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CONTENÇÃO MECÂNICA

 Fluxograma Assistencial - Manejo e Conduta da Contenção Mecânica nos Serviços de Urgência e Emergência

É o único meio disponível para prevenir 
dano imediato/eminente aos pacientes e 

aos demais? 
NÃO

MEDIDAS 
ALTERNATIVAS

Solicitar a Supervisão de um 
Enfermeiro(a)

1. Aplicação de Testes e 
Escalas (Glasgow, MEEM, 
Braden, Morse e RASS);

Realizar intervenções de 
Enfermagem de acordo 

com resultado das 
escalas

2. Adequação do ambiente 
(Melhorar a luminosidade, 
contato com a luz natural, 
abaixar a altura das camas

3. Utitlizar o diálogo e o 
cuidado humanizado

4. Solicitar participação do 
familiar como acompanhante 

em maior período

5. Aplicação da Escala de 
Dor e Intervevnções 

Analgésicas

Realizar controle 
da Agitaação e 

Delirium sob 
supervisão médica

Todas as Alternativas a 
contenção foram realizadas?

Realizar 
intervenções para 

o Delirium

NÃO

SIM
CONDUTAS

Monitoramento dos Sinais Vitais (1/1h hora)

Monitoramento do Nível de Consciência (1/1 hora)

Verificação das Condições de pele e circulação nos 
locias e membros em contenção

Maior rigor de monitoramento nos pacientes sob 
sedação, sonolentos, com problemas clínicos, idosos, 

crianças e adolescentes

SIM

Em casos extremos em que realmente haja 
necessidade de usar a contenção mecânica 

Registro em Prontuário - Emprego, duração, ocorrência 
de eventos adversos e detalhes do monitoramento6. Avaliar Risco de Eventos 

Adversos Fluxograma elaborado a partir da Dissertação de Mestrado intitulada: Contenção Mecânica nos 
Serviços de Urgência e Emergência - Estudo Transversal. 
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