelas que causaram mais resultados sérios como 

aprisionamento e lesões foram as meias-grades.6 Portanto o uso de grades tem sido 

associado à uma cultura de risco avessa à segurança do paciente.7 

Uma grade lateral não é uma contenção se: elas são usadas em um paciente que não 

é funcionalmente capaz de fazer movimentos voluntários ou involuntários (embora sua 

função possa ser questionada neste caso); se o paciente deseja usar as grades laterais como 

uma ajuda na mobilidade (por exemplo, uma grade lateral para ajudar na rotação) e pode 

fazê-lo com competência; se um paciente que as solicita como uma sugestão de auxílio no 

ambiente (para lembrar-se de não se levantar sem ajuda) e as usa para isso. 

Por outro lado, a grade é considerada contenção se o paciente está tentando sair da 

cama ou quer sair e é impedido de fazê-lo pelo uso de ambas as grades laterais 

(independentemente da competência em mobilidade); se o paciente ou acompanhante 

insiste em grades laterais por qualquer motivo, mas o paciente tem dificuldade em sair com 

segurança da cama; ou se a grade impede ou limita o paciente de sair da cama130. 

Aqueles que receberam sedação de qualquer tipo e não estão mostrando sinais 

contínuos de tentativas de deixar a cama sem ajuda, bem como obesos ou em uso de 



95 ‘  

colchão pneumático também não deveriam usar grades.127 Também podem ser utilizadas 

para pacientes que se debatem na cama decorrente de dellirium, epilepsia ou em coma 

induzido. 

Embora o estado de confusão do paciente não seja uma contraindicação para o uso 

de grades, a confusão combinada com mobilidade suficiente pode ser um risco de o 

paciente escalar as grades da cama. Mesmo assim, a maioria das políticas no Reino Unido 

recomenda avaliação muito cuidadosa para o uso de grades no paciente com distúrbios 

cognitivos129, 131. 

O estudo mostrou a lacuna existente sobre instrumentos para avaliação do uso de 

grades. Uma boa avaliação do uso de grades deve ser compreensiva, específica e 

breve.127,132 O instrumento avaliado permite uma abordagem detalhada e abrangente  de 

avaliação dos pacientes quanto ao uso de grades. Requer que o enfermeiro preencha um 

formulário sobre o estado físico e psicológico do paciente, considerando a organização do 

ambiente. Apesar de objetivo, demanda algum tempo dos enfermeiros para realizar as 

investigações. 

Outro limite do instrumento é que ele não foi projetado para uso repetido, e o 

enfermeiro deve decidir quando reaplicá-lo, no entanto estudos futuros temporais podem 

auxiliar nesse aprofundamento. Como também possui uma avaliação qualitativa, ou seja, 

não categoriza ou dá peso para indicar o uso de grades126. Isso tanto pode ser positivo, 

quando dá liberdade de decisão ao enfermeiro, tanto pode ser descrito como uma limitação. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Essa dissertação realizou a da tradução e adaptação do instrumento “Evaluation of 

Siderail Usage” para a língua portuguesa do Brasil. E obteve como produto um 

instrumento para avaliação do uso de grades em pacientes hospitalizados.  

Para a obtenção dos resultados utilizou-se um estudo metodológico e foram 

seguidas as etapas recomendadas internacionalmente na literatura: tradução; síntese das 

traduções; retrotraduções e por fim o conteúdo do instrumento traduzido foi validado 

através do Comitê de Juízes e posteriormente foi testado por enfermeiros em pacientes 

adultos hospitalizados permitindo verificar sua praticabilidade. 

O instrumento apresentou bons índices de validade de conteúdo e está pronto para 

ser submetido à validação na prática clínica dos enfermeiros em instituições hospitalares. 

Esse estudo traduziu um instrumento para o enfermeiro na tomada de decisão e avaliação 

de pacientes quanto ao uso de grades. Isso contribuiu para que as grades não sejam 

utilizadas sem uma avaliação adequada e que sirva de reflexão para o uso de contenção no 

ambiente hospitalar.  

 Contribui ainda com a Política de Segurança do paciente na implantação da 

Meta 6 – Diminuir os índices de Queda, ao produzir um instrumento útil para avaliação e 

determinação dos riscos inerentes ao paciente relacionados a queda e ao uso de grades 

laterais do leito. Permite o impedimento do seu uso indiscriminado, o aprisionamento dos 

pacientes entre as grades, e a baixa satisfação quanto aos cuidados hospitalares. 

 O estudo também sugere modificação ou inclusão de um novo “never event” na 

lista existente da Anvisa como: Óbito ou lesão grave de paciente (além da materna)  

associados ao uso de contenção física ou grades da cama, durante a assistência dentro do 

serviço de saúde. 

 Apesar da importância da temática poucos artigos atuais (com menos de cinco 

anos) foram encontrados, Isto demonstra a importância do estudo e o surgimento de um 

novo paradigma que necessita ser explorado.   
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ANEXOIII 

 

Versão tradução T1 (tradutora sem conhecimento técnico) 

Evaluation of Siderail Usage Avaliação do uso de grade lateral 

 

Item/Domain Categories TRADUÇÃO 

Resident 

Room 

 Residente/Morador 

Quarto 

RESIDENT PREFERENCE 

(Please circle the appropriate 

answer) 

1. Is the resident able to voice 

their choice about siderails? 

2. Has the resident signed a 

preference form indicating 

their informed choice? 

3. If #2 = yes, how many rails 

does the resident prefer? 

NA  YES NO Preferência do residente 

(Favor circular a resposta apropriada) 

1. O residente está apto de expressar 

sua escolha sobre grades laterais? 

2. O residente assinou um formulário 

de preferência indicando sua 

escolha informada? 

3. Se #2 = sim, quantas grades o 

residente prefere? 

INJURY RISK 

DETERMINATION 

4. Does the resident have a 

history of falls in general? 

5. Does the resident have a 

history of falls from the bed? 

6. Does the resident make 

attempts to climb over or 

around siderails? 

7. Has the resident ever become 

entrapped in the siderail or 

between the mattress 

and the siderail? 

8. Has the resident sustained 

bruises, skin tear or laceration 

from a metal siderail? 

NA  YES NO Determinação do risco de lesão 

4. O residente tem história de quedas 

em geral? 

5. O residente tem história de quedas 

do leito? 

6. O residente faztentativas de passar 

por cima ou em volta das grades 

laterais? 

7. O residente já ficou aprisionado 

(preso) na grade lateral ouentre o 

colchão e a grade lateral? 

8. O residente apresenta hematomas, 

lesão por fricção ou laceração de 

uma grade lateral de metal? 
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FALL FROM BED RISK 

9. Is the resident IMMOBILE 

(comatose, paralyzed, or no 

spontaneous movement)? 

10. If IMMOBILE, does the 

resident lean to one side? 

11. If  IMMOBILE, (lower 

body) or MOBILE, 

 does resident use rail to 

adjust position in bed? 

12. If MOBILE, does the 

resident make any attempts to 

get out of bed at all 

13. If MOBILE, can the 

resident get in and out of bed 

SAFELY without any human 

assistance or assistive device? 

14. If MOBILE, does the 

resident have difficulty with 

balance, trunk control? 

15. If MOBILE, does the 

resident have decreased safety 

awareness, due to 

confusion or judgment 

problem? 

16. INDIVIDUAL 

CONCERNS. Please describe 

in detail anything that you 

think would be helpful in 

making a decision, especially 

resident’s response to siderails 

or any alternative to siderails: 

 Risco de queda do leito 

9. O residente 

 está  imóvel 

 (comatoso, paralisado ou

 sem movimentos 

espontâneos)? 

10. Se imóvel, o residente inclina-se 

para um lado? 

11. Se imóvel (parte inferior do corpo) 

ou móvel, o residente usa a grade 

para ajustar a posição no leito? 

12. Se móvel, o residente faz qualquer 

tentativa para sair do leito? 

13. Se móvel, o residente pode entrar e 

sair do leitode forma segura sem 

qualquer assistência humana ou 

dispositivo de apoio? 

14. Se móvel, o residente tem 

dificuldade com equilíbrio, 

controle de tronco? 

15. Se móvel, o residente tem 

consciência diminuída de 

segurança, devido à confusão ou 

problemas de julgamento? 

16. Preocupações individuais: Por 

favor, descreva em detalhes 

qualquer coisa que você pense que 

poderia ser útil na tomada de 

decisão, especialmente a resposta 

dos residentes às grades laterais ou 

qualquer alternativa para grades 

laterais: 
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ADDITIONAL 

ASSESSMENT (as needed) 

 

Department / Assessment 

Indication Result 

 
Nursing: Night-time 

monitoring of resident’s 

movements with both rails 

raised? 

Nursing: Night-time 

monitoring of resident’s 

movements with or without 

one rail? 

OT/PT evaluations for 

transferring and/or ambulation 

skills? 

OT/PT and/or Maintenance for 

equipment problem (locks, 

siderail flush to mattress) 

Describeproblem: 

 Avaliação adicional (se necessário) 

 

Departamento/ 

Avaliação 

Indicação do 

resultado 

 
Enfermagem: Monitoramento período 

noturno dos movimentos do residente 

com ambas as grades elevadas? 

Enfermagem: Monitoramento período 

noturno dos 

movimentos do residente com ou sem uma 

grade? 

Avaliações Terapeuta

 Ocupacional/Fisioterapeuta para 

transferência ouhabilidades de deambulação 

Terapeuta  

 Ocupacional/Fisioterapeuta e/ou 

Manutenção  para problemas

 do equipamento (fechaduras, 

grade lateral nivelada ao colchão) Descreva 

o problema: 
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Page 2/ Evaluation of 

Siderail Usage 

EVALUATION   

 OF 

ALTERNATIVES (Refer

  to 

problem numbers on page 

1) PROBLEM # 

ALTERNATIVE 

INTERVENTIONS  

 (please check

 response) 

 TRIED? 

WORKED? 

14, 15 A. Call bell within 

reach/or bulb type bell? 

6,14,15 B. Scheduled 

bathroom assistance at 

night? 

5, 6, 14, 15 C. Decrease 

time in bed? 

5, 6, 7 D. Increased 

frequency of monitoring? 

13, 14, 15 E. Placement of 

assistive devices at 

bedside? 

13, 14, 15 F. Restorative 

care to increase abilities to 

stand and walk? 

10, 13 G. Half or quarter 

rail for bed mobility or for 

enabling transfer? 

7, 8, 10 H. Pillows and/or 

cushions as bed boundary 

marker? 

7, 8, 10 I. Pad or  bolster 

cushion on siderail? 

(Number 1 

or 2) 

 Página 2 / Avaliação do uso de grade 

lateral 

 

Avaliação de alternativas (Refiraaos 

números dos problemas na página 1) 

 

Problema# Intervenções Alternativas (por 

favor, verifique/cheque

 resposta)

 TENTOU? 

FUNCIONOU? 

 

14, 15 A. Campainha de chamada ao 

alcance ou campainha do tipo bulbo? 

6,14,15 B. Programou a assistência ao 

banheiro à noite? 

5, 6, 14, 15 C. Diminuiu o tempo no leito? 

5, 6, 7 D. Aumentou a frequência de 

monitoramento? 13, 14, 15 E. Colocação 

de dispositivos de apoio à beira do leito? 

13, 14, 15 F. Cuidados restauradores para 

aumentar habilidades para se levantar e 

caminhar? 

10, 13 G. Metade ou um quarto da grade 

para mobilidade no leito ou para permitir 

transferência? 

7, 8, 10 H. Travesseiros ou almofadas 

como marcadores de limite do leito? 

7, 8, 10 I. Coxim ou almofadasreforçadasna 

grade 

lateral? (Número 1 ou 2) 

6, 7 J. Alarme de leito? 

5, 6, 7, 14, 15 K . Leito baixo? 

5, 6, 7, 14, 15 L. Tapete no chão próximo do 

leito? 

(Número 1 ou 2) 

M. Outro? 
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6, 7 J. Bed alarm? 

5, 6, 7, 14, 15 K .Low bed? 

5, 6, 7, 14, 15 L. Mat on 

floor next to bed? (Number 

1 or 2) 

M. Other? 

  

Restraint/ Siderail 

Prevention and Reduction 

Committee 

Recommendations (please 

circle): 

 

No siderails are indicated 

because resident is able to 

safely exit/enter bed? 

 

Resident is immobile and 

does not make any 

attempt to exit or does not 

lean to one side? 

One full siderail indicated 

to assist in bed mobility? 

Indicate: LEFT or 

RIGHT 

Both full-length siderails 

are not used as a restraint 

because resident is 

immobile? 

Both full-length siderails 

are the least restrictive 

restraint? 

 

Alternative to siderails: 

Date       

Signatures  of

 Participating 

Restraint Prevention

 and Reduction 

  

 Committee 

Members: 

 Restrição/ Recomendações do Comitêde 

Prevenção e Redução de Grade no Leito 

(por favor circule): 

 

Nenhuma barra lateral é indicada, pois o 

residente é capaz de sair e entrar no leito 

em segurança? 

 

O residente está imóvel e não faz nenhuma 

tentativa de sair ou não se inclina para um 

lado? 

Uma grade lateral inteira indicada para 

auxiliar mobilidade no leito? Indique: 

DIREITA ou ESQUERDA 

Ambas as grades laterais de comprimento 

completonão são usadas para restringir, 

pois o residente está imóvel? 

Ambas as grades laterais de comprimento 

completosão as restrições menos 

restritivas? 

 

Alternativa para as 

grades: Data: 

 

Assinaturas dos Participantes Membros do 

Comitê de Prevenção e Redução de 

Contenção: 
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ANEXO IV 

Versão da Tradução T2 

 

EvaluationofSiderailUsage (Avaliação do uso de grade lateral) 

Item/Domain Response 

Categories 
TRADUÇÃO DIFICUL

DADES E 

SOLUÇÕ

ES 

OSERVAÇÕES 

Resident 
Room 

 Residente/Morador 
Quarto 

  

RESIDENT PREFERENCE 

(Please circle the appropriate 

answer) the resident able to voice 

their choice about siderails? 
Is the resident signed a 

preference form indicating their 

informed choice? 
3. If #2 = yes, how many rails 

does the resident prefer? 

A YES 

NO 
Preferências do residente 
favor, circule a resposta 

apropriada) 
17. O residente é capaz 

de expressar sua escolha sobre 
grades laterais? 
18. O residente 

assinou o formulário de 

preferência 
indicando sua escolha 

informada? 
19. Se #2 = sim, 

quantos trilhos/grades o 

residente 
prefere? 
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NJURY RISK 

DETERMINATION 
4. Does the residente have a 

history of falls in general? 

 
5. Does the residente have a 

history of falls from the bed? 
6. Does the residente ake 

attempts to climb over or around 

siderails? 
7. Has the resident ever 

become entrapped in the siderail or 

between the mattress and the 

siderail? 
 
8. Has the resident sustained 

bruises, skin tear or laceration 

from a metal siderail? 

     YES 

NO 
Determinação do risco de 

lesão 
20. O residente tem 

história de quedas em geral? 
21. O residente tem 

história de quedas doleito? 
22. O residente 

faztentativas de passar por 

cima ou ao redor das grades 

laterais? 
23. O residente já 

ficou aprisionado (preso) na 

grade lateral ouentre o 

colchão e a grade lateral? 
24. O residente 

apresenta hematomas, lesão 

por fricção ou laceração de 

uma grade lateral de metal? 

 /ferimento/dano 
cama/leito passar 

por cima 

(escalar) 

lesionado (preso) 
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FALL FROM 

BED RISK 

9. Is the 

resident 

IMMOBIL

E 

(comatose, 

paralyzed, or no 

spontaneous 

movement)? 

10. If IMMOBILE, 

does the resident lean to one side? 

11. If 

IMMOBILE, 

(lower body) 

or 

MOBILE, 

does resident 

use rail to 

adjust position 

in bed? 

f MOBILE, does the resident 

make any attempts to get out of 

bed at all 

f MOBILE, can the resident get 

in and t of bed SAFELY without 

any human 

assistance or 

assistive 

device? 

14. If MOBILE, 

he resident have difficulty with 

balance, trunk control? 

15. If MOBILE, 

es the resident have decreased 

safety awareness, due to 

confusion or judgment problem? 

16. INDIVIDUAL CONCERNS. 

Please describe in 

detail anything that 

you think 

 Risco de 

quedado 

leito 

25. O residente está 

imóvel (comatoso, 

paralisado ou 

sem movimentos 

espontâneo)? 

26. Se imóvel, o 

residente inclina-se 

para um lado? 

27. Se imóvel (parte 

inferior do corpo) 

ou móvel, o 

residente usa a grade 

para ajustar a posição 

no leito? 

28. Se móvel, o residente 

faz qualquer tentativa 

para sair 

do leito? 

29. Se móvel, o residente 

pode entrar e sair do 

leitode 

forma segura sem 

qualquer assistência 

humana ou dispositivo 

de apoio? 

30. Se móvel, o residente 

tem dificuldade com 

equilíbrio, 

controle de tronco? 

31. Se móvel, o residente 

tem consciência de 

segurança 

diminuída, devido a 

confusão ou 

problemas de 

julgamento? 

32. Preocupações 

individuais: 

Por favor, descreve 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apoio/ajuda 
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would be helpful in 

making a decision 

,especially 

resident’s 

response to 

siderails or any 

alternative 

to siderails: 

em detalhes qualquer 

coisa que você pense 

que poderia ser útil na 

tomada de decisão, 

especialmente a 

resposta dos residentes 

as grades laterais ou 

qualquer alternativa 

para grades laterais: 
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ADDITION

AL 

ASSESSME

NT 

(as needed) 

Department / 

Assessment 

Indication 

Result 

 

Nursing: Night-

time Monitoring 

of resident’s 

movements with both 

rails raised? 

Nursing: 

Night-time 

monitoring of 

resident’s 

movements with or 

without one rail? 

/PT evaluations for transferring 

and/or ambulation 

skills? 

PT and/or Maintenance for 

equipment oblem (locks, siderail 

flush to mattress) 

Describeproblem: 

 Avaliação 

adicional 

(como necessário) 

 

Departamento/ 

Avaliação de 

indicação do 

resultado 

 

Enfermagem: 

Monitoramento 

período noturno dos 

movimentos do 

residente com 

ambas grades 

elevadas? 

Enfermagem: 

Monitoramento 

período noturno dos 

movimentos do 

residente com 

ou sem uma grade? 

Avaliações OT/PT 

ara transferência ou 

deambulação Avaliações 

OT/PT 

e/ou   

Manutenção 

para 

problemas 

do 

equipamento 

(fechaduras, grade lateral 

nivelada ao 

colchão) 

Descreva o 

problema: 

  

 

 

 

monitora

mento 

Noturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fechadu

ras/ 

trava

s 
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Page 2/ 

Evaluation 

of Siderail 

Usage 

VALUATION OF 

ALTERNATIVES 

(Refer to problem 

number 

s on page 1) 

PROBLEM # 

ALTERNATIV

E 

INTERVENTI

ONS 

(please check response) 

TRIED? 

 a 2 / Avaliação do uso de grade 

lateral 

 

Avaliação de 

alternativas 

(Consulte os 

números dos 

problemas 

na página 1) 

 

Problema# Intervenções 

rnativas (por favor, 

verifique/cheque 

resposta) TENTOU? 

FUNCIONOU? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agend

ada/ 

regul

ar 
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WORKED? 

14, 15 A. Call 

bell within 

reach/or bulb 

type bell? 

6,14,15 B. 

Scheduled 

bathroom 

assistance at 

night? 

5, 6, 14, 15 C. 

Decrease time in 

bed? 

5, 6, 7 D. Increased f 

requency of 

monitoring? 13, 14, 

15 E. Placement of 

assistive devices at 

bedside? 

14, 15 F. Restorative care to 

increase abilities 

to stand and 

walk? 10, 13 

G. Half or 

quarter 

rail 

for bed 

mobilit

y 

or for enabling 

transfer? 

7, 8, 10 H. Pillows 

and/or cushions 

as bed boundary 

marker? 

10 I. Pad or bolster cushion on 

siderail? 

(Number 1 or 2) 

6, 7 J. Bed alarm? 

5, 6, 7, 14, 15 K .Low bed? 

5, 6, 7, 14, 15 L. 

Mat on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

14, 15 A. Campainha de c 

ada ao alcance ou campainha do 

tipo 

bulbo? 

6,14,15 B. Assistência 

agendada ao banheiro a 

noite? 

5, 6, 14, 15 C. Diminuir 

tempo no leito? 

5, 6, 7 D. Maior 

freqüência de 

monitoramento? 

13, 14, 15 E. 

Colocação de 

dispositivos de 

apoio à beira do 

leito? 

13, 14, 15 F. Cuidados 

restaurativos para 

aumentar 

lidades para se levantar e 

caminhar? 

10, 13 G. Um 

quarto ou meia 

grade para 

mobilidade do 

leitoou para 

permitir 

transferência? 

7, 8, 10 H. Travesseiros 

mofadas como marcadores de 

limite do 

leito? 

7, 8, 10 I. Bloco ou 

ofada almofadada na grade 

lateral? 

(Número 1 ou 2) 

6, 7 J. Alarme no leito? 

5, 6, 7, 14, 15 K .Leito 

baixo? 

5, 6, 7, 14, 15 L. Tapete no 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 

/coxi

m 
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floor next to 

bed? (Number 

1 or 2) 

M. Other? 

chão próximodo 

leito? (Número 1 ou 

2) 

M. Outro? 

Restraint/ 

Siderail 

Prevention 

and Reduction 

 Restrição/ 

Recomendaç

ões 

do Comitêde 

  

 

Committee 

Recommendati

ons (please 

circle): 

 

No siderails are 

indicated 

because resident 

is able to safely e 

xit/enter bed? 

 

Resident is 

immobile and 

does not make 

any attempt to 

exit or does not lean to one 

side? 

One full siderail 

indicated to 

assist in bed 

mobility? 

Indicate: 

LEFT or 

RIGHT 

Both full-length 

siderails 

are not 

used as a 

restraint 

because 

 Prevençã

o e 

Redução 

de Grade 

no Leito 

(por favor circule): 

 

Nenhuma 

barra 

lateral é 

indicada 

pois o 

residente é 

capaz de 

sair e 

entrar no 

leito em 

segurança? 

 

O residente 

está imóvel 

e não faz 

nenhuma 

tentativa de 

sair ou não 

se 

inclina para 

um lado? Uma 

grade lateral 

inteira 

  

 

 

 

 

 

 
 

inteira/ 

completa 
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resident is 

immobile? Both 

full-length siderails 

are the least 

restrictive restraint? 

 

Alternative to 

siderails: Date   

Signatures 

of 

Participating 

Restraint 

Prevention 

and 

Reduction 

Committee 

Members: 

indicada 

para 

auxiliar 

mobilidad

e 

no leito? Indique: 

DIREITA ou 

 

ESQUERDA 

Ambas as 

grades laterais 

de comprimento 

completonão 

são usadas 

estringir, pois o residente está 

imóvel? 

Ambas as grades 

rais de comprimento 

completosão as 

restrições 

menos restritivas? 

 

Alternativa 

para as 

grades no 

leito: Data: 

 

Assinaturas dos participantes 

Membros do Comitê de 

revenção e Redução de 

Restrições: 
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ANEXO V 

Síntese das duas traduções T1 e T2 (T12) Síntese da tradução Inglês /português 

 

Paciente   Leito   

 

Preferência do residente 

1. O residente está apto de expressar sua escolha sobre grades laterais? SIM NÃO 

2. O residente assinou um formulário de preferência indicando sua escolha 

informada?  NA SIM NÃO 

3. Se #2  = sim, quantas grades o residente

 prefere? NA  0 ou  1 2 

Determinação do risco de lesão 

4. O residente tem históriade quedas em geral? SIM 

 NÃO 

5. O residente tem históriade quedas do leito? SIM 

 NÃO 

6. O residente faz tentativas de passar por cima ou em volta das grades laterais? 

SIM NÃO 

7. O residente já ficou aprisionado (preso) na grade lateral ou entre o colchão e a 

grade lateral?  SIM NÃO 

8. O residente apresenta hematomas, lesão por fricção ou laceração de uma grade 

lateral de metal? SIM NÃO 

Risco de queda do leito 

9. O residente está imóvel (comatoso, paralisado ou sem movimentos espontâneos)? 

SIM  NÃO 

10. Se imóvel, o residente inclina-se para um lado? 

NA  SIM NÃO 

11. Se imóvel (parte inferior do corpo) ou móvel, o residente usa a grade para ajustar a 

posição no leito? NA SIM NÃO 

12. Se móvel, o residente faz qualquer tentativa para

 sair do leito? NA SIM NÃO 

13. Se móvel, o residente pode entrar e sair do leito de forma segura sem qualquer 

assistência humana ou dispositivo de apoio? NA SIM NÃO 

14. Se  móvel,  o  residente  tem  dificuldade  com  equilíbrio,   controle  de  tronco? 

NA  SIM NÃO 
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15. Se móvel, o residente tem consciência diminuída de segurança, devido à confusão 

ou problemas de julgamento? SIM NÃO 

 

16. Preocupações individuais: Por favor, descreva em detalhes qualquer coisa que você 

pense que poderia ser útil na tomada de decisão, especialmente a resposta dos residentes às 

grades laterais ou qualquer alternativa para grades laterais: 

 

 

 

Avaliação adicional (se necessário) Departamento/ Avaliação Indicação/ resultado 

Enfermagem: Monitoramento período noturno dos movimentos do residente com ambas as 

grades elevadas? SIM NÃO 

 

Enfermagem: Monitoramento período noturno dos movimentos do residente com ou sem 

uma grade? SIM NÃO 

 

Avaliações  Terapeuta  Ocupacional/Fisioterapeuta para transferência ou habilidades

 de deambulação SIM NÃO 

 

Terapeuta Ocupacional/Fisioterapeuta e/ou Manutenção para problemas do equipamento 

(fechaduras, grade lateral nivelada ao colchão) SIM NÃO 

Descreva o problema: 
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Página 2 / Avaliação do uso de grade lateral 

 

Avaliação de alternativas (Refira aos números dos problemas na página 1) 

Problema# Intervenções Alternativas (por favor, verifique/cheque resposta) 

TENTOU? FUNCIONOU? 

 

14, 15          A. Campainha de chamada ao alcance ou campainha do tipo bulbo? 

6, 14,15  B. Programou a assistência ao banheiro à noite? 

5, 6, 14, 15 C. Diminuiu o tempo no leito? ? 

5, 6, 7 D. Aumentou a frequência de monitoramento? ? 

13, 14, 15 E. Colocação de dispositivos de apoio à beira do leito? ? 

13, 14, 15 F. Cuidados restauradores para aumentar habilidades para se levantar 

e caminhar? 

10,13 G. Metade ou um quarto da grade para mobilidade no leito ou para 

permitir transferência? 

7, 8, 10 H. Travesseiros ou almofadas como marcadores de limite do leito? 7, 

8, 10 I. Coxim ou almofadas reforçadas na grade lateral? (Número 1 ou 2) 

6, 7 J. Alarme de leito? 

5, 6, 7, 14, 15             K . Leito baixo? 

5, 6, 7, 14, 15           L. Tapete no chão próximo do leito? (Número 1 ou 2) 

                                M. Outro? 

Restrição/ Recomendações do Comitê de Prevenção e Redução de Grade no Leito (por 

favor circule): 
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Nenhuma barra lateral é indicada, pois o residente é capaz de sair e entrar no leito em 

segurança? SIM NÃO 

O residente está imóvel e não faz nenhuma tentativa de sair ou não se inclina para um  

lado? SIM NÃO 

Uma grade lateral inteira indicada para auxiliar mobilidade no leito? Indique: DIREITA ou 

ESQUERDA SIM NÃO 

Ambas as grades laterais de comprimento completo não são usadas para restringir, pois o 

residente está imóvel? SIM NÃO 

Ambas as grades laterais de comprimento completo são as restrições menos restritivas? 

 

Alternativa para as grades: Data:   

 

Assinaturas dos Participantes Membros do Comitê de Prevenção e Redução de Contenção: 
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ANEXO VI 

Versão RT1 da tradução( português-inglês) 

Side Rail Utilization Assessment 

TRANSLATION 

Item 

Category Answers 

Resident 

Room 

Resident preference 

(Please circle the appropriate answer) 

33. Is resident able to express his/her choice concerning the use of side rails? 

34. Has resident signed a preference form indicating his/her informed choice? 

35. If #2 = Yes, how many side rails does the resident prefer? 

Determining the risk of injuries 

36. Does resident have a history of falls in general? 

37. Does resident have a history of falling out of bed? 

38. Does resident attempt to climb over or go around the side rails? 

39. Has resident become entangled with the side rail or entrapped between the side rail and the 

mattress? 

40. Does resident show bruise marks, skin tears or lacerations caused by a metallic side rail? 

Risk of falling from bed 

41. Is resident immobile (comatose, paralyzed, or showing no spontaneous movement))? 

42. If immobile, does resident turn to one side? 

43. If immobile (lower limbs) or with mobility, does resident make use of the rail to adjust 

his/her position in bed? 

44. If mobile, does resident make any attempt to get out of bed? 

45. If mobile, can resident get in/out of bed safely without any human assistance or assistive 

device? 

46. If mobile, does resident have difficulty with balance/trunk control? 

47. If mobile, does resident have decreased safety awareness as result of confusion or judgment 

problems? 

48. Individual concerns: Please provide a detailed description of anything you can think of that 

could be useful in decision making, especially concerning the response of residents about side rails 

or any alternative to side rails: 

Additional assessment (if necessary) 

 

Department/ Assessment 
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Indication of result 

Nursing: Is there nighttime monitoring of resident movements with both side rails raised? 

Nursing: Is there nighttime monitoring of resident movements with or without one 

of the side rails? Assessment from Occupational Therapist/Physiotherapist for 

transfer or ambulation ability 

Occupational Therapist/Physiotherapist and/or Maintenance for problems with the equipment (locks, 

side rails flush to mattress) 

Describe the problem: 

Page 2 / Side Rail Utilization Assessment 

Assessment of alternatives (Refer to the number of the problems 

on page 1) Problem# Alternative Interventions (please check answer) 

TRIED? WORKED? 

14, 15 A. Is the call bell within reach or the bulb-

type bell? 6,14,15 B. Was nighttime bathroom 

assistance programmed? 5, 6, 14, 15 C. Did time in 

bed decrease? 

5, 6, 7 D. Did monitoring frequency increase? 

13, 14, 15 E. Were assistive devices placed at bed side? 

13, 14, 15 F. Was restorative care used to increase ability to 

stand and walk? 10, 13 G. Was half or quarter rail used for bed 

mobility or to enable transfer? 7, 8, 10 H. Were pillows or 

cushions used as bed boundary markers? 

7, 8, 10 I. Were reinforced pads or cushions placed on the side rail? (Number 1 or 2) 

6, 7 J. Bed alarm? 

5, 6, 7, 14, 15 K. Low bed? 

5, 6, 7, 14, 15 L. Was there a rug on the floor near the bed? (Number 1 or 2) 

M. Other? 

Restriction/ Side Rail Prevention / Reduction Committee Recommendation 

(please circle): Is no side rail indicated because resident is able to enter and 

exit bed? 

Is resident immobile and makes no attempt to exit or lean to one side? 

Is one full side rail indicated to assist in bed mobility? Check: RIGHT 

or LEFT Are both full side rails not used for restraint, since resident 

is immobile? 

Are both full side rails the least restrictive? 

 

Alternative to the side rails: 

Date: 
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Signatures of the Participating Members of the Restriction Prevention/Reduction Committee: 
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ANEXO VII 

Versão RT2 da tradução (português-inglês) 

Assessing the Use ofSide Rails 

 

TRANSLATION 

Item 

Response Categories 

Resident 

Room 

The Resident’s Preference 

(Please circle the appropriate response) 

1. Is the resident capable of expressing his/her choice for side rails? 

2. Has the resident signed the form indicating an informed decision? 

3. If #2 = yes, how many side rails does the resident prefer? 

Determining the risk of injury 

4. In general, does the resident have a history of falling? 

5. Does the resident have a history of falling from the bed? 

6. Does the resident attempt to get over or around the side rails? 

7. Does the resident get stuck in a side rail or between the matress and a side rail? 

8. Does the resident exhibit bruising, abrasion or laceration from a metal side rail? 

The Risk of Falling off the Bed 

9. Is the resident immobile (comatose, paralyzed or lacking spontaneous movements)? 

10. If immobile, does the resident rest on one side? 

11. If immobile, (the lower half of the body) or mobile, does the resident use the side rail to 

adjust his/her position on the bed? 

12. If mobile, does the resident make an attempt to leave the bed? 

13. If mobile, is the resident able to get on and off the bed safely without the use of any human 

assistance or support devices? 

14. If mobile, does the resident have difficulty with balance, control of the torso? 

15. If mobile, does the resident have a reduced awareness of safety, due to confusion or the 

impairment of judgment? 

16. Personal concerns: please, describe in detail whatever point you think would be useful in 

making a decision, particularly to response of the residents towards the side rails or 

whatever alternative to side rails: 
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Additional assessment (if necessary) 

 

Department/ Assessment 

Recommendations from the finding 

Nursing: Is there nightly monitoring of the resident’s movements with both rails lifted? Nursing: Is 

there monitoring during the night shift of the resident’s movements without a rail? 

Evaluations from Occupational Therapist /Physical Therapist for transfer or the ability to walk 

Occupational Therapist / Physical Therapist and /or maintenance for equipment problems (locks, 

the side rail at the level of the mattress) 

Describe the problem: 

Page 2 / The Assessment of the use of the side rail 

 

Alternative Assessments (Refer to the number of the problem on page 1) 

Problem# Alternative Measures (please verify/check response) Did you try it? 

Did it work? 14, 15 A. Call button in reach or a bulb-type bell? 

6,14,15 B. Programmed nightly bathroom 

assistance? 5, 6, 14, 15 C. Less time in the 

bed? 

5, 6, 7 D. Increased frequency of monitoring? 

13, 14, 15 E. The placement of support devices by the bedside? 

13, 14, 15 F. Restorative care to increase the ability to get up and walk? 

10, 13 G. One half or a quarter of the railing in order to allow mobility in the bed or 
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to permittransfer? 7, 8, 10 H. Pillows and cushions marking the boundaries of the 

bed? 

7, 8, 10 I. Reinforced pads or cushions in the side rails ? (Número 1 ou 2) 

6, 7 J. Bed alarms? 

5, 6, 7, 14, 15 K . A low bed? 

5, 6, 7, 14, 15 L. A rug on the floor near the bed? (Número 1 ou 2) 

M. Other? 

Restrictions/ Committee recommendations to prevent or reduce bed rails (please circle): 

 

No side bar is recommended, therefore the resident is capable of getting on and off 

the bed safely? The resident is immobile and doesn’t make any attempt to leave or 

roll on one side? 

One entire side rail recommended to aid movement in the bed? Indicate: 

RIGHT or LEFT Both side rails of full length aren’t used to restrict, but the 

resident is immobile? 

Both side rails of full length are as restraints less restrictive? 

 

Alternatives to rails: 

Date: 

Signed by the Participating Members of the Committee on the Prevention and Reduction of 
Contention 
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ANEXO VIII 

Carta de Anuência 
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ANEXO IX 

Parecer Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO X 

Email de aprovção da autora 
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APÊNDICE I 

Instrumento para uso das tradutoras na 

fase da Tradução Evaluation of Siderail 

Usage 

 
Item/Domain Item/área 

 
TRADUÇÃO 

DIFICULDADE 

S E SOLUÇÕES 

OBSER

V 

AÇÕES 

Resident:  Room:       

 
RESIDENT PREFERENCE (Please 

circle the appropriate answer) 

   

 
1. Is the resident able to voice their 

choice about siderails? 

YES   NO    

   

 
2. Has the resident signed a preference 

form indicating their informed choice? 

NA   YES  NO _ 

   

 
3. If #2 = yes, how many rails does the 

resident prefer? NA  0   or  

1-2 

   

 
INJURY RISK DETERMINATION 

   

4. Does the resident have a history of 

falls in general? YES  NO _ 
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5. Does the resident have a history of falls   from the  bed? YES       

NO        

   

6. Does the resident make attempts to climb over or around 

siderails? 

YES   NO   

   

 

7. Has the resident ever become entrapped in the siderail or 

between the mattress and the siderail? 

YES   NO   

   

 
8. Has the resident sustained bruises, skin tear or laceration from a 

metal siderail? YES         NO        

   

 
FALL FROM BED RISK 

   

 

9. Is the resident IMMOBILE (comatose, paralyzed, or no 

spontaneous movement)? YES  NO   

   

 

10. If IMMOBILE, does the resident lean to one side? NA 

 YES  NO   

   

 

11. If IMMOBILE, (lower body) or MOBILE, does resident use 

rail to adjust position in bed? 

NA  YES   NO   

   

 

12. If MOBILE, does the resident make 
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any attempts to get out of bed at all? 
NA  YES   NO   

   

 

13. If MOBILE, can the resident get in 
and out of bed SAFELY without any 
human assistance or assistive device? 
NA   YES   NO    

   

 

14. If MOBILE, does the resident have 
difficulty with balance, trunk control? 
NA   YES   NO   

   

15. If MOBILE, does the resident have 

decreased safety awareness, due to 

confusion or judgment problem? 

YES  NO         

   

16. INDIVIDUAL CONCERNS. 

Please describe in detail anything that 

you think would be helpful in making a 

decision, especially resident’s response 

to siderails or any alternative to 

siderails: 

   

ADDITIONAL ASSESSMENT (as 

needed) 

   

Department / Assessment Indication    
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Result    

 

 

Nursing: Night-time monitoring of 

resident’s movements with both rails 

raised? YES  NO 

   

.Nursing: Night-time monitoring of 

resident’s movements with or without 

one rail? YES  NO         

   

OT/PT evaluations for transferring 

and/or ambulation skills? 

YES   NO    

   

OT/PT and/or Maintenance for 

equipment problem (locks, siderail 

flush to mattress) YES NO         

Describe problem: 
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APÊNDICE II 

Universidade Federal Fluminense/UFF 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa /EEAC 

Tradução e adaptação transcultural do Instrumento Evaluation of Siderail Usage 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

Data:  / /   

Nome: 

Sexo:   Idade: 

Tempo de formação:           

 Formação profissional (especializações, mestrado, doutorado, etc): 
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_Tempo de experiência nas áreas citadas abaixo: 

 

Área experiência empo de experiência na área 

citada (anos) 

Prática de Enfermagem  

urança do Paciente/Qualidade  

Ensino  

Metodologia de validação de 

instrumentos 

 

 

Outras:   _ 
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APÊNDICE III 

AVALIAÇÃO DOS ITENS TRADUZIDOS (INSTRUÇÕES AOS JUÍZES) 

Ao analisar o instrumento original e todas as versões já traduzidas anteriormente, avalie 

cada item da versão consensual traduzida com relação à equivalência semântica, 

idiomática, cultural e conceitual com: 1. Discordo totalmente; 2. Discordo parcialmente; 3. 

Concordo parcialmente e 4. Concordo totalmente 

 

Itens 

Traduzidos 

Instrumento 

ESU 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmen

te 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Sugestões 

SIM ou NÃO) 

A.      

B.      

B1.      

B2.      

B3.      

C.      

C1.      

C2      

C3.      

C4.      
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Itens 

Traduzidos 

Instrumento 

ESU 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmen

te 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Sugestões 

SIM ou NÃO) 

C 5.      

D.      

D1.      

D2.      

D3.      

D4.      

D5.      

D6.      

D7      

D8      

E.      

E1.      

E2.      

E3.      

E 4      

E5.      

F.      
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Itens 

Traduzidos 

Instrumento 

ESU 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmen

te 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Sugestões 

SIM ou NÃO) 

G.      

H.      

I.      

J.      

K.      

L.      

M.      

N.      

O.      

P.      

Q.      

R.      

S.      

T.      

U.      

V.      

W.      

X.      
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Itens 

Traduzidos 

Instrumento 

ESU 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmen

te 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Sugestões 

SIM ou NÃO) 

Y.      

Z.      
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APÊNDICE IV 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos Juízes TERMO DE 

CONSENTIMENTO DOS JUÍZES 

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 

Título do Projeto: TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO 

INSTRUMENTO “EVALUATION OF SIDERAIL USAGE”: ESTUDO 

METODOLÓGICO. 

Pesquisadora Responsável: Enfª Teresa Cristina Brasil Ferreira 

Instituição em que trabalha o Pesquisador Responsável: Hospital Municipal Miguel 

Couto. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 981778728 (21) 31113730 (21) 31113830. 

Outras formas de contato com o pesquisador: teresabrasil6@hotmail.com 

Nome do voluntário    

Você está sendo convidado (a) a participar do estudo de titulo: “TRADUÇÃO E 

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO INSTRUMENTO EVALUATION OF 

SIDERAIL USAGE: ESTUDO METODOLÓGICO” que tem como objetivo realizar a 

tradução e adaptação transcultural do instrumento Evaluation of Siderail Usage/ESU para o 

português do Brasil e avaliar a aplicabilidade do instrumento em um hospital público geral 

de grande porte.     O “Evaluation Of Siderail Usage” é um instrumento desenvolvido    

nos Estados Unidos para avaliar o uso de grades em Instituições de Longa Permanência de 

Idosos. O instrumento é dividido em quatro partes. A primeira está relacionada com a 

preferência do residente/paciente; a segunda é a avaliação do risco de danos como queda, 

aprisionamento, contusões, lesões de pele. A terceira trata do risco de queda da cama e a 

quarta parte traz alternativas de intervenção e apresenta recomendações de prevenção e 

redução do uso de contenção/grades. 

mailto:teresabrasil6@hotmail.com
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As versões dos instrumentos produzidos nas etapas anteriores (T1, T2, T-12, BT1 e BT2) 

serão revisadas e analisadas por um comitê de especialistas, em reunião conjunta, quanto à 

equivalência semântica, idiomática, experimental e conceitual do instrumento 

EVALUATION OF SIDERAIL USAGE. Será criada uma versão a ser usada na etapa de 

pré-teste. Os integrantes do comitê de especialistas foram convidados de forma intencional. 

Na reunião com os demais juízes, você receberá todas as versões do instrumento traduzido 

juntamente com uma ficha de caracterização profissional e uma escala de avaliação tipo 

Likert, cujas respostas vão incluir: 1- Discordo totalmente, 2- Discordo parcialmente, 3- 

Concordo parcialmente, 4- Concordo totalmente. Depois de avaliar o instrumento original 

e todas as versões traduzidas, você será convidado a avaliar cada item da versão final 

traduzida. 

Riscos: A aplicação do instrumento não fornece nenhum um risco para o paciente. 

Compromete-se com o sigilo das informações que serão armazenadas por cinco anos em 

posse do pesquisador, que depois se compromete com o descarte seguro das informações. 

Garante-se o anonimato tanto dos pacientes como dos profissionais que participarem da 

pesquisa. 

Benefícios: Estudo de caráter inédito já que, não se sabe da existência de instrumento para 

avaliação do uso de grades no Brasil. A pesquisa aborda questões que refletem sobre a 

dignidade e autonomia dos pacientes hospitalizados, por este motivo contribuirá para o 

desenvolvimento de políticas públicas que podem minimizar os danos aos pacientes em  

uso de grades e para a redução do uso de grades como contenção mecânica. Outro 

benefício é que o estudo poderá ser replicado em outros cenários do País. Além disso, traz 

como contribuição direta de sua participação no estudo, a aprendizagem do uso do 

instrumento que está sendo pesquisado, o qual contribui para as boas práticas clínicas. 

Se aceitar participar desta pesquisa, solicita-se que assine sua concordância ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

Caso você recuse a participar desta pesquisa você não será penalizado (a) de nenhuma 

forma. A sua participação é muito importante. E você será tratado na pesquisa de forma 

anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em 

qualquer fase do estudo. 
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Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para 

que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo 

com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 

incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. 

Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de 

Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por 

email ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas. Email: etica@vm.uff.br, 

Tel/fax: (21) 26299189 ou com o Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro situado no endereço: Rua Evaristo da Veiga, 16 – sobreloja – Centro Rio de 

Janeiro. CEP: 20.031-040 Tel: (21) 2215-1485 email:cepsmsrj@yahoo.com.br ou 

cepsms@rio.rj.gov.br. 

É garantida a sua liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, portanto 

você poderá deixar de participar deste estudo. Não há compensação financeira, e nenhum 

tipo de pagamento ou remuneração relacionado à sua participação no estudo. Acredito ter 

sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo: ― TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO 

INSTRUMENTO EVALUATION OF SIDERAIL USAGE: ESTUDO 

METODOLÓGICO. 

 

Eu,  , 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Assinatura do pesquisador 

 

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:cepsmsrj@yahoo.com.br
mailto:cepsms@rio.rj.gov.br
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Rio de Janeiro,  de  de    
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APÊNDICE V 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Paciente 

 

 

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 

 

 

Título do Projeto: TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO 

INSTRUMENTO 

“EVALUATION OF SIDERAIL USAGE”: ESTUDO METODOLÓGICO. 

Pesquisadora Responsável: Dra Rosimere Ferreira Santana e Enfª Teresa Cristina 

Brasil Ferreira 

Instituição em que trabalha o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense e Hospital Municipal Miguel Couto. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 981778728 (21) 31113730 (21) 

31113830. 

Outras formas de contato com o pesquisador: teresabrasil6@hotmail.com 

 

 

mailto:teresabrasil6@hotmail.com
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Nome do voluntário   

 

 

Responsável legal (quando for caso):   

 

 

O  Sr.(a)  está  sendo  convidado(a)  a  participar,  do  projeto  de  pesquisa: 

“TRADUÇÃO E  ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL  DO INSTRUMENTO EVALUATION OF 

SIDERAIL USAGE: ESTUDO METODOLÓGICO”. As Grades são projetadas para serem 

usadas como dispositivos de segurança. Porém há evidências do uso indiscriminado 

de grades, o que por sua vez pode comprometer a segurança, a dignidade e a 

autonomia do paciente. É indispensável realizar uma avaliação para determinar a 

necessidade ou a remoção de grades no leito. O “Evaluation Of Siderail Usage” é um 

instrumento desenvolvido nos Estados Unidos para avaliar o uso de grades e é 

dividido em quatro partes:a primeira está relacionada com a preferência do paciente; 

a segunda é a avaliação do risco de danos como queda, aprisionamento, contusões, 

lesões de pele; a terceira trata do risco de queda da cama; e a quarta parte traz 

alternativas de intervenção e apresenta recomendações de prevenção e redução do 

uso de contenção/grades. 

Objetivo Geral: Realizar a tradução e adaptação transcultural do instrumento 

“Evaluation of Siderail Usage” para o português do Brasil. 

Riscos: O instrumento será aplicado por enfermeiros, que trabalham na 
Instituição. A aplicação do instrumento fornece risco mínimo para o paciente, pois 
os dados serão gerados a partir do processo cotidiano de assistência de 
enfermagem da unidade, ou seja, não será realizado nem um procedimento ou 
atividade função da utilização do instrumento. De qualquer modo, se o paciente se 
sentir ansioso durante a entrevista o pesquisador poderá contar com apoio da 
equipe multidisciplinar, como psicólogo ou outro profissional que for necessário. 
As normas e rotinas da instituição serão respeitadas. Entretanto, durante a 
realização do estudo, os pacientes que estiverem em uso de contenção mecânica sem 
motivo declarado, receberão atendimento do pesquisador e será fornecido ao 
funcionário e responsáveis da instituição orientação quanto aos procedimentos 
adequados. 
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Compromete-se com o sigilo das informações que serão armazenadas por cinco 

anos em posse do pesquisador, que depois se compromete com o descarte seguro 

das informações. Garante-se o anonimato dos pacientes voluntários da pesquisa 

bem como dos profissionais que participarem da pesquisa. 

Benefícios: Estudo de caráter inédito já que, não se da existência de instrumento 

para avaliação do uso de grades no Brasil. A pesquisa aborda questões que refletem 

sobre a dignidade e autonomia dos pacientes hospitalizados, por este motivo 

contribuirá para o desenvolvimento de políticas públicas que podem minimizar os 

danos aos pacientes em uso de grades e para a redução do uso de grades como 

contenção mecânica. Outro benefício é que o estudo poderá ser replicado em 

outros cenários do País. 

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. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando 

minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a 

dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e 

participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta 

instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato 

com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas. 

Email: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189. Ou ainda como 

Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro situado no 

endereço: Rua Evaristo da Veiga, 16 – sobreloja – Centro Rio de Janeiro. CEP: 

20.031-040 Tel: (21) 2215-1485 email: cepsmsrj@yahoo.com.br ou 

cepsms@rio.rj.gov.br. 

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:cepsmsrj@yahoo.com.br
mailto:cepsms@rio.rj.gov.br
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Eu,  , declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Eu,  , responsável legal 

por 

  , declaro ter sido informado e concordo 

com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Rio de Janeiro,  de  de    

 

 

 

(Responsável legal)/ (Responsável por obter o consentimento) 
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APÊNDICE VIII 

 

INSTRUMENTO DE PRATICABILIDADE: 

Evaluation of Siderail Usage 

Responda de acordo com a numeração a seguir: 1- discordo totalmente, 2- discordo 

parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo parcialmente e 5- concordo totalmente. 

 

 

Opinião dos 

entrevistados 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não 

tenho 

opinião 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Eu achei fácil 

entender as instruções 

de preenchimento 

     

Eu achei fácil 

entender as questões 

do questionário 

     

Eu achei fácil 

assinalar as respostas 

do questionário 

     

Eu achei interessante 

contar com o apoio de 

um instrumento para 

avaliação de ferida 
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Fonte: ALVES, Daniela Fernanda dos Santos et al. Tradução e 

adaptação do Bates-Jensen Wound Assessment Tool para cultura 

brasileira. Texto contexto - enferm. [online]. vol.24, n.3, pp. 826-833, 

2015. 

Observações: 
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APÊNDICE IX 

 

 

 

Versão Pré-teste do instrumento “Evaluation of Siderail Usage” em português 

Avaliação do uso de grades laterais do leito Paciente: Leito: 

 

PREFERÊNCIA DO PACIENTE 

1.O paciente está apto a expressar sua preferência em relação às grades? SIM NÃO 

2.O paciente assinou um termo de consentimento indicando sua preferência sobre grades 

laterais? NA SIM NÃO 

3.Se # 2 = sim, quantas grades o paciente 
prefere? 

0 1 2 3 4 

AVALIAÇÃO DE RISCOS      

4.O paciente tem histórico de quedas em 

geral? 

  SIM  NÃO 

5.O paciente tem histórico de quedas do 
leito? 

  SIM  NÃO 

6.O paciente faz tentativas de escalar ou passar por entre as grades laterais? SIM

 NÃO 

7.O paciente já ficou aprisionado entre as grades ou entre o colchão e a grade lateral?

 SIM NÃO 

8.O paciente apresenta ou já apresentou hematomas, lesões por fricção ou laceração 

provocados por uma grade lateral? SIM NÃO 

RISCO DE QUEDA DO LEITO 
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9.O paciente está IMÓVEL (em coma/comatoso, paralisado ou SEM movimentos 

espontâneos)? SIM NÃO 

10. Se IMÓVEL, o paciente se inclina para um dos lados? SIM NÃO 

11. Se IMÓVEL (parte inferior do corpo) ou COM MOBILIDADE, o paciente usa 

a grade para ajustar a posição no leito? SIM NÃO 

12. Se COM MOBILIDADE, o paciente faz alguma tentativa de sair do leito? SIM

 NÃO 13.Se COM MOBILIDADE, o paciente pode entrar e sair do leito com 

segurança sem qualquer ajuda ou dispositivo de apoio? 

 

SIM NÃO 

14. Se COM MOBILIDADE, o paciente tem dificuldade para se equilibrar ou 

controlar o tronco? 

 

SIM NÃO 

15. Se COM MOBILIDADE o paciente apresenta redução da percepção de 

segurança devido á problemas cognitivos ou dificuldades de julgamento? SIM NÃO 

16. CONSIDERAÇÕES OU OBSERVAÇÕES INDIVIDUAIS. Favor descrever 

em detalhes algo que você ache que possa ajudar na tomada de decisão, especialmente 

quanto a percepção do paciente ao uso de grades ou dê alguma alternativa ao uso de 

grades: 

17.  

AVALIAÇÃO ADICIONAL (se necessário) Setor/Avaliação  Indicação Resultado 

Enfermagem: Monitoramento no período noturno dos movimentos do paciente com ambas 

as grades elevadas. SIM NÃO 

Enfermagem: Monitoramento no período noturno dos movimentos do paciente, com ou 

sem uma das grades SIM NÃO 
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Avaliações multidisciplinares para transferência e/ou capacidade de deambulação SIM

 NÃO Avaliações multidisciplinares para problemas e/ou manutenção do leito 

(travas, grade lateral nivelada ao colchão) SIM NÃO 

Descreva o problema: 

AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS (localize os números dos problemas na página 1) 

PROBLEMA ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÕES Tentou? Funcionou? 

14, 15 Providenciar campainha de chamada ao alcance 6,14,15 Programar a 

assistência ao banheiro à noite 

5, 6, 14, 15 Reduzir o tempo no leito 

5, 6, 7 Aumentar a frequência de monitoramento 

13, 14, 15 Colocar dispositivos de apoio à beira do leito 

13, 14, 15 Instituir cuidados restauradores para aumentar as habilidades para 

se levantar e caminhar 

10, 13 Utilizar metade ou um quarto de grade para mobilidade no leito ou para 

possibilitar a transferência 7, 8, 10 Providenciar travesseiros ou almofadas como 

demarcadores de limite do leito. 

7, 8, 10   Providenciar coxim ou protetor acolchoado na grade lateral? (ver item 1 ou 2) 

6, 7 Providenciar alarme no leito 

5, 6, 7, 14, 15 Manter cama baixa 

5, 6, 7, 14, 15 Manter colchonete no chão próximo ao leito? (ver item 1 ou 2) 

Outro 
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Recomendações do Comitê de Prevenção e Redução de Contenção e Uso de Grades 

Laterais (favor circular): Nenhuma grade lateral é indicada porque o paciente é capaz de 

entrar e sair do leito de forma segura 

SIM NÃO 

As grades laterais são indicadas porque o paciente está imóvel e não faz nenhuma tentativa 

para sair ou se virar para o lado. SIM NÃO 

 

Uma  grade  lateral   inteira   está  indicada  para  ajudar  na  mobilidade  no  leito.

 Indique: DIREITA ou ESQUERDA SIM

 NÃO 

Ambas as grades laterais (inteiras) são as contenções menos restritivas? SIM NÃO 

Alternativa para grades laterais: 

Data 

Assinaturas dos Participantes Membros do Comitê de Prevenção e Redução de Contenção: 

 


