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RESUMO 

 

Carvalho ACS. Contenção mecânica nos Serviços de Urgência e Emergência: estudo 

transversal (Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial) Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa/ Universidade Federal Fluminense. 

 

Introdução: A contenção é utilizada na saúde como forma de proteger e garantir a 

segurança do paciente, com o intuito de prevenir quedas e retiradas de dispositivos.  

Porém, a literatura aponta que os riscos são superiores aos benefícios e uma analise 

individual se faz necessária para cada caso. Objetivos: Elaborar um Fluxograma 

Assistencial de Enfermagem para manejo da Contenção Mecânica em adultos e idosos nos 

Serviços de Urgência e Emergência; Verificar a prevalência da contenção mecânica e os 

fatores associados nos Serviços de Urgência e Emergência e Caracterizar as formas de 

contenção mecânica dos adultos e idosos contidos nos Serviços de Urgência e Emergência. 

Método: Trata-se de um estudo transversal, observacional com abordagem quantitativa 

para mensuração da prevalência da contenção nos Serviços de Urgências e Emergências. O 

estudo foi realizado em 02 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Sistema Único de 

Saúde (SUS) de um importante município da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. 

Resultados: Estima-se que a contenção mecânica, sem considerar as grades, seja praticada 

em 27,2% dos pacientes atendidos nessas unidades. O paciente fica em média 23,6 horas 

contido, sendo a prática mais comum a contenção de braços, realizada em 18,3% dos 

pacientes. O motivo mais apontado como justificativa para a prática da contenção foi a 

agitação do paciente (citada em 79,5% dos casos de contenção). A contenção esteve 

significativamente associada à idade, aos escores MEEM, ao escore Glasgow Total, ao 

escore RASS, ao escore Katz ao escore da Escala Morse, e ao escore Braden. A prática de 

contenção também esteve significativamente associada ao número de comorbidades do 

paciente, em destaque Acidente Vascular Cerebral, crise convulsiva, Doença de Alzheimer 

e Traumatismo Crânio Encefálico. Conclusão: Esse estudo demonstra uma prevalência 

significava nos serviços de urgência e emergência e afirma a existência de fatores 

associados à ocorrência da contenção mecânica. Dessa forma, foi desenvolvido como 

produto o Fluxograma Assistencial de Manejo da Contenção Mecânica nos Serviços de 

Urgência e Emergência a partir da necessidade de expansão da cultura de não contenção 

pelo Brasil e pelo mundo para garantir a redução deste procedimento que pode trazer 

efeitos deletérios à vida dos pacientes. 

Descritores: Adulto, Idoso, Restrição Física, Serviço Médico de Urgências, Serviço 

Hospitalar de Emergência, Enfermagem em Emergência. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Mechanical Restraint is used in health as a way to protect and ensure patient 

safety, in order to prevent falls and withdrawals of devices. However, the literature points 

out that the risks are greater than the benefits and an individual analysis is necessary for 

each case. Objective: To elaborate a Nursing Assistance Flowchart for the Management of 

Mechanical Containment in adults and elderly in Urgency and Emergency Services; Verify 

the prevalence of mechanical restraint and associated factors in the Urgent and Emergency 

Services and Characterize as forms of mechanical restraint for adults and the elderly 

contained in the Urgent and Emergency Services. Method: Cross-sectional, observational 

study with a quantitative approach for measuring the prevalence of containment in the 

Urgency and Emergency Services. The study was carried out in 02 Emergency Care Units 

of the Unified Health System in an important municipality in the State of Rio de Janeiro. 

Results: It is estimated that mechanical restraint, without considering the bars, is practiced 

in 27.2% of patients seen in these units. The patient remains on average 23.6 hours 

restrained, with the most common practice being arm restraint, performed in 18.3% of 

patients. The reason most cited as a justification for the practice of restraint was the 
patient's agitation (mentioned in 79.5% of the restraint cases). Mechanical Restraint was 

significantly associated with age, MEEM scores, Glasgow Total score, RASS score, Katz 

score, Morse score, and Braden score. The practice of containment was also significantly 

associated with the number of comorbidities of the patient, in particular Cerebral Stroke, 

Seizure, Alzheimer's Disease and Brain Injury. Conclusion: This study demonstrates a 

significant prevalence in urgent and emergency services and affirms the existence of 

factors associated with the occurrence of mechanical restraint. Thus, the Assistance 

Flowchart for the Management of Mechanical Containment was developed as a product, 

based on the need to expand the culture of non-containment throughout Brazil and the 

world to ensure the reduction of this procedure, which can bring harmful effects to the 

lives of patients. 

Descriptors: Adult, Aged, Emergency Medical Service, Emergency Service Hospital, 

Emergency Nursing 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Problemática 

 

A contenção nos ambientes de saúde pode ser definida como qualquer método que 

impeça ou limite as ações de uma pessoa. É utilizada com maior frequência em pacientes 

com patologias neurológicas, agitação e psicopatias, mesmo na ausência de evidências do 

seu benefício. Os idosos estão mais vulneráveis à utilização de contenção por apresentarem 

com maior frequência dificuldade de mobilidade ou distúrbio cognitivo
(1,2)

. 

A contenção é utilizada na saúde como forma de proteger e garantir a segurança do 

paciente, com o intuito de prevenir quedas e retiradas de dispositivos.  Porém, no contexto 

do envelhecimento, a confusão mental se apresenta como uma resposta adversa à própria 

contenção. A contenção deve ser considerada “aceita” pelos profissionais de saúde como 

última medida no caso de risco iminente para o paciente e pessoas ao seu redor
(3,4)

.  

Embora existam diferentes tipos de contenção, como: física, mecânica, 

farmacológica ou ambiental, destaca-se a contenção mecânica, como a mais descrita na 

literatura. Definida como qualquer método que impeça ou limite as ações de uma pessoa 

através do uso de materiais ou dispositivos ligados ao corpo do indivíduo que não são 

removidos com facilidade e restringe a liberdade de movimento, o acesso normal ao corpo. 

Exemplos da contenção mecânica são: imobilizadores de punho ou tornozelo, grades 

laterais, cintas abdominais e faixas para contenção
(1)

. Porém, não inclui aparelhos que são 

utilizados em áreas específicas como na ortopedia, em cirurgias e curativos e também não 

inclui métodos protetores aos pacientes como, por exemplo, segurar fisicamente um 

paciente para realização de exames ou testes de rotina
(4,5)

.  

Estudos apontam que as contenções mecânicas induzem à lesões por pressão e 

fricção, imobilidade, problemas circulatórios, infecções, desconforto do paciente, 

incontinência, desorientação, agitação ou delirium e aumento do risco de extubação
(6)

. O 

maior agravante desse procedimento se dá pelos relatos na literatura de estrangulamento, 

asfixia, ou compressão que resultaram em óbito
(1,7)

. O paciente contido apresenta ainda 

piora da agitação na tentativa de lutar contra as contenções, o que aumenta o risco de 

colapso do músculo e até mesmo rabdomiólise
(1)

. 
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A hospitalização é um fator desencadeante de possíveis danos aos pacientes, e a 

contenção para evitar a retirada de dispositivos e o risco de queda no ambiente hospitalar 

pode ser um fator desencadeador de danos ainda maiores que a própria queda, como 

óbito
(3)

. As quedas estão entre as maiores causas de eventos adversos nos estabelecimentos 

de saúde, são responsáveis por 02 a cada 05 eventos que comprometem a saúde e a 

segurança do paciente
(3,8)

. 

Cabe ainda introduzir, quanto aos aspectos éticos e legais, a Constituição Federal 

Brasileira, de 1988, em seu 5º artigo explicita a garantia aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes neste país, a inviolabilidade do direito à vida e à liberdade, onde ninguém será 

submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A utilização da contenção 

mecânica pode comprometer o direito à vida e a liberdade. Desta forma, pressupõe-se que 

a exposição á contenção mecânica pode violar os preceitos legais e éticos da Constituição 

Federal Brasileira ao ser humano submetido a este procedimento
(1,9)

. 

A resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 427, instituída em 

2012, normatiza os procedimentos da enfermagem no emprego de contenção mecânica de 

pacientes, ou seja, normatiza a contenção mecânica em condições legais para o seu uso. 

Esta resolução considera que a contenção mecânica não deve ser realizada como ato de 

tortura, deve ser utilizada por um período estritamente necessário, executando-se em 

situações de urgência e emergência com supervisão direta do enfermeiro, sob 

monitoramento intensivo da equipe de enfermagem e registrado minuciosamente no 

prontuário do paciente
(10)

.
 

Previamente foram desenvolvidos estudos em diversos cenários da área da saúde 

versando sobre a temática da Contenção Mecânica, desde as Instituições de Longa 

Permanência (ILPI), Atenção Básica até a Atenção Hospitalar, porém, no nível secundário 

da assistência e as Urgências e Emergências Hospitalares pouco se discute sobre essa 

temática. Nessas unidades de serviço, a permanência do paciente não deveria ultrapassar de 

24h, porém, a realidade brasileira é diferenciada. Os pacientes permanecem por um tempo 

maior nessas unidades, potencializando o risco de agravos e eventos adversos à saúde, 

como também, contribuindo diretamente com a superlotação das urgências
(11)

.
 
 

A portaria nº 354 de 10 de março de 2014 define como Emergência a constatação 

médica de condições de agravo a saúde que impliquem em sofrimento intenso ou risco 

iminente de morte exigindo tratamento imediato, e, Urgência como ocorrência imprevista 
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de agravo a saúde com ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência 

médica imediata
(12)

. 

Um estudo que objetivou identificar as características das Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs) e a sua inserção nas Redes de Atenção às Urgências e Emergências 

(RUE) no estado do Paraná demonstrou que a demanda de atendimento era maior que sua 

capacidade. Apesar da existência da referência e contra-referência nos níveis de atenção, o 

sistema é ineficaz, sobretudo pela falta de adesão pelos profissionais aos protocolos, pela 

permanência dos pacientes por um período maior que 24 horas, pela constante busca pelo 

serviço de urgência para o atendimento da atenção primária, motivos esses, que justificam 

a superlotação dos Serviços de Urgência e Emergência
(11)

.
 

Com isso, a demanda do atendimento nos serviços de urgência e emergência é 

volumosa, ocasionando à desestruturação no sistema de saúde. A estrutura física não 

comporta a demanda de procura por esses serviços e, por esse motivo os pacientes são 

acomodados em macas e cadeiras que não proporcionam segurança e conforto. Um estudo 

com propósito de analisar a opinião de enfermeiros brasileiros e portugueses sobre o 

estresse em serviço de urgência identificou falas de superlotação, de pacientes internados 

em corredores aguardando leitos ou transferências para outros hospitais. Os enfermeiros 

também relataram que convivem em um cenário com estrutura física inadequada e 

insuficiente que compromete o processo de humanização e de relacionamento entre as 

equipes e usuários
(13)

. 

Os Serviços de Urgência e Emergência são pouco acolhedores principalmente para 

o paciente idoso, que é o maior perfil entre os usuários, e não atende necessidades 

específicas para o cuidado dessa população
(14)

.  

Mediante as circunstâncias encontradas nos Serviços de Urgência e Emergência 

como a superlotação, alta permanência de pacientes, instabilidades e infraestrutura 

inadequada os trabalhadores da área da saúde se utilizam da má prática de contenção 

mecânica e ficam vulneráveis aos danos físicos - que podem ser causados pela resposta 

agressiva dos pacientes à contenção – e emocionais, como o medo, vergonha e sentimento 

de culpa.  

Portanto, é necessário reduzir o número de contenções utilizadas inapropriadamente 

no cenário das Urgências e Emergências. Para isso, os enfermeiros necessitam avaliar o 

risco-benefício, tempo de contenção e, considerar medidas alternativas para redução do seu 
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uso
(14

). É necessário ressaltar que a sensibilização dos profissionais da área da saúde é a 

primeira estratégia que deve ser utilizada para redução do uso da contenção mecânica nos 

ambientes de saúde, desta forma, este estudo possui como produto um Fluxograma 

Assistencial de Orientações e Manejo sobre a Contenção Mecânica nos Serviços de 

Urgência e Emergência. O objetivo do Fluxograma é o treinamento de profissionais da 

saúde através da sensibilização e explanação dos preceitos éticos e legais inerentes da 

contenção mecânica e resultados deste estudo, no intuito de reduzir a prática da contenção 

mecânica, por muitas vezes banalizada e utilizada como processo rotineiro nos serviços de 

Urgência e Emergência. 

 

1.2. Justificativa 

 

É iminente investigar as condições do paciente adulto e do idoso no cenário das 

Urgências e Emergências dada ausência de estudos sobre o contexto brasileiro e sobre 

alternativas seguras para o cuidado que não a contenção. A partir dessa premissa foi 

identificada a existência de lacunas no que tange o conhecimento, que comprometem a 

prática assistencial e a segurança do paciente submetido à contenção mecânica no Brasil. 

Apesar da escassez de estudos que demonstrem a prevalência da contenção mecânica nos 

Serviços de Urgência e Emergência os estudos encontrados (internacionais) ratificam que 

os profissionais não compreendem e desconhecem que o uso da contenção tem relação 

íntima com a ocorrência de eventos graves. Assim, demonstra-se a relevância do presente 

estudo para a prática de enfermagem, pela evidente necessidade de melhorar a qualidade 

assistencial proporcionando conforto e segurança ao paciente nesses cenários, contidos 

mecanicamente
(15)

.
 

O estudo justifica-se também em função da mudança demográfica e epidemiológica 

com a crescente população idosa que determina o maior atendimento nas unidades de 

saúde e, consequentemente uma população vulnerável à contenção mecânica
(16)

. 

O objeto do estudo está inserido nos critérios que pautam as prioridades em 

pesquisa da Agência Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) inserida em 

02 sub agendas constituintes da ANPPS – Saúde do Idoso e Violência, Acidentes e 

Traumas
(17)

. 
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O estudo adere à linha de pesquisa “Cuidado aos idosos dependentes no contexto da 

enfermagem e saúde” do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Enfermagem Gerontológica 

(NEPEG) que desde 2017 firmou convênio de Cooperação Internacional entre a UFF e a 

Azienda per L’assistenza Sanitaria Triestina – Itália pela difusão da Cultura de Não 

Contenção. 

Na Itália, especificamente na cidade de Trieste a contenção é considerada uma 

violação do direito à vida. Em 2006 foi criada a Comissão de Vigilância e Erradicação de 

Contenção mecânica, farmacológica e ambiental com vistas à erradicação do uso de 

contenções. A atuação da comissão é interdisciplinar (médicos, enfermeiros, juízes, 

fisioterapeutas e outras entidades de classes), e, recebeu prêmios importantes por ser uma 

“Cidade Livre de Contenção”. A sensibilização é considerada um fator preponderante para 

abolição dessa má prática
(18)

. 

Com a descoberta da prevalência e dos fatores associados ao uso da contenção 

mecânica foi possível elaborar um Fluxograma Assistencial para nortear as estratégias de 

cuidados de enfermagem alternativas a contenção mecânica, e que contribuam com a 

melhoria da qualidade assistencial. 

 

1.3. Relevância 

 

A principal relevância do estudo assenta-se na transformação primeira da minha 

formação profissional a partir da avaliação criteriosa e crítica reflexiva sobre o uso da 

contenção mecânica, segunda no sentido prático do tema que se sustenta no cuidado e a 

melhoria da saúde da população, portanto, com estreita relação com a modalidade de 

formação profissional, e cujo objetivo final, se sustenta ao longo da trajetória de estudo da 

pesquisadora e do grupo de pesquisa na redução do uso de contenção no cenário das 

urgências e emergências.  

Portanto, as contribuições desse projeto são aplicadas diretamente na prática 

assistencial dos Enfermeiros no âmbito das Urgências e de abrangência aos outros cenários 

hospitalares no país. Desse modo, o estudo é relevante, pois, demonstra a necessidade de 

atenção aos cuidados de enfermagem que podem causar mais riscos e danos que benefícios 

se implementados sem a natureza do cuidado humano, sistematizado, cientifico e com 

critérios de avaliação. Inclusive com impactos emocionais aos pacientes, familiares, 
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profissionais que se angustiam com o ato de conviverem com pessoas contidas, e 

gerencialmente podem impactar na redução de tempo de internação e, consequentemente 

financeiros, e sobretudo o impacto na qualidade dos cuidados de enfermagem e em saúde. 

Logo, a sociedade se beneficiará desse estudo como usuária do sistema; com a diminuição 

dos índices de contenção ou seu uso consciente pelos profissionais que avaliaram os riscos 

e benefícios da contenção mecânica, na busca por excelência e qualidade no atendimento e 

bem estar. 

Como também esse é o primeiro estudo sobre a temática no Brasil conforme 

revisão apresentada a seguir, o estudo de prevalência é o primeiro ponto para que os 

profissionais se sensibilizem com os dados apresentados, e possam entender os fatores 

associados e a necessidade de mudanças na prática assistencial de enfermagem nos 

Serviços de Urgência e Emergência. 

 

1.4. Pergunta de Pesquisa 

 

Qual a prevalência e os fatores associados à realização da contenção mecânica nos 

Serviços de Urgência e Emergência? 

 

1.5.  Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo Geral 

 

 Elaborar um Fluxograma Assistencial de Enfermagem para manejo da 

Contenção Mecânica em adultos e idosos nos Serviços de Urgência e 

Emergência. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Verificar a prevalência da contenção mecânica e os fatores associados nos 

Serviços de Urgência e Emergência; 

 Caracterizar as formas de contenção mecânica dos adultos e idosos contidos 

nos Serviços de Urgência e Emergência.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Contenção Mecânica nos Serviços de Urgência e Emergência: 

Revisão Integrativa da Literatura 

  

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que foi baseada nas seguintes 

etapas: elaboração de questão norteadora da pesquisa, seleção da amostra, através dos 

critérios de inclusão e exclusão, coleta de dados, análise de dados, interpretação e 

discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa e síntese do 

conhecimento
(19)

. 

A questão que norteou o estudo foi: “Quais as evidências científicas do uso de 

contenção mecânica em adultos e idosos internados nos Serviços de Urgência e 

Emergência?” 

Para condução da revisão foi utilizada a metodologia Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA Statement)
(20)

, que foi usada como base 

para relatar revisões sistemáticas de outros tipos de pesquisa, particularmente avaliações de 

intervenções. 

Para a busca e a seleção dos estudos, consultaram-se as bases de dados: Medical 

Literature Analysisand Retrieval System Online (Medline via PubMed),  Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL) e SCOPUS, via Portal de Periódicos Capes. 

A operacionalização desta pesquisa iniciou-se com consulta aos descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), ao Medical 

Subject Headings (MeSH), da National Library e ao título CINAHL. Utilizaram-se os 

descritores controlados em Inglês e Português: Adultos/Adult, Idosos/Aged, Restrição 

Física/PhysicalRestraint, Serviços Médicos de Emergência/Emergency Medical Services e 

Enfermagem em Emergência/Nursing Emergency. Foram respeitadas as variações de cada 

base e algumas alterações nas estratégias de busca na CINAHL e Scopus foram realizadas 

conforme Tabela 01.  
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Tabela 1 - Estratégias de busca nas bases de dados. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2019. 

Bases de Dados Estratégia de Busca 

Medline (Via PubMed) 

((Aged[MeSHTerms]) OR (Aged, 80 and Over[MeSHTerms]) 

OR (Adult[MeSHTerms])) AND ((Restraint, 

Physical[MeSHTerms])) AND ((Emergency 

Service[MeSHTerms]) OR (Emergency Medical 

Service[MeSHTerms]) OR 

(EmergencyNursing[MeSHTerms])). 

LILACS 

((Aged[MeSHTerms]) OR (Aged, 80 and Over[MeSHTerms]) 

OR (Adult[MeSHTerms])) AND ((Restraint, 

Physical[MeSHTerms])) AND ((Emergency 

Service[MeSHTerms]) OR (Emergency Medical 

Service[MeSHTerms]) OR 

(EmergencyNursing[MeSHTerms])). 

CINAHL 

((MH "Adult") OR (MH "Aged") OR (MH "Aged, 80 and 

Over") OR (MH "Aged, Hospitalized")) AND ((MH 

"Restraint, Physical")) AND ((MH "Emergency Service") OR 

(MH "Emergency Medical Services") OR (MH 

"EmergencyNursing")). 

SCOPUS 

INDEXTERMS("Aged" OR "Aged, 80 and Over" OR 

"Adult") AND INDEXTERMS("Restraint, Physical") AND 

INDEXTERMS("Emergency Medical Service" OR 

"EmergencyNursing") 

 

A busca dos estudos nas bases ocorreu no período de julho a novembro de 2019. 

Foram utilizados como filtros: o recorte temporal dos últimos cinco anos (2014 a 2019) e 

os idiomas português, inglês e espanhol. A justificativa do recorte temporal estabelecido 

visou reunir estudos recentes sobre a temática, permitindo nortear a atual realidade dos 

Serviços de Urgência e Emergência no Brasil e no mundo. 

Foram critérios de inclusão: estudos originais e artigos disponíveis na íntegra. Já os 

critérios de exclusão foram: artigos que não fossem relacionados a adultos e idosos, e 

artigos que fossem relacionados a serviços de emergências psiquiátricas. Os editoriais, 

cartas ao editor, dissertações, teses, estudos de caso/relatos de experiências, protocolos de 

pesquisas e artigos de revisão também foram excluídos do estudo.   

A pesquisa nas bases de dados, através da aplicação das estratégias de buscas, 

resultou em 693 artigos e deles: 184 na CINAHL, 45 na LILACS, 205 na SCOPUS e 259 

artigos na Medline (Via PubMed). Ao excluir os artigos em duplicata (235), restaram 458 

artigos. Foram excluídos 436 artigos após leitura dos títulos e resumos por citarem tipos de 

contenção que não a contenção mecânica e por se referirem à unidades de saúde que não os 
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Serviços de Urgência e Emergência, restando 22 artigos que foram submetidos à leitura 

completa. Desses, foram excluídos 19 artigos, por aplicação dos critérios de exclusão, 

restando 03 artigos para a amostra final do estudo (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos adapatdo do Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA 2009). Niterói (RJ), Brasil, 2019. 

 

O processo de seleção e identificação de artigos obedeceu aos critérios de inclusão 

e exclusão. Através da leitura de título e resumo, os artigos que estavam duplicados nas 

bases de dados também foram excluídos. Após essa etapa, procedeu-se com a leitura na 

íntegra dos artigos.  

Para garantir a validade da revisão, os estudos foram selecionados e analisados 

detalhadamente com foco na adequação da metodologia empregada. 
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Os estudos foram avaliados e classificados quanto ao seu rigor científico, para a 

classificação do nível de evidência (NE), através de um instrumento baseado na Rating 

System for the Hierachy of Evidence for Intervention/Treatment Question
(21)

. 

A análise dos estudos encontrados foi realizada em dois momentos. Primeiro foi 

feita a caracterização da amostra, através de uma descrição simples e preenchimento do 

instrumento de coleta de dados. No segundo momento, foi realizada leitura dos artigos 

incluídos no estudo e organização dos dados que facilitaram a compreensão das 

informações e/ou evidências citadas nos artigos. Por ser uma pesquisa bibliográfica e não 

envolver seres humanos, não houve solicitação de aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

Para extração dos dados dos artigos, foi elaborado um instrumento de coleta de 

dados que apresenta o panorama geral das publicações selecionadas para análise, 

destacando a caracterização segundo ordem, autores, ano de publicação e país, objetivos, 

Método, Nível de Evidência (NE), principais achados e conclusão (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Resultados encontrados nos estudos de acordo com o autor, o ano de 

publicação, o país e o tipo de estudo. Niterói (RJ), Brasil, 2019. 

Autor Ano País Tipo de Estudo 

 

Cole R. 

 

2014 

 

Hawaí 

 

Estudo Observacional 

    

Enns E., Rhentulla R., 

Ewa V., Fruetel K., 

Holroyd-Leduc JM 

2014 Canadá 
Estudo Quase-Experimental 

Randomizado 

    

Chapman R., Ogle KR., 

Martin C., Rahman A., 

McKenna B., Barnfield 

J. 

2016 Austrália 

Estudo Qualitativo, Descritivo e 

Exploratório 

 

 

 

Em relação às características dos estudos, os artigos selecionados para a revisão 

foram produzidos internacionalmente no Hawai
(1)

, Canadá
(2)

, e Austrália
(4)

.
 
As publicações 

foram realizadas nos seguintes anos: 2014 (n=02) e 2016 (n=01) 

Quanto ao delineamento dos estudos, constatou-se: Estudo observacional
(1)

 (n=01), 

Estudo Qualitativo, Descritivo e Exploratório
(4)

 (n=01) e Estudo quase-experimental 

randomizado
(2)

 (n=01). Dessa forma, os estudos foram classificados conforme os níveis de 

evidência como: um artigo com NE 2, um artigo com NE 4 e por fim, um artigo com NE 5. 



 

 

 

22 

 

Foi possível observar que dois dos artigos encontrados referem-se a estratégias de 

educação para reduzir o uso da contenção e, somente um deles fala sobre a percepção dos 

profissionais de saúde sobre o uso da contenção. Nota-se que todos os artigos selecionados 

apontam para os riscos e efeitos do uso da contenção mecânica e suas consequências 

deletérias – tanto para o paciente, quanto para o integrante da equipe de saúde. 

Dentre os estudos, somente um se propôs a identificar a prevalência da contenção 

manual nos Serviços de Urgência e Emergência
(1)

. 

Destaca-se o uso de estratégias educacionais em serviço
(1-2,22) 

com resultado 

positivo para redução do uso da contenção mecânica nos serviços de Urgência e 

Emergência. Dentre as estratégias utilizadas para reduzir o procedimento de contenção 

nesses cenários tem-se: Uso de tratamento não coercitivo para envolver o paciente e ganhar 

sua confiança e esclarecimento e envolvimento dos profissionais da enfermagem sobre a 

variedade de alternativas disponíveis, que não a contenção
(1)

. 

O estudo realizado com enfermeiras australianas explorou a percepção de tais 

profissionais para com o uso de contenção nos equipamentos de saúde de atendimento de 

emergência e houve registro por parte da própria equipe de falta de treinamento
(4)

. Apesar 

do uso frequente de contenção, a equipe de enfermagem registrou ter conhecimento dos 

efeitos físicos e psicológicos do uso de contenção não só sofridos pelos pacientes, mas, 

também, pela própria equipe
(4)

. 

As intervenções utilizadas nos estudos selecionados foram essencialmente 

educacionais. A equipe de saúde foi treinada e conscientizada quanto à necessidade de 

redução da contenção mecânica, considerando os danos causados por esta. Em conclusão 

dos três estudos, foi observada redução significativa na prática de contenção após as 

intervenções realizadas, com destaque para o estudo observacional que expôs a equipe à 

alternativas ao uso de contenção, com simulações didáticas e dramatizações - tudo no 

sentido de conscientizar os profissionais, promovendo uma mudança cultural, fomentando 

novas estratégias. 

Cabe ressaltar que as intervenções educacionais utilizadas foram aplicadas a todo o 

corpo de equipe profissional em saúde e não só a enfermagem. Fato este que contribuiu 

com a sensibilização de um grupo maior de profissionais envolvidos na prestação de 

cuidado ao paciente. 
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Prevalência da Contenção Mecânica nos Serviços de Urgência e Emergência 

 

A prevalência do uso de contenção mecânica internacional nos Serviços de 

Urgência foi de 13% a 27% em pacientes internados, porém, essa prevalência se deu antes 

da realização de intervenções educacionais com as equipes. Após a intervenção 

educacional, foi verificada redução da prevalência. Em estudos que se propuseram a 

estimar a prevalência da contenção mecânica em hospitais, identificou que as prevalências 

sofreram variação de 3,59% a 65,7%, tendo maior prevalência os hospitais com maior 

quantitativo de idosos. O cenário da pesquisa é um fator importante para comparação das 

prevalências e, no entanto, somente em um estudo da Revisão foi encontrado avaliação da 

prevalência da contenção mecânica, o que dificulta a comparação e avaliação com outros 

cenários. E no Brasil, não foram identificados estudos que verificaram a prevalência de 

contenção mecânica nesses cenários
(1,23,24)

. 

 

Fatores associados à contenção mecânica nos Serviços de Urgência e Emergência 

 

Nos Serviços de Urgência e Emergência os pacientes que são submetidos á 

contenção, comumente são portadores de doenças psiquiátricas ou pacientes com demência 

que representa a maioria dos casos de contenção, justificado pelo crescente e significativo 

aumento de pacientes com essa patologia, principalmente os idosos
(1)

.
 

Em um estudo realizado na Espanha, que se propôs determinar as situações em que 

a equipe de enfermagem considerou o uso de contenção, identificou que na maioria dos 

registros, a equipe de enfermagem anotou/evoluiu que a restrição é importante na 

prevenção de quedas e na retirada de dispositivos como acessos venosos e sondas vesicais, 

também foi possível verificar que os profissionais consideram a restrição muito importante 

para prevenir problemas de segurança
(2)

.
 

Uma pesquisa realizada com Enfermeiras Australianas do Departamento de 

Emergência descreveu a percepção de enfermeiras no uso da contenção mecânica. As 

enfermeiras participantes afirmaram que os pacientes foram submetidos às contenções 

durante os pequenos procedimentos realizados, como por exemplo, punção venosa, 

cateterismo vesical, nasoentérico etc. Em alguns relatos, elas expressam sua percepção 

sobre o paciente idoso, que por vezes é acometido de desorientação devido as suas 
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comorbidades - sendo a infecção urinária uma delas - nesse cenário, os pacientes 

encontram-se agressivos
(4)

. 

Nos artigos selecionados para a revisão integrativa, observou-se, que os fatores 

associados à contenção mecânica estão relacionados à agressividade de pacientes, 

(principalmente psiquiátricos e dependentes químicos). Os danos físicos e psicológicos são 

extremamente nocivos a saúde do paciente e do trabalhador e, por isso, a utilização desse 

procedimento é considerado uma “falha no tratamento”
(1)

.
 

Todos os estudos identificaram a necessidade em reduzir o uso da contenção 

mecânica, levando em consideração seus malefícios. No entanto, somente uma estratégia 

foi utilizada para reduzir essa prática: o treinamento, a educação. 

A restrição mecânica pode ser evitada, e foi considerada como um fator precipitante 

para o desenvolvimento do “delirium”. Em um estudo de coorte realizado durante 12 

meses, na China em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 593 pacientes, foi 

identificado que 447 foram submetidos à contenção, e desses, 178 (39,8%) desenvolveram 

o “delirium” - o risco de desenvolvimento foi maior quando o paciente foi exposto a esse 

procedimento durante um período maior que 06 dias
(6)

. 

O uso da contenção mecânica está fortemente associado à ocorrência de eventos 

adversos, nesse sentido, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) publicou a 

resolução 427 em 2012 que direciona a equipe de enfermagem para o manejo do cuidado e 

procedimentos no uso da contenção mecânica. Internacionalmente a Joint Comission em 

seu manual publicado em 2009, também direciona o cuidado no uso da contenção 

mecânica, ressaltando que, quando necessário, essa prática deve ser justificada pela equipe, 

entendendo que sua utilização é restrita, como único recurso para prevenir danos letais aos 

pacientes
(10)

. 

Neste contexto, a alternativa para redução da contenção mecânica, como demonstra 

nos estudos, são as mais diversas formas de educação, seja ela permanente ou pontual. Os 

estudos demonstraram impacto significativo no que diz respeito à redução do 

procedimento de contenção quando associado à conscientização dos profissionais. 

O estudo demonstra com evidências científicas que o uso da contenção mecânica 

nos Serviços de Urgência e Emergência pode causar danos e eventos adversos ao paciente, 

comprometendo a segurança do paciente e da equipe de saúde. Os achados científicos 

apontam para a necessidade de implementação de treinamento dos profissionais de saúde 
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para fomentar o uso da contenção como último recurso, devendo a equipe identificar 

formas alternativas. 

Dessa forma, esse estudo possui impacto para promoção de uma mudança na 

prática assistencial da enfermagem, pela difusão da cultura de não contenção, 

proporcionando uma pré-avaliação de necessidades, riscos e benefícios do uso da 

contenção, de forma individualizada, centrada em cada paciente. Logo, é necessário 

conscientizar os profissionais que as contenções utilizadas no cenário das Urgências e 

Emergências devem ser exceções e, usada somente, após avaliação dos riscos e benefícios 

devido aos danos irreversíveis causados aos pacientes. 

Sugere-se a realização de estudos que verifiquem a prevalência e o motivo do uso 

da contenção em diversos cenários da área de saúde, como também, estudos que 

proponham o treinamento dos profissionais em saúde no Brasil, já que, os estudos 

encontrados, todos internacionais, não permitiram o mapeamento da realidade brasileira 

dos serviços de urgência e emergência quanto ao uso de contenção mecânica, fator este que 

determinou uma limitação do presente estudo. 
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2.2. Aspectos Legais e Históricos da Contenção Mecânica 

 

O uso da contenção mecânica é historicamente utilizado pelos profissionais da área 

da saúde. Os registros iniciais apareceram nos séculos XVII e XIX na Europa. O cenário 

com destaque para utilização deste procedimento tanto no Brasil como na Europa foi a 

psiquiatria, já que a agitação de pacientes em surto, faziam com que essas medidas fossem 

adotadas. Posteriormente, no ambiente hospitalar essa conduta era utilizada em paciente 

agitados, na maioria das vezes com algum tipo de transtorno mental. Diversos instrumentos 

eram utilizados para realizar a contenção. Existem relatos de uso de técnicas de 

enfaixamento, grades, camisa de força, correntes de ferro fixadas nos punhos e tornozelos e 

na parede
(25)

. 

Na área da psiquiatria, com o passar dos anos, houve redução do uso das 

contenções devido a promulgação da Lei n.º10.216, de 06/04/2001, que menciona a menor 

utilização possível de métodos invasivos. E, desta forma traz uma renovação na área da 

psiquiatria, a partir desta lei passou a ser utilizada em casos de agitação extrema ou 

situações incontroláveis
(25)

. 

Em contrapartida nos hospitais, o uso da contenção aumentou com o passar das 

décadas, como uma prática altamente utilizada nos pacientes com problemas de 

mobilidade, idosos e dependentes no intuito de prevenir quedas, reduzir a agitação e 

retirada de dispositivos
(23)

. 

O livre arbítrio é definido como: “possibilidade de decidir, escolher em função da 

própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante”
(9)

. A 

contenção é exatamente oposta ao livre arbítrio – que é um direito fundamental de todos os 

seres humanos – pois, o poder de decisão é negado, a própria vontade não é levada em 

consideração e restringe a liberdade do ser humano. O direito a liberdade é assegurado pelo 

artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988
(9)

. 

O Código de Ética Médica (2009), nos seus Artigos 24 e 25, explicitam a 

necessidade de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir sobre sua pessoa e o 

seu bem-estar, bem como, denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, 

desumanos ou cruéis
(26)

. 

A Resolução do Conselho Federal de Medicina Brasileiro (Nº 2153/2016) trata 

especificamente da contenção na área da psiquiatria onde assegura ao paciente o direito de 
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acesso à informação, comunicação, expressão, locomoção e o convívio social. É 

considerada admissível a contenção física do paciente; nos serviços que prestem 

assistência psiquiátrica, desde que prescrita por médico, registrada em prontuário e em 

casos extremos para prevenir dano ao paciente ou a terceiro
(27)

. 

O artigo 4º da Resolução 427/2012 do COFEN, é orientada que ocorrendo a 

contenção mecânica deverá haver monitoramento clínico do nível de consciência, sinais 

vitais, condições de pele e circulação nos locais e membros contidos do paciente, 

verificados com regularidade de uma hora. Em casos especiais como pacientes sob 

sedação, sonolentos, idosos, crianças e adolescentes o monitoramento deve ser rigoroso. 

Esse procedimento é autorizado mediante as circunstâncias descritas na resolução, porém, 

ao realizar este ato, a pessoa submetida está sendo privada de sua autonomia e liberdade 

indo de encontro com o desrespeito aos direitos humanos e lesando sua dignidade, o que 

gera diversos posicionamentos quanto ao ato de contenção
(10)

. 

Dentro da sua “regularidade” a contenção mecânica deve ser utilizada como última 

escolha quando há risco de morte iminente, porém, a Joint Comission em seu manual, 

menciona a importância dos treinamentos que visam reduzir iatrogenias através da prática 

segura e a notificação imediata de óbitos que ocorram por essa causa
(28)

. 

Na Espanha, o Consentimento Informado e a Prescrição Médica da Contenção são 

normatizados para garantir a segurança do paciente. Um estudo multicêntrico, descritivo e 

transversal foi realizado para identificar a frequência de utilização do termo de 

consentimento e a prescrição facultativa das contenções.
26 

Nesse estudo na Espanha, foi identificado que a maioria das pessoas submetidas à 

restrição física não possuíam o consentimento informado e apenas 3,6% havia sido 

aplicado de maneira correta. A Lei 41/2002 estabelece que toda atuação na área da saúde 

necessita da autorização do paciente e seu responsável através do Termo de Consentimento 

e todos os procedimentos que podem causar danos a saúde do paciente, devem estar 

devidamente prescritos – a contenção mecânica está incluída nesses procedimentos. Em 

relação à prescrição deste procedimento, foi possível verificar que apenas 19,7% dos casos 

estavam bem descritos na prescrição médica, o que demonstra que na prática assistencial as 

leis não estão sendo cumpridas, e que a contenção está sendo utilizada de forma ilegal 

causando danos ao paciente exposto
(29)

.
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Corroborando com o cenário atual no Brasil, os casos em que é necessária a 

utilização da contenção mecânica devem ser devidamente justificados, em concordância 

com a equipe multiprofissional e continuamente avaliados, e nesse cenário, o 

consentimento obtido do paciente ou familiar responsável por escrito não dá garantias ao 

profissional caso ocorra danos ou óbito
(18)

. 

A problematização gerada pelos eventos adversos causados pelo uso da contenção é 

um fator importante para o desenvolvimento de estratégias educacionais que invistam na 

mudança cultural e de paradigmas de cuidado no ambiente de saúde. A reflexão de 

problemas encontrados, a crítica, e a discussão em grupo sobre estratégias que podem 

modificar determinada realidade, além de transformação, trazem valorização do processo 

de trabalho em uma condição multi e interdisciplinar
(30)

.  
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2.3. Política Nacional de Atenção as Urgências e Emergências no 

Brasil 

 

O alto índice de mortalidade por causas externas como as violências e traumas, as 

doenças crônicas não transmissíveis e a significativa mortalidade por Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM) e Acidente Vascular Cerebral (AVC) são consideradas problemas de 

saúde que necessitam de uma reformulação estratégica dos serviços para melhora no 

manejo e organização de atendimentos nos Serviços de Urgências e Emergências. Os 

indicadores de morbimortalidade remetem criticamente a atenção para o impacto gerado 

negativamente, demonstrando que a assistência imediata sozinha não é capaz de sanar os 

agravos no contexto das Urgências, contudo, faz-se necessário, ações de promoção, 

prevenção, reabilitação, o tratamento contínuo de doenças crônicas e os cuidados paliativos 

em todos os níveis de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS)
(31)

. 

O atendimento às urgências e emergências é averiguado em outros países também 

pelo seu impacto negativo à saúde e nos indicadores de morbimortalidade, no Brasil, o 

cenário superlotado das emergências traz preocupações, necessitando de gestão resolutiva 

para reduzir esse agravante
(32)

. 

A população brasileira e do mundo, mantém a tendência no que diz respeito ao 

envelhecimento. Em 2017, os idosos, representaram 30,2 milhões da população do Brasil. 

O motivo desse aumento da população idosa está relacionado ao aumento da expectativa 

de vida e pela taxa de fecundidade que está diminuindo no decorrer dos anos. O Estado do 

Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul apresentam o maior percentual, com 

aproximadamente 18% da população caracterizada por idosos
(16)

.  

A Política Nacional de Urgência (PNAU) foi instituída em 2003, a partir da 

insatisfação gerada pela população no atendimento das urgências e emergências no país e 

pela necessidade de tornar o serviço mais eficaz e resolutivo objetivando a universalidade, 

integralidade, a descentralização, a participação social, ao lado da humanização, a que todo 

cidadão tem direito. Esse modelo de Atenção teria como meta a organização e 

sistematização desde a Atenção Básica, Saúde da família até a pós hospitalização, 

recuperação e habilitação da saúde. Dentre as particularidades da PNAU, emerge o Serviço 

de Assistência Móvel às Urgências (SAMU) que juntamente com as outras propostas desta 
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política previam a promoção da saúde através de planejamento estratégico e organização 

do acesso aos serviços de Emergência Hospitalar
(33)

. 

Em 2011, surge a Rede de Atenção as Urgências (RAU) como uma reformulação 

da PNAU com a finalidade de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos 

usuários em situação de urgência/emergência contemplando o acolhimento com 

classificação de risco, atuação multiprofissional, qualidade e resolutividade dos processos e 

fluxos da Atenção as Urgências. A RAU é constituída pela Promoção, Prevenção e 

Vigilância à Saúde, Atenção Básica em Saúde, SAMU, Sala de Estabilização, Força 

Nacional de Saúde do SUS, Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de 

serviços de urgência 24h, Hospitalar e Atenção Domiciliar
(34)

. 

A nova proposta da RAU buscou modificar o modelo de atenção fragmentado, 

hegemônico e desarticulado além de manter o projeto de expandir os serviços de urgências 

no Brasil através de investimentos federais. Dentre as propostas de expansão estão: 

componente pré-hospitalar, aumento da cobertura e regionalização pelo SAMU, ampliação 

das UPA, criação de salas de estabilização, investimento e qualificação de profissionais 

para as portas hospitalares de urgências
(32)

. 

A criação das UPA teve destaque nesta trajetória de desenvolvimento da política 

das urgências, pois, essas unidades tornaram-se veículos essenciais pelo seu importante 

acesso ao sistema e por ser um componente fixo de urgência pré-hospitalar. As UPA são 

classificadas de três formas diferentes, leva-se em consideração a população do município, 

a área física, números de leitos disponíveis, gestão de pessoas e a capacidade de 

atendimentos diários
(32)

. 

A portaria nº 354 de 10 de março de 2014 publica a proposta de projeto de 

resolução “Boas práticas para organização e funcionamento de Serviços de Urgência e 

Emergência e descreve que esses serviços podem funcionar como um serviço dependente 

ou independente, devendo estar organizado e estruturados considerando as necessidades 

existentes. O serviço de Urgência deve preservar a identidade e a privacidade do paciente, 

assegurando um ambiente de respeito e dignidade, promovendo um ambiente acolhedor. 

Em relação a infraestrutura, deve ser dimensionada de acordo com a demanda, 

complexidade e perfil assistencial da unidade para garantir a Segurança do Paciente 

apontando a necessidade de humanização das Urgências e emergências e alternativas a 

prática da contenção mecânica é uma dessas medidas
(12)

. 
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Em 2011, foram estabelecidas diretrizes para implantação das Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA 24h) em conformidade com a Política Nacional de Atenção às 

Urgências através da Portaria nº 1601 de 07 de julho de 2011, através da mesma a 

definição das UPA se dá como estabelecimento de saúde de complexidade intermediária 

entre a atenção primária e terciária de saúde, implantadas em locais estratégicos utilizando 

o acolhimento e classificação de risco. Sua competência na RAU é funcionar 

ininterruptamente 24h por dia, sete dias na semana de forma a identificar o paciente, 

determinando o potencial de risco ou agravos à saúde priorizando os atendimentos de 

acordo com a gravidade de cada caso
(35)

. 

Essas unidades fornecem retaguarda ao atendimento de urgências, funciona como 

local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU, onde são realizados 

atendimentos, procedimentos e consulta médica de pronto atendimento de forma a prestar 

apoio diagnóstico e terapêutico no período de 24h
(35)

. 

A Portaria nº 10 de 03 de janeiro de 2017 redefine as diretrizes de modelo 

assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto Atendimento como Componente da 

Rede de Atenção às Urgências, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Nessa portaria, 

pauta-se a definição de Acolhimento – tendo em vista que o mesmo faz parte da Política 

Nacional de Humanização (PNH) – e tem como objetivo o cuidado ao paciente e sua 

família envolvendo a escuta qualificada para tomada de decisão. A Classificação de Risco 

é definida como ferramenta de apoio para a tomada de decisão clínica, baseada em 

protocolos, que abrangem a médicos e enfermeiros, devidamente capacitados para 

identificar a gravidade e atuar com excelência e rapidez na prestação do cuidado
(36)

. 

As UPA 24h são classificadas de acordo com o seu porte para determinação de 

investimentos anuais. O Porte I abrange de 50.000 a 100.000 habitantes tendo no mínimo 

07 leitos de observação e no mínimo 02 leitos de sala de urgência; o porte II abrange de 

100.001 a 200.000 habitantes como quantidade mínima de 11 leitos na sala de observação 

e 03 leitos na sala de urgência, e por último o porte III que possui uma área de abrangência 

de 200.001 a 300.000 habitantes com mínimo de 15 leitos de observação e 04 leitos na sala 

de urgências. É necessário salientar que pode haver variação das condições previstas acima 

devido ao loco regional de localização de cada unidade
(36)

. 

É possível observar que esse modelo de serviço de saúde está em franca expansão e 

que o quantitativo de unidades tende a aumentar para os próximos anos, por atuar como 
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porta de entrada aos serviços de urgência e emergência solucionando e estabilizando os 

casos atendidos, referenciando para a atenção básica ou encaminhando para os hospitais 

que compreendem a atenção terciária do sistema de saúde do Brasil
(11)

. 

Essas unidades, desde sua implantação, reduziram significativamente a demanda 

exercida nas emergências do sistema hospitalar o que possivelmente aumentou a eficácia 

do atendimento e reduziu a mortalidade hospitalar. Devido à rapidez do atendimento como 

consequência da redução da superlotação do serviço de urgência hospitalar. As urgências e 

emergências são unidades que sofrem pela superlotação, e é necessário frisar que a 

superlotação aumenta a mortalidade, pois, a espera pelo atendimento pode ser longa, 

complicando a situação de um paciente criticamente instável que não pode esperar para ser 

atendido
(37)

.
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2.4. Aspectos inerentes ao cuidado seguro nos Serviços de Urgência 

e Emergência 

 

A estrutura física das unidades de emergência é inconveniente aos pacientes que 

necessitam de atendimento, principalmente pela superlotação. O espaço é restrito e 

compartilhado com pessoas desconhecidas, que apresentam co-morbidades que muitas 

vezes abalam psicologicamente o paciente que está próximo
(38)

. 

O ambiente é conturbado, o avanço da tecnologia traz muitos benefícios, porém, o 

acompanhamento do desenvolvimento dessas tecnologias muitas vezes não alcança toda a 

população, sendo assim, o sistema de senhas e os recursos eletrônicos dificultam o 

atendimento nos serviços de urgência e emergência. A agilidade para a conclusão do 

registro nessas unidades torna-se necessária, devido a alta demanda de atendimento, os 

usuários precisam ser ágeis para contribuir com a rapidez do atendimento
(38)

. 

Por se tratar de um problema de saúde, os idosos, na maioria das vezes sentem 

medo, e o ambiente não contribui positivamente com esses pacientes. A dificuldade para 

compreender sons agudos apresentadas pelos idosos, dificultam a agilidade esperada pelos 

trabalhadores, que por sua vez, desejam rapidez dos usuários para agilizar o processo de 

atendimento em um ambiente na maioria das vezes, superlotado. A inadequação das 

macas, os pisos que normalmente não são anti-derrapantes e a iluminação, interferem na 

adaptação dos idosos nesse ambiente. O sono – que também é um fator importante – pode 

ser conturbado pela presença de iluminação no período noturno, que afeta à saúde mental 

do idoso. A pouca ou nenhuma visualização do ambiente externo e o ambiente escuro 

podem causar “delirium” em idosos internados
(38)

. 

Tanto a equipe quanto o paciente sofrem repercussões negativas para iniciar e 

manter a contenção, seu uso está associado falsamente com a segurança do paciente, 

porém, as lesões em membros superiores por esse procedimento chegam a atingir 35% dos 

pacientes contidos no âmbito das Urgências. Uma pesquisa realizada com Enfermeiras 

Australianas do Departamento de Emergência explorou e descreveu sobre a percepção de 

enfermeiras no uso da contenção mecânica e identificou razões pelas quais as 

consequências foram iniciadas e as consequências para pacientes e funcionários. Os 

enfermeiros dessa pesquisa descreveram com frequência que a restrição manual era uma 

parte diária de seu trabalho, mas que não podia ser evitado
(4)

. 
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As realidades do paciente adulto e do idoso no cenário das Urgências e 

Emergências por muitas vezes se divergem. As urgências e os profissionais não estão 

preparados para atenderem o público idoso que necessita de cuidados específicos e um 

ambiente específico. O paciente adulto utiliza da contenção muitas vezes por agitação e 

agressão seguido do uso de substâncias tóxicas, ou patologias que o levem a 

desorientação
(38)

. 

Um estudo realizado com Enfermeiras Australianas do Departamento de 

Emergência explorou e descreveu sobre a percepção de enfermeiras no uso da contenção e 

os enfermeiros participantes descreveram com freqüência que a contenção era uma prática 

diária que não podia ser evitada, pois, os mesmos desconhecem métodos que a 

substituam
(4,39,40)

. 

É necessário compreender e diferenciar os conceitos de “segurança” e de 

“contenção mecânica”, onde os dois distinguem-se pelo fato de o primeiro manter as 

pessoas livre de danos, e o segundo como o motivo causador de danos à vida do paciente
(4)

. 

Os eventos adversos são incidentes que tem como consequência o dano à saúde do 

paciente, e são considerados não intencionais, porém, advém do cuidado prestado no 

ambiente de saúde. A segurança do paciente existe para redução de riscos e danos 

desnecessários associados ao cuidado em saúde a um mínimo aceitável
(3,4,5)

.   

A contenção mecânica é um procedimento utilizado pelos profissionais da área da 

saúde com intuito de garantir a segurança do paciente, porém, os eventos adversos gerados 

por essa prática são inúmeros, fato este, que traz a necessidade da avaliação do risco e 

benefício da sua utilização dentro dos ambientes em saúde. É necessário refletir. Se no 

quesito de segurança do paciente, o intuito é reduzir os riscos e danos inerentes da 

prestação do cuidado a um mínimo aceitável, questiona-se: a contenção mecânica é um 

procedimento que pode ser evitado para reduzir os danos consequentes dessa prática? 

Dentre os danos causados pela contenção mecânica, destaca-se a ocorrência de 

ferimentos de gravidades variável que podem levar ao óbito e que acometem 

principalmente a população idosa. Neste aspecto ressalta-se a necessidade de reduzir o uso 

da contenção através da sensibilização de profissionais acerca desta prática
(3,4,5)

.  

Os pacientes idosos e pacientes com distúrbio de comportamento motor estão mais 

vulneráveis ao uso de contenção mecânica, porém, na necessidade iminente de garantir 

segurança ao paciente, a contenção deve ser utilizada de forma criteriosa a fim de avaliar 
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todos os riscos envolvidos na prática juntamente com a necessidade de reduzir os danos a 

um mínimo aceitável
(1,3-5,8,9)

. 
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3. MÉTODO 

 

3.1. Desenho de Estudo 

 

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

mensuração da prevalência da contenção nos Serviços de Urgências e Emergências. O 

estudo transversal foi escolhido, por tratar-se de um estudo epidemiológico que tem o 

objetivo de verificar, numa amostra, as possíveis relações entre a variável que representa o 

desfecho e as variáveis que supostamente estão associadas a ele. Escolhido também, pois, 

busca delimitar parâmetros e estabelecer hipóteses sobre possíveis relações entre variáveis 

dependentes e independentes
(41)

. 

Nesse tipo de estudo, as informações são coletadas na mesma oportunidade, ou seja, 

em um único instante, de cada indivíduo; e que a prevalência mede a proporção de 

indivíduos com uma determinada característica, que pode ser uma doença estabelecida, um 

sintoma, um sinal, uma sequela, ou outro agravo qualquer à saúde, relacionando os 

afetados no numerador com todos os examinados no denominador. É comum que nos 

estudos seccionais se obtenham várias informações de cada indivíduo examinado, com o 

intuito de estabelecer relações de associação entre as características investigadas
(42)

. 

 

3.2. Cenário do Estudo 

 

O estudo foi realizado em 2 (duas) Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de um 

importante município da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, que ocupa uma área 

de 774,54 km² e possui aproximadamente 298.235 mil habitantes.  

As UPA’s são referência no atendimento de emergência no município e porta de 

entrada e de referência de outras unidades de saúde. As duas unidades são de porte I, que 

abrange de 50.000 a 100.000 habitantes, são 8 (oito) leitos de observação adulto (Sala 

Amarela), 4 (quatro) leitos de observação pediátrica e 4 (quatro) leitos de sala de urgência 

(Sala Vermelha) em cada unidade, estão localizadas na Região Serrana do Estado do Rio 

de Janeiro com perfil de atendimento para emergências clínicas (exceto maternidade, 

ortopedia e oftalmologia). As duas unidades forneceram a Carta de Anuência (ANEXO 

01).  
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3.3. Determinação da Amostra e Participantes do Estudo  

 

A população deste estudo foi definida a partir do total de pacientes adultos e idosos 

internados nas 2 (duas) unidades, no período de 6 (seis) meses determinado como período 

de coleta de dados.  

De acordo com os dados informados pela instituição, nos 06 meses de junho a 

novembro de 2018, foram internados 974 pacientes na UPA Centro e 1050 na UPA 

Cascatinha.  

Para consecução dos resultados de interesse, pela impossibilidade de esse 

entrevistar toda a população, será retirada uma amostra deste universo. Como o objetivo 

principal do estudo é estimar uma prevalência 𝑝 e o tamanho mínimo da amostra (n), para 

uma margem de erro global máxima (e), com correção pelo tamanho da população N, foi 

definido pela fórmula. 

)1()1(

)1(
2

2/

2

2

2/

ppzeN

ppNz
n









 

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

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

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

confiança desejado para as proporções de interesse. No presente caso, será utilizado um 

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

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

erro global resultante (no caso, deseja-se uma margem de erro global máxima de 5% = 

0,5).  Devido à insuficiência preliminar de estimativa para p  e para as demais proporções 

a ser estimado no estudo, o produto )1( pp  foi substituído pelo seu valor máximo: 0,25.  

Assim, o tamanho mínimo da amostra (n) estimado para este trabalho foi de 259 

pacientes (contidos e não contidos), que divididos proporcionalmente devem ser assim 

selecionados aleatoriamente: 125 na UPA Centro e 134 na UPA Cascatinha.  
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3.4. Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

3.4.1. Critérios de Inclusão 

 

 Pacientes Adultos e Idosos com permanência maior que 24h no Serviço de 

Urgência e Emergência; 

 

3.4.2. Critérios de Exclusão 

 

 Pacientes Adultos e Idosos em Serviços de Urgências e Emergências 

Psiquiátrica; 

 

3.5. Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada no período de Agosto à Novembro de 2019. As 

visitas ocorreram 3x na semana, em dias e horários alternados, por uma única 

pesquisadora. Todos os cenários foram visitados nos dias de coleta de dados, os pacientes 

maiores de 18 anos foram identificados e solicitado assentimento para participação na 

pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

39 

 

3.5.1. Operacionalização da Coleta de Dados  

 

A tabela 3 apresenta as etapas de operacionalização da Coleta de Dados 

detalhadamente.  
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Tabela 3 – Etapas da Operacionalização da Coleta de Dados. Niterói (RJ), Brasil, 2020. 

Etapas Definição Conceitual Definição Operacional 

1ª Etapa 

Caracterização da 

população e 

instituição 

(Participantes 

Contidos e Não 

Contidos) 

- 

Consulta ao prontuário para preencher informações de identificação dos 

participantes e coleta de dados. Os dados coletados no prontuário foram: Data 

da coleta de dados, gênero, data da admissão, período da coleta de dados, 

idade, turno, Unidade de Internação, Diagnósticos e comormidades, 

Prescrição Médica, Tipo de Leito, Uso de Dispositivos, Tempo de Uso de 

Dispositivos, Uso de Dispositivos, Tempo de Uso de Dispositivos (ANEXO 

02). 

2ª Etapa 

Dados referentes ao 

uso da contenção 

mecânica 

(Somente 

participantes contidos) 

Ocorrência de contenção Mecânica 

Adultos e idosos que no momento da coleta de 

dados estavam contidos no leito, cadeira de rodas, 

cadeiras, sofás, poltronas por: atadura de crepom, 

lençol, cintos abdominais, grades no leito, mesa 

de restrição de movimento em cadeira de rodas e 

em sofás e poltronas, coletes para o tronco. E em 

diferentes partes do corpo como tronco, pulso, 

tornozelo, cotovelo e quadril. 

Preenchimento do Instrumento de Observação do Uso de Contenção 

Mecânica – adaptado juntamente com o Instrumento de Coleta de Dados 

(ANEXO 02). Esse instrumento foi criado previamente por Evans et al. 

(1997)
(43)

 para registrar o uso de contenção mecânica nas instituições de longa 

permanência em pacientes idosos. Para utilização nesse estudo, foram 

realizadas adaptações no que se relaciona ao cenário do estudo. O instrumento 

de Observação possibilita a identificação dos participantes, a existência ou 

não da contenção mecânica, bem como o tipo de contenção utilizado e outras 

informações pertinentes ao cenário e equipe de enfermagem. 

 

3ª Etapa 

Aplicação dos 

testes/avaliações 

Avaliação - Déficit Cognitivo 

São alterações na maneira como o indivíduo 

processa uma informação. Envolve 

A Avaliação do Estado Mental foi realizada através do Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM) (ANEXO 03) também conhecido como Teste de Folstein 

que é um teste mais utilizado no mundo para rastreio de perdas cognitivas
(44)

. 
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(Participantes 

Contidos e Não 

Contidos) 

principalmente funções mentais como a memória, 

linguagem, raciocínio lógico e abstrato, atenção, 

percepção, capacidades executivas e capacidade 

visual, espacial.
(44)

 

O MEEM se encontra, desde 1994, validado para a população brasileira e 

contém questões agrupadas em sete categorias, cada uma delas planejada com 

o objetivo de avaliar "funções" cognitivas específicas como a orientação 

temporal (5 pontos), orientação espacial (5 pontos), registro de três palavras 

(3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), recordação das três palavras (3 

pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade construtiva visual (1 ponto). O 

escore do exame pode variar de 0 (zero) a 30 pontos, indicando desde um 

maior grau de comprometimento até a melhor capacidade cognitiva
(44)

.
 
A 

avaliação foi realizada conforme está descrito no Questionário (ANEXO 04).  

Avaliação do Estado Neurológico 

Definida como ferramenta essencial para a 

identificação e análise de disfunções do sistema 

nervoso. 

 

Aplicação da escala de coma de Glasgow (ECG), desenvolvida em 1974 na 

Universidade de Glasgow, na Escócia, por Taeasdale e Jennet, é empregada 

mundialmente para identificar disfunções neurológicas e acompanhar a 

evolução do nível de consciência; predizer prognóstico; e padronizar a 

linguagem entre os profissionais de saúde. Tornou-se um adjunto no 

atendimento ao paciente de trauma, principalmente vítimas de Traumatismo 

Crânio Encefálico (TCE), e, posteriormente, seu uso foi estendido às outras 

condições neurológicas capazes de alterar a consciência. O escore total varia 

de 03 até 15 (13-15 representa trauma leve, 9-12 trauma moderado e 3-8 

trauma grave) e é obtido por meio da observação de atividades espontâneas e 

da aplicação de estímulos verbais e/ou dolorosos
(45)

. (ANEXO 05) 

  Avaliação Sedação e Agitação 

A agitação é caracterizada por inquietação, 

Avaliação do Nível de Sedação e Agitação, será realizada através da aplicação 

da escala de RASS (ANEXO 06) que é utilizada em pacientes que necessite 
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aumento da excitabilidade psíquica, resposta 

exacerbada aos estímulos, irritabilidade, atividade 

motora e verbal aumentada, inadequada e 

repetitiva, podendo cursar com agressividade
(46)

. 

E a sedação pode ser definida como indução da 

diminuição do nível de consciência em pacientes 

com sintomas severos, intratáveis ou refratários, 

por intermédio do uso de medicações sedativas, 

com o objetivo primordial de controlá-los
(46)

. 

de cuidados críticos ou esteja sob agitação psicomotora
(46)

. 

 Mobilidade Física Prejudicada 

É uma limitação no movimento físico 

independente e voluntário do corpo de uma ou 

mais extremidades
(47)

. 

 

 

Aplicação do Formulário de avaliação das atividades de vida diária de Katz
(47)

 

(ANEXO 07) que investiga a capacidade do paciente em realizar as tarefas 

sem auxílio, com ajuda parcial ou com ajuda total, utilizado para mensurar o 

grau de dependência - vinculado à mobilidade física e atividades de vida 

diária. Para a aplicação do formulário, o paciente será observado no momento 

da coleta de dados, e caso não seja observado fazendo alguma das atividades 

que o Formulário preconiza, o prontuário será observado para coleta de 

registros de atividades do participante. 

Avaliação do Risco de Queda 

A queda é definida como “vir a inadvertidamente 

ficar no solo ou em outro nível inferior, excluindo 

mudanças de posição intencionais para se apoiar 

em móveis, paredes ou outros objetos”
(48)

. 

A Avaliação do Risco de Queda será realizada através da aplicação da Escala 

de Morse
(48) 

(ANEXO 08 e 09), que possui 06 (seis) critérios para avaliação 

do risco que são: Histórico de Quedas, Diagnóstico Secundário, Auxílio na 

deambulação, Terapia Endovenosa, Marcha e Estado Mental. 
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 Avaliação do Risco de Lesão por Pressão 

(LPP) 

A lesão por pressão é definida como dano 

localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, 

geralmente sobre uma proeminência óssea ou 

relacionada ao uso de dispositivo médico ou a 

outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele 

íntegra ou como úlcera aberta e pode ser 

dolorosa. A lesão ocorre como resultado da 

pressão intensa e/ou prolongada em combinação 

com o cisalhamento
(49)

. 

Aplicação da Escala de Braden (ANEXO 10 e 11) que prevê o risco de lesão 

por pressão através da Percepção Sensorial, Umidade, Atividade, Mobilidade, 

Nutrição, Fricção e Cisalhamento
(49)

. A escala de Braden fornece seis 

parâmetros para avaliação, pelas suas subescalas: 1- percepção sensorial; 2- 

umidade; 3- atividade; 4- mobilidade; 5- nutrição; 6- fricção e cisalhamento. 

Cada subescala tem pontuação que varia entre 1 e 4, com exceção do domínio 

fricção e cisalhamento. Escore igual ou menor que 16 denota que o paciente 

adulto tem risco para o desenvolvimento de lesão por pressão. Para pacientes 

críticos, o risco pela escala de Braden é estabelecido como sendo: risco baixo 

- escores entre 15 e 18; risco moderado - escores entre 13 e 14; risco elevado - 

escores entre 10 e 12; risco muito elevado - escores de 9 ou menor
(49)

. 

4ª Etapa 

Confecção do 

Fluxograma 

Representação esquemática de processos. A partir dos resultados encontrados no estudo juntamente com a legislação 

vigente foi construído um fluxograma assistencial de conduta e manejo da 

contenção mecânica nos Serviços de Urgência e Emergência. 
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3.6. Análise dos Dados 

 

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.  

Para caracterização da amostra, na análise descritiva do comportamento das 

variáveis, os dados foram sintetizados por meio do cálculo de estatísticas descritivas 

(média, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão, coeficiente de variação - CV, 

proporções de interesse), gráficos, distribuições de freqüências simples e em tabelas 

cruzadas.  A variabilidade da distribuição de uma variável quantitativa foi considerada 

baixa se 𝐶𝑉<0,20; moderada se 0,20≤ 𝐶𝑉<0,40 e alta se 𝐶𝑉 ≥0,40.  

Na Análise Inferencial, a significância da associação entre duas variáveis 

qualitativas foi investigada pelo teste Qui-quadrado e, quando este se mostrou inconclusivo 

e foi apropriado, foi usado o teste Exato de Fisher. A medida (estimador) que expressará o 

risco será a razão de chances ou oddsratio (OR), a qual avalia a relação entre a chance de 

um indivíduo do grupo apresentar um fato, desfecho ou característica, comparada à do 

indivíduo do grupo complementar. A significância da OR foi avaliada pelo intervalo da OR 

que não pode conter o valor 1, que significaria ambos indivíduos dos dois grupos em 

comparação, apresentarem a mesma chance de apresentar o fator ou desfecho.Na Análise 

Inferencial de Variáveis Quantitativas, a hipótese de normalidade da distribuição foi 

verificada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk. Uma vez que a 

hipótese de distribuição normal nos grupos foi rejeitada pelos testes para todas as variáveis 

quantitativas deste estudo, a comparação de dois grupos independentes por uma variável 

quantitativa ou de uma variável ordinal foi feita pelo teste não paramétrico de Mann-

Whitney.  

Uma vez identificadas às variáveis e fatores associados a contenção foi obtido 

um modelo de regressão logística com o número mínimo de variáveis explicativas para a 

contenção. 



 

 

 

45 

 

Todas as discussões foram realizadas ao nível de significância máximo de 5% (0,05), 

ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão nos testes de significância estatística: 

rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste foi menor que 0,05.   

 

3.7. Aspectos Éticos 

 

O protocolo de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

conforme preconizado, a Resolução 466 12/12/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Aprovado pelo parecer nº 3.627.427, e pela unidade coparticipante pelo parecer nº 

3.889.428. 

Os sujeitos da pesquisa foram orientados e esclarecidos quanto aos objetivos da 

pesquisa, o anonimato dos seus nomes e a necessidade da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). 

Foram fornecidas todas as informações no que se diz respeito ao TCLE, e todas as 

dúvidas referentes a pesquisas foram esclarecidas. Os participantes lúcidos e orientados 

deram consentimento ao TCLE através de assinatura e os pacientes que apresentarem-se 

legalmente incapaz foi fornecido o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

(APÊNDICE B) sendo esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 

benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa lhes acarretar, na 

medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades. 

A participação na pesquisa se deu de forma voluntária, a identidade de cada 

participante foi preservada sem exposição de imagem ou identificação. A opção por deixar 

de participar a qualquer momento da pesquisa foi livre a todos os participantes. Os 

participantes foram preservados em todas as etapas da pesquisa a dignidade, os direitos, a 

segurança e o bem-estar do sujeito da pesquisa. 

O participante incapaz de compreender e se responsabilizar pela sua participação, 

contou com um representante familiar e/ou instituição como tutores sempre preservando o 

anonimato e segurança das informações dos participantes. 

As informações dos participantes são sigilosas e serão mantidas confidencialmente 

sob posse do pesquisador durante 05 (cinco) anos, e após, serão descartadas de forma 

segura pelo próprio pesquisador. As participações na pesquisa, de pessoas ou instituições, 

são sigilosas, não havendo divulgação dos cenários e participantes.  
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Os riscos envolvidos na pesquisas são mínimos, havendo respeito ao sigilo e 

confidencialidade de dados obtidos e participantes. A coleta de dados foi realizada de 

forma a respeitar as normas e solicitações das instituições participantes, a análise de 

prontuário foi feita sem comprometimento das informações. Os participantes foram 

caracterizados de forma numérica e as instituições também. 

É importante destacar que, apesar dos cuidados do pesquisador, alguns riscos estão 

relacionados com este tipo de pesquisa, tais como: Invasão de privacidade; responder a 

questões sensíveis; discriminação e estigmatização a partir do conteúdo revelado; 

divulgação de dados confidenciais (registrados no TCLE); e o uso do tempo do 

participante ao responder ao questionário/entrevista.  

Os benefícios envolvidos na pesquisa tangem no que diz respeito à escassez de 

estudos que versam sobre essa temática, contribuindo de forma positiva para melhora da 

qualidade de vida e assistencial dos pacientes submetidos à prática da contenção. Em 

vários cenários já se estuda a prevalência da contenção mecânica, porém, no contexto do 

Serviço de Urgências e Emergências esse objetivo não foi abordado e sendo assim, não há 

resultados de prevalência da contenção neste cenário o que torna esse estudo inédito. O 

mapeamento desta realidade também é um benefício do estudo por revelar a realidade 

brasileira desta temática. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Prevalência e Caracterização da Contenção Mecânica nos Serviços de 

Urgência e Emergência 

 

O presente estudo foi baseado em uma amostra de 268 participantes acompanhados 

em duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), em uma cidade da Região Serrana do 

Estado do Rio de Janeiro.  

A caracterização da contenção mecânica nos serviços de Urgência e Emergência foi 

realizada através das variáveis: tempo de contenção, tipo de contenção e justificativa para o 

uso da contenção. 

Dos 268 participantes do estudo, 254 (94,8%) estavam contidos com pelo menos 

um método de contenção (grades laterais, pernas, braços, luvas, ou tórax). Sem considerar 

a grade lateral, a frequência de contenção foi de 27,2% (73 pacientes). Ao considerar grade 

lateral como método de contenção, foi possível observar que 181 participantes (67,5%) 

estavam contidos somente com grades laterais. Na Tabela 4 apresenta-se o tipo e o tempo 

de contenção, e sua variabilidade. 

 

Tabela 4 – Frequência de Contenção Mecânica e Estatística do Tempo de uso em horas 

nos participantes dos Serviços de Urgência e Emergência da Região Serrana do Estado do 

Rio de Janeiro. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 2020 

 

O tempo de contenção (Tabela 4) dos participantes variou de 01 hora até 72h, com 

uma média de 7,8 a 29,7 horas de contenção. Considerando as grades laterais como 

contenção tem-se como máximo de horas contido 72h. Dentre as demais contenções, 

Contenção f(%)* 
Tempo 

Médio** 
DP CV 

Pelo menos um tipo (considerando grades laterais) 94,8 28,0 13 0,48 

Pelo menos um tipo (sem considerar grades laterais) 27,2 23,6 9,4 0,40 

Grades Laterais (somente) 67,5 29,7 14 0,48 

Contenção de Braços 15,3 25,3 9,6 0,38 

Contenção com Luvas 4,9 23,1 3,3 0,14 

Contenção de Braços e Pernas 3,0 25,5 10,0 0,39 

Contenção de Pernas 2,2 24,0 0,0 0,00 

Contenção do Tórax 1,9 7,8 10,2 1,31 

*Frequência 

**Média em Horas 
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destacam-se as contenções de Braços e Braços e pernas como as de maior duração, em 

seguida, as contenções de Luvas, Pernas e Tórax.  

O tempo de contenção de braços e pernas foi de 24 horas para os 6 (seis) casos, sem 

variabilidade e somente o tempo de contenção dos pacientes contidos por luvas apresentou 

baixa variabilidade (CV=0,14). Nas demais análises o coeficiente de variação foi maior 

que 0,35, portanto, com variabilidade.   

Na Tabela 5 estão detalhados os motivos de Contenção pelo tipo de contenção 

empregado.  

 

Tabela 5 - Motivos declarados pelos profissionais para justificar a contenção, para cada 

tipo de contenção. 

 

  

 

Observa-se que a contenção com grades laterais é feita principalmente por “Rotina” 

(64,1%). Àqueles que estão contidos por pelo menos um tipo de contenção, sem considerar 

grades laterais, são dadas como justificativas principais a Agitação (79,5%), Retirada de 

Dispositivo (28,8%) e por Rotina (21,9%).  

 

 

4.2. Perfil do Paciente Contido e Não Contido 

 

 

Na Tabela 6 demonstra-se o perfil dos pacientes internados nas Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) localizadas na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. 

Motivo de Contenção 

Tipo de Contenção 

Pelo menos 

um tipo  

(sem 

considerar 

grades 

laterais) 

Grades 

Laterais 

(somente) 

(n=181) 

Braços Luvas 
Braços e 

Pernas 
Pernas Tórax 

n % n % n % n % n % n % n % 

Rotina 16 21,9 116 64,1 11 26,8 02 15,4 02 25,0 01 16,7 0 0 

Agitação 58 79,5 03 1,7 34 82,9 07 53,8 07 87,5 05 83,3 05 100 

Risco de Queda 02 2,7 34 18,8 02 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Segurança 05 6,8 13 7,2 03 7,3 01 7,7 0 0 01 16,7 0 0 

Retirada de Dispositivos 21 28,8 08 4,4 11 26,8 08 61,5 01 12,5 01 16,7 0 0 

Dificuldade para AVP* 0 0 05 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sem Motivo 0 0 02 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dificuldade para 

Deambular 
01 1,4 0 0 01 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 6 - Distribuição de frequências dos pacientes não contidos, contidos e no global. 

Variável Não Contidos Contidos Global p-valor 

 N(%) N(%) N(%) N(%) 

Sexo 
Feminino 99 (50,8) 33 (45,2) 132 (49,3) 

0,417
(a)

 
Masculino 96 (49,2) 40 (54,8) 136 (50,7) 

Idade (anos) 
18 – 29 07 (3,6) 07 (9,6) 14 (5,2) 

<0,001
(b)

 

29 – 40 20 (10,3) 01 (1,4) 21 (7,8) 

40 – 51  16 (8,2) 02 (2,7) 18 (6,7) 

51 – 62  21 (10,8) 07 (9,6) 28 (10,4) 

62 – 73 58 (29,7) 12 (16,4) 70 (26,1) 

73 – 84  31 (15,9) 16 (21,9) 47 (17,5) 

84 – 95  41 (21,0) 23 (31,5) 64 (23,9) 

95 – 106  01 (0,5) 05 (6,8) 06 (2,2) 

Unidade de Pronto Atendimento 

UPA 01 119 (61,0) 40 (54,8) 159 (59,3) 
0,355

(a)
 

UPA 02 76 (39,0) 33 (45,2) 109 (40,7) 

Sessão de Internação 

Sala Amarela 131 (67,2) 45 (61,6) 176 (65,7) 
0,395

(a)
 

Sala Vermelha 64 (32,8) 28 (38,4) 92 (34,3) 

Dispositivos 
Acesso Venoso Periférico 177 (90,8) 65 (89,0) 242 (90,3) 0,670 

Cateter Vesical de Demora 46 (23,6) 42 (56,2) 87 (32,5) <0,001 

Cateter Nasoentérico 28 (14,4) 20 (27,4) 48 (17,9) 0,013 

Cateter Venoso Central 21 (10,8) 09 (12,3) 30 (11,2) 0,718 

Tubo Orotraqueal 16 (8,2) 11 (15,1) 27 (10,1) 0,097 

Medicamentos em Uso 

Analgésicos 87 (44,6) 38 (52,1) 125 (46,6) 0,277 

Antihipertensivos 75 (38,5) 32 (43,8) 107 (39,9) 0,424 

Antipsicótico 16 (8,2) 35 (47,9) 51 (19,0) <0,001 

Sedativos 28 (14,4) 17 (23,3) 45 (16,8) 0,082 

Benzodiazepínicos 15 (7,7) 21 (28,8) 36 (13,4) <0,001 
(a)

Teste Qui-Quadrado /
 (b)

Teste de Mann-Whitney para a distribuição quantitativa ou ordinal da 

variável.
 

 

Observaram-se diferenças no perfil dos pacientes em relação à faixa etária, sendo 

mais frequente os participantes com idade de 62 a 95 anos (67,5%), dentro dessa mesma 

faixa etária encontra-se o maior número de pacientes contidos (69,8%), portanto, os idosos 

foram mais contidos que os adultos.  

Em relação ao uso de dispositivos, somente dois dos 268 pacientes não usavam 

algum dispositivo, ou seja, maioria dos 99,3% dos pacientes. No entanto, os resultados do 

teste qui-quadrado mostram que existe uma associação significativa entre a contenção e o 

uso de Cateter Vesical de Demora e Cateter Nasoentérico. Cabe destacar que em relação ao 

tempo de uso do dispositivo, em horas, o estudo apresentou variação com alta variabilidade 

(C.V=0,44) no intervalo de 0 a 72 horas, com média de 29,1 horas, e mediana de 24 horas. 
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Não há diferença significativa entre as distribuições desta variável nos grupos de não 

contidos e não contidos, ou seja, a contenção não está significativamente associada ao 

tempo de uso de dispositivo (p-valor=0,847 do teste de Mann-Whitney). 

Outra diferença encontrada foi quanto ao uso de Medicamentos Antipsicótico 

(<0,001) e Benzodiazepínicos (<0,001), maiores entre os contidos. 

Portanto, não houve diferenças significativas quanto ao sexo, tipo de unidade, 

período de observação e turno de observação. 

A Tabela 7 mostra as prevalências das principais comorbidades e os motivos de 

internação, contém frequência global maior que 1% nos dois grupos (não contidos e 

contidos) e no global.   

 

Tabela 7 - Distribuição de frequências das principais comorbidades e motivos de 

internação dos pacientes. 

Comorbidade ou Motivo de 

Internação 

Não 

Contidos 

n=195 

Contidos 

n=73 

Global 

n=268 

p-valor do teste 

comparando os 

dois grupos 
F % F % F % 

Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) 
34 17,4% 26 35,6% 60 22,4% 0,001

(a)
 

Pneumonia 21 10,8% 10 13,7% 31 11,6% 0,504
(a)

 

Infarto Agudo do Miocárdio 

(IAM) 
17 8,7% 2 2,7% 19 7,1% 0,090

(a)
 

Crise Convulsiva 6 3,1% 12 16,4% 18 6,7% <0,001
(b)

 

Tromboembolismo 

Pulmonar 
14 7,2% 2 2,7% 16 6,0% 0,249

(b)
 

Hipertensão Arterial 9 4,6% 6 8,2% 15 5,6% 0,247
(b)

 

Insuficiência Cardíaca 13 6,7% 2 2,7% 15 5,6% 0,369
 (b)

 

Infecção Trato Urinário 9 4,6% 5 6,8% 14 5,2% 0,538
(b)

 

Câncer 9 4,6% 4 5,5% 13 4,9% 0,755
(b)

 

Diabetes Mellitus 11 5,6% 1 1,4% 12 4,5% 0,190
(b)

 

Doença de Alzheimer 0 0,0% 10 13,7% 10 3,7% <0,001
(b)

 

Doença Renal 6 3,1% 2 2,7% 8 3,0% 1,000
(b)

 

Sepse 6 3,1% 1 1,4% 7 2,6% 0,678
(b)

 

Doenças de Pele 6 3,1% 0 0,0% 6 2,2% 0,194
(b)

 

Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC) 
5 2,6% 1 1,4% 6 2,2% 1,000

(b)
 

Endocardite 2 1,0% 3 4,1% 5 1,9% 0,126
(b)

 

Traumatismo Crânio 

encefálico (TCE) 
1 0,5% 4 5,5% 5 1,9% 0,020

(b)
 

Abscesso Hepático 4 2,1% 0 0,0% 4 1,5% 0,577
(b)

 

Angina 4 2,1% 0 0,0% 4 1,5% 0,577
(b)

 

Colangite 4 2,1% 0 0,0% 4 1,5% 0,577
(b)

 

Celulite 3 1,5% 0 0,0% 3 1,1% 0,565
(b)

 

Cetoacidose 3 1,5% 0 0,0% 3 1,1% 0,565
(b)

 

Insuficiência Venosa 0 0,0% 3 4,1% 3 1,1% 0,020
(b)
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Tuberculose 3 1,5% 0 0,0% 3 1,1% 0,565
(b)

 
(a)

Teste Qui quadrado 
(b)

 Teste Exato de Fisher 
 

Não há uma comorbidade típica, que acomete mais de 50% dos pacientes. No 

entanto, estivaram significativamente associados à contenção as seguintes comorbidades 

do paciente: Acidente Vascular Cerebral (0,001), Crise Convulsiva (<0,001), Doença de 

Alzheimer (<0,001); Truamatismo Crânio encefálico (0,020) e Insuficiência Venosa 

(0,020). 

  Além das comorbidades apresentadas na Tabela 7, foram registrados 2 (dois) 

casos de cada uma das seguintes comorbidades: Coledocolitíase, Derrame Pleural, Edema 

Agudo Pulmonar (EAP), Encefalopatia, Epilepsia, Erisipela, Fibrilação Atrial (FA), Lesão 

Bucomaxilo, Lesão Infectada, Obstrução Intestinal, Pancreatite.E um caso das seguintes 

comorbidades: Aneurisma Aorta, Doença Arterial Obstrutiva, Desidratação, Guillan 

Barret, Hemrragia Digestiva Alta, Nefrolitíase, Ostiomielite e Ureterolitíase. 

Em relação ao número de comorbidades dos pacientes variaram de 0 a 3, a média 

foi de 1,18 comorbidades por paciente. O desvio padrão da distribuição do número de 

comorbidades foi igual a 0,48, resultando num coeficiente de variação igual a 0,41, 

mostrando que o número de comorbidades apresenta alta variabilidade entre os pacientes. 

Todavia, observou-se que a variabilidade do número de comorbidades também é alta nos 

subgrupos de não contidos e contidos. Logo, houve associação significativa entre o número 

de comorbidades e a contenção(<0,001), uma característica também típica do perfil idoso. 

Na Tabela 8 encontram-se apresentados os testes e escalas de avaliação objetivas 

do estado funcional e clínico do paciente: Estado de agitação e Sedação– RASS; avaliação 

neurológica - Classificação Glasgow; cognição –MEEM; Katz - Avaliação das Atividades 

de vida diária; Escala de Morse - Risco de Queda; e Escala de Braden - Risco de Lesão por 

Pressão. 
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Tabela 8 – Testes e escalas de avaliação da capacidade funcional e clínica dos pacientes. 

Variável 

Não 

Contidos 

n=195 

Contidos 

n=73 

Global 

n=268 

p-valor do 

teste 

comparando 

os dois 

grupos 
F % F % F % 

Classificação MEEM (Mini Exame do Estado Mental) 

Não se Aplica 23 11,8 20 27,4 43 16,0 

<0,001
(b)

 

Normal (27 a 30) 119 61,0 03 4,1 122 45,5 

Leve (21 a 24) 16 8,2 03 4,1 19 7,1 

Moderada (10 a 20) 20 10,3 14 19,2 34 12,7 

Grave (<9) 17 8,7 33 45,2 50 18,7 

Escala de Glasgow (Avaliação Neurológica) 

Não se Aplica 16 8,2 11 15,1 27 10,1 

<0,001
(b)

 
Leve (13 a 15) 157 80,5 25 34,2 182 67,9 

Moderado (09 a 12) 07 3,6 15 20,5 22 8,2 

Grave (03 a 08) 15 7,7 22 30,1 37 13,8 

Escore RASS (Agitação e Sedação) 
+3 - Muito Agitado 0 0,0 04 5,5 04 1,5 

<0,001
(c)

 

+2 – Agitado 01 0,5 12 16,4 13 4,9 

 0 - Alerto e Calmo 172 88,2 36 49,3 208 77,6 

-2 - Sedação Leve 0 0,0 01 1,4 01 0,4 

-3 - Sedação Moderada 02 1,0 01 1,4 03 1,1 

-4 - Sedação Profunda 15 7,7 09 12,3 24 9,0 

-5-Incapaz de ser 

despertar 

01   0,5 03 4,1 04 1,5 

Classificação Katz (Avaliação das Atividades de vida diária) 
Independente (06) 112 57,4 14 19,2 126 47,0 <0,001

(b)
 

Dependência Moderada 

(04) 
23 11,8 02 2,7 25 9,3  

Muito Dependente (≤02) 60 30,8 57 78,1 117 43,7  

Escala de Morse (Risco de Queda) 
Não se Aplica 16 8,2 10 13,7 26 9,7 

<0,001
(b)

 
Baixo (0 a 24) 97 49,7 07 9,6 104 38,8 

Moderado (25-44) 29 14,9 03 4,1 32 11,9 

Alto (≥45) 53 27,2 53 72,6 106 39,6 

Escala de Braden (Risco de Lesão por Pressão) 

Sem Risco (>17) 100 51,3 16 21,9 116 43,3  

Leve (15 e 16) 01 0,5 06 8,2 07 2,6 <0,001
(b)

 

Moderado (12 e 14) 28 14,4 10 13,7 38 14,2  

Alto (≤11) 66 33,8 41 56,2 107 39,9  
(a)

Teste Qui-Quadrado /
 (b)

Teste de Mann-Whitney para a distribuição quantitativa ou ordinal da 

variável.
 

 

Reitera-se a importância desses dados, pois, todos os testes utilizados apresentaram 

diferenças entre os grupos contidos e não contidos (0,001). Ou seja, se avaliados auxiliam 

as enfermeiras na tomada da decisão entre avaliar o risco de não contenção e de eventos 

adversos se adotado a prática contenção.  
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 Detalha-se que o escore RASS obteve-se maior concentração de pacientes agitados 

ou muito agitados ou em sedação profunda no grupo dos pacientes contidos. E no grupo de 

pacientes contidos eram significativamente menores, ou seja, piores os escores MEEM, 

Glasgow e Katz. E os escores Morse e Braden significativamente maiores nos pacientes 

contidos, ou seja, piores. 

Ainda avaliou-se o numero de pacientes por profissional influenciaria no perfil da 

contenção, os dados estão demonstrados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Número de pacientes por profissional calculada no momento de observação de 

cada paciente dos grupos não contidos e contidos. 

Estatística 
Não 

Contidos 
n=195 

 

 

Contidos 
n=73 

Global 
n=268 

p-valor do teste de Mann-

Whitney comparando as 

distribuições dos dois 

grupos  

Mínimo 1,5  1,5 1,5  

Máximo 5,3  5,3 5,3  

Média 3,6  3,6 3,6  

Mediana 3,8  3,8 3,8 0,588 

Desvio Padrão 0,8  0,8 0,8  

Coeficiente de 

Variação 
0,21  0,21 0,29 

 

 

Portanto, nas observações a instituição contava com um (1) enfermeiro e um 

número de técnicos que variava de 1 (um) a 3 (três). Sendo assim, o número total de 

profissionais de cuidado aos pacientes variava de 2 (dois) a 4 (quatro) e o número de 

pacientes a cuidar variava de 3 (três) a 17 (dezessete). No global, o número de pacientes 

por profissional variou moderadamente (C.V=0,29); com média de 3,6 pacientes por 

profissional, e mediana de 3,8 pacientes por profissional. Portanto, não foram identificadas 

diferença significativa entre as distribuições dessa variável nos grupos (0,588).  

 

4.3. Fatores associados à contenção mecânica nos Serviços de 

Urgência e Emergências 

 

A Tabela 10 traz a análise dos fatores associados significativamente à contenção: 

Doenças Neurológicas, Medicação Antipsicótica e Benzodiazepínicos e uso de 

dispositivos.  
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Tabela 10 - Fatores associados à contenção mecânica nos Serviços de Urgência e 

Emergências 

Fator 

Prevalência de 

Contenção 

quando o fator 

não está 

presente 

 

Prevalência de 

Contenção 

quando o fator 

está 

presente 

 

p-valor 

do teste 

𝟐 

OR IC da OR 

F % F % 

Acidente Vascular 

Cerebral 
47/208 22,6% 26/60 43,3% 0,001 2,6 1,4–4,8 

Crise Convulsiva 61/250 24,4% 12/18 66,7% <0,001
(a)

 6,2 2,2–17,2 

Alzheimer 63/258 24,4% 10/10 100,0% <0,001
(a)

 nc nc 

Traumatismo Crânio 

Encefálico 
69/263 26,2% 4/5 80,0% 0,020

(a)
 11,3 1,2–102,4 

Antipsicóticos 38/217 17,5% 35/51 68,6% <0,001 10,3 5,2–20,5 

Benzodiazepínicos 52/232 22,4% 21/36 58,3% <0,001 4,8 2,3–10,1 

Cateter Vesical de 

Demora 
32/181 17,7% 41/87 47,1% <0,001 4,2 2,4 – 7,3 

Cateter Nasoentérico 53/220 24,1% 20/48 41,7% 0,013 2,3 1,2 – 4,3 
(a) 

Teste Exato de Fisher 
 

Destaca-se que a prevalência de contenção nos participantes diagnosticados com 

Doença de Alzheimer foi de 100%, e por isso com razão de chances incalculável, isso 

demonstra a inabilidade em comunicação e manejo dos comportamento desafiadores. 

Assim como foi provavelmente um dos fatores envolvidos nos casos dos paciente com 

TCE estima-se que a chance de ser contido é 11,3 vezes a chance de um paciente sem 

TCE. Da mesma forma ressalta-se que o uso de medicamentos antipsicóticos e 

benzodiazepínicos estão com razão de chances de 10,3 vezes e quase cinco vezes serem 

contidos, demonstrando a complexidade do fenômeno de contenção, como um fenômeno 

de iceberg que ao demonstrar os dados revelam uma profunda necessidade de instauração 

de cuidados geriátricos nos serviços de urgência e emergência brasileiros. 

Uma vez detectadas as variáveis associadas à contenção propôs-se a modelagem de 

uma equação logística para representar o logaritmo da chance de ocorrer contenção em 

função das variáveis associadas. A modelagem foi feita pelo método Forward Wald que 

designou o modelo especificado na Tabela 11. O exponencial do parâmetro B estimado 

representa uma estimativa da razão de chances considerando uma abordagem multivariada.  
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Tabela 11 - Resultados do Modelo de Regressão Logística considerando a contenção como 

variável dependente 

Variáveis na 

equação 

Coeficiente 

(B) 

Erro 

Padrão 

Estatística 

de Wald 

p-

valor 

do 

teste 

de 

Wald 

Exp(B) 

IC 95% para 

EXP(B) 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Crise 

Convulsiva 
3,38 0,91 13,95 0,000 29,37 4,99 173,07 

Antipsicóticos 1,92 0,57 11,43 0,001 6,84 2,24 20,83 

Cateter 

Vesical de 

Demora 

1,50 0,58 6,71 0,010 4,49 1,44 13,98 

MEEM Total -0,19 0,04 19,01 0,000 0,83 0,76 0,90 

Glasgow Total 0,24 0,12 4,23 0,040 1,27 1,01 1,60 

RASS 0,36 0,19 3,78 0,052 1,43 1,01 2,06 

Morse 0,03 0,01 4,33 0,037 1,03 1,02 1,05 

Total De 

Comorbidades 
1,64 0,50 10,99 0,001 5,17 1,96 13,63 

Constant -5,71 1,57 13,32 0,000 0,00     

 
 

 

Contudo, conclui-se que os intervalos de confiança para os valores de Exp(B) 

confirmaram a significância dos coeficientes. Desse modo, o modelo encontrado representa 

a combinação mínima de variáveis que explicariam bem a contenção do paciente e 

acertaria corretamente a condição de contenção em 92% dos pacientes.  
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5. DISCUSSÃO 

 

Este estudo tem como resultado principal a prevalência da contenção mecânica nas 

Unidades de Pronto Atendimento estudadas de 27,2% sem considerar a grade lateral, e 

considerando a grade lateral 94,8% dos pacientes estavam contidos. Esse dado aponta para 

a prática da contenção mecânica como atividade habitual no cenário das urgências e 

emergências. Dentre os principais resultados, encontra-se o uso de grades no leito (67,5%) 

como a principal forma de contenção mecânica seguida de contenção de braços (15,3%), 

contenção com luvas (4,9%), braços e pernas (3%), pernas (2,2%) e contenção do tórax 

(1,9%). Os fatores e variáveis associados ao uso de contenção mecânica são: a idade, 

doenças neurológicas, uso de medicamentos antipsicóticos e benzodiazepínicos, grau de 

perda cognitiva, nível de independência, nível de agitação e sedação, uso de dispositivos, 

risco de queda, total de comorbidades e nível de dependência do paciente. 

O idoso é o usuário do serviço de saúde mais contido, pois, frequentemente a 

contenção mecânica é utilizada quando há déficit cognitivo ou síndrome de imobilidade
(50)

. 

Dois fatores presentes nessa população vulnerável, portanto, a contenção pode estar sendo 

utilizada como uma forma de demonstrar dificuldade de lidar com o comportamento 

desafiador.  Assim como, foi comprovado com os testes e escalas utilizadas para traçar um 

perfil dos dois grupos, os idosos possuíram piores avaliações cognitivas e funcionais, 

demonstrando dependência dos cuidados de enfermagem, ou seja, os mais vulneráveis. 

No passado, a contenção mecânica era utilizada como método de penalizar e/ou 

reprimir pacientes com alterações comportamentais, porém, atualmente, o comportamento 

desafiador é objeto de treinamento e capacitações no mundo. É necessário compreender 

também que o ambiente influencia diretamente nas ações e reações do paciente idoso, 

como por exemplo, o confinamento, a ausência de luz natural do ambiente são fatores que 

prejudicam diretamente a saúde do idoso e, traz como consequência o delirium, a agitação, 

o comprometimento cognitivo
(23)

.  

Portanto, a necessidade de mudanças estruturais nos serviços de urgência e 

emergência, tanto para melhor acomodação de pacientes agitados de forma que garanta 

segurança aos próprios pacientes e aos profissionais. Como também, mudanças estruturais 

que garantam lugares apropriados ao paciente idoso, que configuram os mais presentes 
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nestes cenários de urgência e emergência, e desenvolvem facilmente o “delirium” por 

conta da estrutura inadequada.  

Portanto, a contenção merece destaque nas ações de intervenção de enfermagem e 

da equipe multiprofissional. Através da comparação da realidade brasileira com outros 

estudos internacionais, torna-se possível a reflexão crítica acerca da construção da cultura 

da não contenção nos ambientes de saúde e, principalmente nos cenários das urgências e 

emergências através da conscientização dos profissionais envolvidos. 

Pois, no Brasil, foram realizados alguns estudos com intuito de verificar a 

prevalência em outros ambientes de cuidado, e todos demonstram prevalência significativa 

dessa prática. 

Como na Atenção Domiciliar (AD), com uma prevalência encontrada que variou de 

20% à 40% do uso de contenção mecânica, algo próximo aos dados apresentados nesse 

estudo. As justificativas do seu uso também foram relacionadas à agitação e ao risco de 

queda. Nesse cenário, observou-se que há transposição do cuidado, ou seja, o familiar e/ou 

cuidador muitas vezes utilizam no domicílio a contenção mecânica por estar replicando o 

que foi visto dentro das unidades hospitalares, como podem ocorrer se corriqueiramente 

utilizado nos Serviços de Urgência e Emergência. Fato que demonstra o quão importante é 

a sensibilização de profissionais para reduzirem essa prática e, consequentemente trazer 

conhecimento ao familiar/cuidador domiciliar. Também observa-se que 

internacionalmente, a contenção mecânica ainda é um método muito utilizado para idosos 

nos seus domicílios, como por exemplo na Holanda, Bélgica e Japão, com o mesmo grau 

de prevalência brasileira, portanto uma cultura 
(15,24,51,52)

. 

Já em Instituições de Longa Permanência (ILPI), também foi encontrada 

prevalência significativa no Estado do Rio de Janeiro que identificou prevalência de 7,45% 

ou seja abaixo do encontrado nesse estudo, mas com justificativas próximas como dadas 

pelos profissionais de agitação e risco de queda
(24)

. Corroborando com estudos nesses 

mesmos cenários que demonstraram que a taxa variou entre 9% no Japão e Islândia, 15 a 

17% na França, Itália, Suécia e Estados Unidos, e 40% na Espanha, portanto variadas tanto 

pelo tipo de contenção adotada no estudo, como pela legislação do país, quanto a 

permissão do uso da contenção mecânica
(24)

. 

No ambiente hospitalar, estudos mais recentes apontam uma prevalência de 6% a 

51,4% do uso de contenção mecânica, ou seja superior ao estudo. A Unidade de Terapia 
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Intensiva (UTI) foi observada com maior prevalência do uso de contenção no ambiente 

hospitalar
(23,54)

.  

Contudo, no cenário das urgências e emergências, os estudos internacionais, 

apontam para o uso da contenção mecânica em situações de violência, na maior parte dos 

estudos foi identificado que o paciente foi avaliado durante sua rápida estadia na unidade e 

as contenções foram utilizadas no ato da admissão do paciente na unidade. Sabe-se que a 

entrada de pacientes com alterações comportamentais nos serviços de urgência e 

emergência é constante
(18,54-56)

 e nem sempre a causa da admissão do paciente se refere ao 

seu comportamento, porém, os estudos demonstraram que as equipes não estão preparadas 

para lidar com as situações de agitação e, por vezes, declararam que intervenções invasivas 

ou restritivas são necessárias ou, até mesmo, a única opção
(56)

.  

Internacionalmente, a prevalência de contenção mecânica foi estimada por uma 

variação de 0,8% a cada 1000
(4,57)

 atendimentos realizados nos departamentos de urgência 

e emergência, porém, muitos estudos relacionam o uso da contenção mecânica com atos 

violentos de pacientes usuários de drogas e/ou com transtornos mentais. O que diferencia 

da realidade brasileira, onde a contenção é utilizada muitas vezes na intenção de garantir a 

segurança do paciente, para evitar quedas e danos a própria saúde do paciente
(57)

. 

O uso de grades laterais foi considerado um tipo de contenção, e entende-se que o 

uso de grades deve ser uma medida criteriosa a se tomar, e não somente usá-la como 

processo rotineiro. As grades que não podem ser removidas com facilidade são utilizadas 

em circunstâncias específicas: procedimentos de transporte, períodos pós cirúrgicos ou em 

períodos que há sedação do paciente, excluindo-se esses casos, as grades podem 

comprometer a recuperação do paciente nas unidades de saúde.  

Recomenda-se que pacientes que apresentem déficit cognitivo ou estado de 

confusão mental não utilizem esse tipo de contenção, pois, a força e agilidade utilizadas 

para escalar as grades podem gerar graves incidentes. E destaca-se que quando o paciente 

está determinado a sair do leito ele nem sempre avalia os riscos desta atitude, o que 

coopera com o discurso do risco de uso de grades indiscriminadamente
(58)

.   

Porém, quando se fala em Segurança do Paciente tem-se como objetivo a redução 

de eventos adversos a um mínimo aceitável e a grade lateral é frequentemente utilizada 

como instrumento essencial para redução de índices de quedas nas instituições 

hospitalares. Nesse sentido, pode-se observar que existem controvérsias em relação ao uso 



 

 

 

59 

 

da grade, havendo necessidade de investigar em outros estudos o risco benefício do seu 

uso. Até o momento, estudos internacionais e até mesmo a Joint Comission declaram a 

necessidade de avaliação do tipo de grade, para que a mesma seja utilizada de forma 

benéfica e não como contenção. No presente estudo, foi observado que não havia critérios 

para utilização das grades e que as mesmas eram semelhantes, sem diferenciação e 

especificação por paciente
(8,28)

. 

Observou-se nesse estudo, que até mesmo os pacientes independentes faziam uso 

de grades laterais, representando 95% dos participantes. Para garantir efetividade do uso de 

grades laterais, elas devem ser utilizadas em casos estritamente necessários e de forma 

apropriada, observando o modelo de design indicado para cada situação. E, deve-se 

compreender que as grades devem contribuir para a proteção, conforto e segurança dos 

pacientes em casos de realização de mobilização, manobras e transferências, e desta 

maneira, não são consideradas como contenção mecânica.  

Porém, observou-se nesse estudo, que pacientes independentes, sem perda cognitiva 

ou alteração do estado mental utilizavam grades bilaterais, que determinam o uso de forma 

inadequada, pois, limitam o paciente, restringindo suas ações e mobilidade, fatos que 

desencadeiam perda de autonomia e até mesmo delirium
(58)

.Durante a coleta de dados, foi 

possível observar que os pacientes na maioria das vezes eram contidos de forma 

improvisada, com ataduras amarradas nas grades, por exemplo. 

Outro ponto crucial são as justificativas, os motivos para o uso de contenção 

mecânica como o relato de “rotina”. É provável que o uso da contenção de forma rotineira, 

esteja associada aos idosos, que apresentam mudanças comportamentais quando submetido 

a lugares diferentes, com pouca ou nenhuma luminosidade natural, restritos à espaços 

pequenos com pessoas desconhecidas, ou seja propensos a episódios de desorientação e 

agitação. Vale ressaltar que a tomada de decisão pela prática da contenção mecânica não 

está relacionada a uma tomada de decisão advinda do profissional Enfermeiro, e nas 

instituições estudadas não havia nenhuma normativa no sentido de orientar ou protocolar o 

uso da contenção mecânica. 

Fato que merece destaque em relação ao uso da contenção mecânica que tem como 

justificativa a rotina, é a observação de que a avaliação anterior a contenção não é realizada 

e que a concepção do uso da contenção está banalizada, bem como a utilização de 

contenção mecânica em participantes que não estavam agitados e não estavam 
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enquadrados no risco de queda, de lesão por pressão, rebaixamento do nível de consciência 

e perda cognitiva.  

Existe a necessidade emergente da redução do uso de contenção mecânica 

principalmente quando não há motivo justificável e risco iminente para o paciente ou para 

os demais. Acredita-se que através da sensibilização de profissionais a partir de dados 

consistentes que demonstram os eventos adversos e maléficos associados a essa prática 

seja possível atingir redução dessa prática. É eminente um processo longo de modificação 

cultural para profissionais de saúde que ainda utilizam dessa prática de forma rotineira sem 

avaliação do seu real custo benefício
(3-6)

.  

Os serviços de urgência e emergência são reconhecidos como setores de alto risco 

por conta da agitação e violência existentes, sendo comum nesses cenários, a presença de 

pacientes com problemas comportamentais por motivos psiquiátricos e também 

neurológicos. Pacientes com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebal (AVC) e 

Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) são frequentes nos serviços de urgência e 

emergência, portanto, treinamento para manejo clínico e enfretamento dos 

comportamentos desafiadores e medicação ativa são fundamentais para qualidade do 

cuidado nesse cenário. Em estudo internacional, são apontadas estratégias para melhorar a 

condição de trabalho dos profissionais de saúde frente às situações de agitação e 

violência
(59)

. 

No entanto, em consonância com a Resolução do COFEN
(10)

 que orienta os 

profissionais de enfermagem sobre o uso da contenção mecânica, foi possível observar 

durante a coleta de dados, que os profissionais desconhecem essa resolução, fato este que 

os impede de prestar o cuidado cauteloso com medidas alternativas à contenção mecânica. 

Em outras palavras, a ausência do conhecimento acerca da resolução os próprios técnicos 

de enfermagem tomam a iniciativa de conter – quando esse ato deveria ser supervisionado 

por enfermeiros – por não haver monitoramento rigoroso do paciente contido e, 

principalmente por não ser a última alternativa.  

Um estudo realizado no Chile
(60)

, e publicado em 2017, teve como objetivo 

identificar a relação entre a carga de trabalho da equipe de enfermagem e a ocorrência de 

incidentes de segurança dos doentes relacionados com os cuidados de enfermagem de um 

hospital público de alta complexidade do Chile. A variável de resposta foi o incidente de 

segurança do paciente, que entre suas classificações, encontra-se: quedas do paciente, auto 
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remoção de dispositivos invasivos e incidentes associados com a contenção mecânica 

relacionado com a carga de trabalho dos profissionais da enfermagem. Nesse estudo, o 

único incidente que teve relação direta com a carga de trabalho foi à queda dos pacientes e 

corroborando com os resultados do presente estudo, foi possível observar que a carga de 

trabalho e o quantitativo de profissionais não está relacionado ao uso de contenção 

mecânica
(60)

. 

As variáveis estudadas no estudo Chileno são semelhantes aos motivos que os 

profissionais da saúde deram como causa da contenção mecânica neste estudo, ou seja, por 

muitas vezes os profissionais realizam a contenção no intuito de reduzir incidentes em 

saúde, porém, não conseguem visualizar os danos que podem ser causados pela própria 

contenção mecânica, que vão de lesões simples até a morte
(60)

.  

Levando em consideração a necessidade da atuação profissional embasada nas leis 

que cercam a profissão da enfermagem, foram encontradas divergências de conduta 

quando relacionado à resolução. A contenção mecânica só deve ser empregada quando for 

o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos 

demais, foi observado que a contenção, nos cenários de urgência e emergência estudados 

foi utilizada comumente, e não apenas para prevenir danos. A contenção mecânica, 

segundo a resolução, não pode ser prolongada além do período estritamente necessário, 

porém, foi observado pacientes contidos por mais de 72 horas, e quando avaliados em 

relação à agitação, obtiveram na maioria dos casos, em que o paciente encontrava-se calmo 

e alerto. 

Vale ressaltar que em nenhum momento a contenção foi aplicada com propósito de 

disciplina, punição e coerção, ou por conveniência da instituição ou da equipe de saúde, 

pelo contrário, observa-se a preocupação dos profissionais da enfermagem com relação à 

agitação, quedas e retiradas de dispositivos, porém, a reflexão sobre os ganhos e riscos 

inerentes camuflam a complexidade desse cuidado prestado. 

Embora, o paciente contido requeira monitoramento clínico do nível de 

consciência, de dados vitais, condições de pele e de circulação nos locais e membros 

contidos, com regularidade de monitoramento nunca maior que uma (1) hora, os pacientes 

sedados, sonolentos, com algum problema clínico, idosos e crianças necessitam de rigor 

ainda maior no monitoramento da equipe de enfermagem
(10)

, pouco atenção tem sido dada 

as consequência de não atendimento a esse item da resolução como morte por asfixia e/ou 
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estrangulamento, queda da própria altura, piora do quadro de agitação, depressão e lesões 

de pele
(19)

. Além claro, do desconhecimento dos cuidados de enfermagem relacionados ao 

paciente contido como também pelo cenário crítico das urgências e emergências, que 

apesar da quantidade de profissionais não influenciar no ato da contenção, a sobrecarga de 

trabalho pela demanda espontânea de pacientes agudos e graves pode influenciar na 

ausência de monitoramento da contenção mecânica juntamente com o fator do 

desconhecimento do cuidado de enfermagem para esse procedimento.  

Fato que merece destaque é que nas anotações de enfermagem não continham 

informações sobre motivo de contenção mecânica, tempo de uso e supervisão, porém, no 

que diz respeito à contenção mecânica, observa-se que é necessário registrar em prontuário 

do paciente as razões para o emprego e sua duração, a ocorrência de eventos adversos, 

assim como os detalhes relativos ao monitoramento clínico. 

Mediante as prescrições médicas e de enfermagem observadas, de todos os 

participantes do estudo, apenas (5%) tinham em prescrição médica a solicitação de 

contenção. Vale ressaltar que todos os pacientes contidos por agitação tinham em 

prescrição, medicamentos como: haloperidol e prometazina. Portanto, emerge a dúvida se 

somente a dosagem medicamentosa não seria suficiente para manter o paciente calmo. 

Já existem diversas alternativas que tem demonstrado eficácia internacionalmente 

no sentido de não conter o paciente, uma delas é a presença de acompanhantes (sejam eles 

familiares ou voluntariados) durante maiores períodos. A orientação não só do profissional, 

mas como do familiar, pode trazer benefícios satisfatórios quando se fala em cultura de não 

contenção, principalmente para os idosos. Essa alternativa é de baixo ou nenhum custo e 

contribui positivamente na redução de danos à saúde do paciente
(61)

. Existem também 

outras alternativas à não contenção que são adaptação do ambiente para diminuir a 

agitação.  

O que diferencia esse estudo dos estudos encontrados nos setores de urgência e 

emergência internacionais, é que os internacionais demonstram o uso da contenção 

mecânica voltada para a violência dos pacientes e o risco que os próprios profissionais 

correm por não conter, e, no caso deste estudo, na maioria das vezes os pacientes contidos 

não ofereciam risco aos profissionais, a contenção dos pacientes, era realizada, mesmo que 

não indicada, para própria proteção do paciente, sem a avaliação crítica dos maiores danos 

que poderiam existir por conta da própria contenção mecânica
(62)

. Outra diferença 
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importante é que nos estudos internacionais, por várias vezes, é mencionado o “medo” 

como sentimento dos profissionais ao realizar a contenção mecânica, porém, nesse estudo 

não foi relatado medo.  

A princípio, observa-se que a contenção mecânica é nociva à saúde dos pacientes, 

porém, em um ambiente desapropriado estruturalmente, torna-se dificultosa a erradicação 

total da contenção mecânica. No entanto, é necessário compreender que na maioria dos 

casos em que foi utilizada a contenção mecânica, não foram seguidas as orientações, e, no 

entanto, os profissionais necessitam de direcionamento e maior conhecimento sobre esse 

assunto. Por isso propõe-se como produto desse estudo um Fluxograma Assistencial para 

Manejo e Conduta da Contenção mecânica nos Serviços de Urgência e Emergência no 

intuito de sensibilizar os profissionais acerca da contenção e acima de tudo utilizando 

como estratégia a sensibilização para que esse procedimento não seja realizado de forma 

habitual e somente como última alternativa. 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O fato de o estudo ser transversal, não permitiu identificar precisamente por quanto 

tempo o paciente fica contido nas unidades de urgência e emergência. E por seu um estudo 

transversal a causalidade fica comprometida, recomendando-se estudos longitudinais para 

evidencias dos fatores de riscos e eventos adversos ocasionados na coorte ao longo do 

tempo. 
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6. PRODUTO 

 

Ao identificar o déficit de conhecimento de profissionais acerca do uso da 

contenção mecânica e no intuito de promover qualidade assistencial e segurança do 

paciente, o produto emergente desta pesquisa é um Fluxograma Assistencial de Manejo e 

Conduta da Contenção Mecânica nos Serviços de Urgência e Emergência que utilizado em 

conjunto com a educação permanente em saúde traz benefícios à saúde dos usuários 

através da redução dos eventos adversos com estratégias simples e efetivas com objetivo 

de reduzir o uso da contenção mecânica nos serviços de saúde
(63)

. 

São identificadas vantagens no uso de Fluxogramas Assistenciais por oferecerem 

maior segurança aos usuários e profissionais, redução da variabilidade de ações de 

cuidado, melhora na qualificação dos profissionais para a tomada de decisão assistencial, 

facilidade para a incorporação de novas tecnologias, inovação do cuidado, uso mais 

racional dos recursos disponíveis e maior transparência e controle dos custos
(64)

. 

Vale ressaltar que o fluxograma não retira a autonomia do profissional do saúde 

Além de dar subsídios para as ações de enfermagem, garante o respaldo institucional
(63,64)

. 

Diante dos resultados encontrados é nítida a necessidade de expandir pelo Brasil e pelo 

mundo a cultura da não contenção, desta forma, optou-se pelo Fluxograma Assistencial por 

sua efetividade das intervenções educativas no processo de ensino aprendizagem e para sua 

transposição para a prática
(63)

. 

Os fluxogramas assistenciais possuem condutas claras e concisas que orientam a 

realização da assistência para profissionais através do detalhamento (passo-a-passo) das 

ações operacionais.  

A enfermagem constitui a maior classe atuante nas unidades hospitalares e também 

são os profissionais que possuem o maior contato com os pacientes e possui a educação em 

saúde como fator inerente à profissão, sendo assim, observa-se que o Fluxograma 

Assistencial é uma estratégia eficaz para redução do uso da contenção mecânica e para 

demonstrar formas alternativas, através das orientações e intervenções de enfermagem 

pertinentes ao uso da contenção
(63,64)

. 

O Fluxograma assistencial foi desenvolvido a partir dos resultados desse e de 

outros estudos e também através das legislações vigentes do nosso país que trazem 

orientações quanto ao uso da contenção mecânica.  
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FLUXOGRAMA ASSISTENCIAL DE MANEJO E CONDUTA DA CONTENÇÃO 

MECÂNICA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

 

Figura 2 - Fluxograma Assistencial – Manejo e Conduta da Contenção Mecânica nos 

Serviços de Urgência e Emergência  
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7. CONCLUSÃO 

 

Este estudo demonstra prevalência significava nos serviços de urgência e 

emergência e afirma a existência de fatores associados a ocorrência da contenção 

mecânica. Desta forma, observa-se a necessidade de expansão da cultura de não contenção 

pelo Brasil e pelo mundo para garantir a redução deste procedimento que pode trazer 

efeitos deletérios à vida dos pacientes. 

Os profissionais de saúde desconhecem as legislações e efeitos adversos acerca da 

contenção mecânica, fato este que prejudica diretamente a saúde do usuário do serviço. Os 

resultados dessa pesquisa indicam a necessidade de garantia de segurança do paciente, 

principalmente do paciente idoso, que é significativamente mais contido que as outras 

faixas etárias e que pode evoluir com perda cognitiva, aumento do nível de dependência, 

delirium ou até mesmo óbito. 

Destaca-se que a contenção mecânica realizada nos serviços de Urgência e 

Emergência é realizada sem avaliação clínica assistida e criteriosa, apesar de ser utilizada 

sempre no intuito de garantir a segurança do paciente pelos profissionais da saúde. O seu 

uso pode trazer complicações que se opõe a garantia da segurança do paciente e emerge a 

necessidade de intervenções educativas com os próprios profissionais para torná-los 

capazes de possuir estratégias alternativas e avaliação crítica para tomada de decisões. 

Além do conhecimento, destaca-se a necessidade da prestação de um cuidado livre 

que possibilite à autonomia, principalmente do paciente idoso. Também é necessária a 

prestação do cuidado de forma que garanta a comunicação do profissional e paciente de 

forma respeitosa, compreensiva e humanística. Partindo dessa premissa, o profissional 

estará apto e capaz de prestar o cuidado de forma planejada, seguindo as orientações 

necessárias para o uso da contenção, e principalmente realizando a reavaliação da 

necessidade desse procedimento, que muitas vezes é utilizado durante um período maior 

que o necessário. 

A contribuição desse estudo, além da criação do Fluxograma Assistencial para 

orientar os profissionais da enfermagem quanto ao uso da contenção mecânica, contribui 

com a sociedade enquanto usuários do sistema de saúde no sentido de prevenir e reduzir 

danos letais causados pela contenção mecânica.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 

 

Escala Mini Exame do Estado Mental (MEEM) - Avaliação Déficit Cognitivo 

 

Nome: __________________________________________________________   

Escolaridade: ____________________________  Idade: __________________ 

 

ORIENTAÇÃO 01 pt. (cd) 

1) Em que ano estamos?  

2) Que horas são aproximadamente?  

3) Em que dia do mês estamos?  

4) Em que dia da semana estamos?  

5) Em que mês estamos?  

6) Onde estamos?  

7) Em que andar estamos?  

8) Em que bairro estamos?  

9) Em que cidade estamos?  

10) Em que estado estamos?  

REGISTRO 03 pt. 

11) Mencione 3 objetos (COPO, MALA e CARRO), e peça para repetir.              

Dê um ponto para cada resposta correta. Repita até que ele aprenda. 

Número de tentativas:_______ (se houver “inclusão”, descrever):______ 

 

ATENÇÃO E CÁLCULO 05 pt. 

12) Série de “7”. De 100 peça para subtrair 07, repita 05 vezes  (93,86,79,72,65). 

Ou, peça para soletrar a palavra mundo de trás para frente (O-D-N-U-M) 
 

MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO 03 pt. 

13) Peça para repetir as 03 palavras.  Retire 01 ponto para cada objeto não citado.                             

Máximo de 06 tentativas. 
 

LINGUAGEM 09 pt. 

14) Aponte o lápis e o relógio e peça para nomeá-los                     (02 pontos)  
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15) Peça par repetir: “nem aqui, nem ali, nem lá”                            (01 ponto)  

16) Peça para seguir um comando em três etapas: “pegue este papel com a mão 

direita, dobre ao meio e ponha no chão”                                           (03 pontos) 
 

17) Peça para seguir o comando escrito no papel: “feche os olhos” (01 ponto)  

18) Escreva uma sentença  ( deve ter sujeito, verbo e predicado)    (01 ponto)  

19 ) Peça para copiar o desenho                                                       (01 ponto) 

 

 

 

TOTAL         / 30 
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ANEXO 04 

 

Questionário para realização da Mini Avaliação do Estado Mental (MEEM) 

 

Orientação temporal  

Perguntar ao paciente e pontuar apenas a primeira tentativa, sem qualquer forma de dica. 

Pontue 01 para resposta correta e 0 para resposta errada:  

 

1. Em que ano estamos?  

2. Que horas são aproximadamente? 

3. Qual o dia do mês em que estamos?  

4. Qual o dia da semana em que estamos?  

5. Qual o mês em que estamos? 

6. Onde estamos? 

 

Orientação espacial  

Perguntar ao paciente e pontuar apenas a primeira tentativa, sem qualquer forma de dica. 

Pontue 01 para resposta correta e 0 para resposta errada:  

 

1. Qual o andar onde estamos?  

2. Qual bairro estamos?  

3. Qual a cidade onde estamos?  

4. Qual o estado onde estamos? 

 

Registro 

O pesquisador solicita que o participante diga três palavras: COPO, MALA, CARRO. 

Solicitar ao paciente que preste atenção nas palavras, pois, terá que repetir as palavras mais 

tarde. Peça para repetir as 03 palavras depois de você dizê-las. Se necessário, repita até 05 

vezes para aprender as palavras, porém, a pontuação é referente à primeira tentativa de 

repetição. 

 

Atenção e Cálculo 
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Solicitar ao participante que faça subtrações seriadas, se errar na primeira ou segunda 

tentativa, peça para que o paciente soletre a palavra MUNDO de trás para frente. 

A subtração que deve ser solicitada é: (100-7), (93-7), (86-7), (79-7), (72-7), (65-7). Deve-

se observar que, a primeira subtração é solicitada pelo pesquisador, as outras, somente são 

solicitadas conforme acerto do participante. Diante do valor que o paciente der como 

resultado da subtração será solicitado uma nova subtração deste mesmo valor.  

 

Evocação 

Solicitar ao participante que repita as 03 palavras que foram ditas a ele anteriormente. 

 

Linguagem 

1. Mostrar ao participante um Lápis e um Relógio e pedir para que ele nomeie esses 

objetos. 

2. Solicitar ao participante que repita a frase: “Nem aqui, nem ali, nem lá”. 

3. Solicitar ao participante que siga o seguinte comando: - Pegue o papel com a mão 

direita, dobre ao meio e ponha no chão. 

4. O pesquisador escreve em um papel (FECHE OS OLHOS) e solicita ao participante 

que execute ação que foi descrita. 

5. Solicite ao paciente que escreva uma frase (um pensamento, idéia completa) 

Observação: Caso o paciente que esteja contido não tenha condições no momento 

da entrevista de responder o MEEM, este pode ser considerado Não Aplicável 

(NA), e isso será um dado importante. Acrescido da avaliação objetiva e subjetiva 

do estado de orientação, agitação e comportamento do paciente, que deve ser 

registrado.  

 

Visuoespacial 

1. Solicitar ao participante que copie o desenho que será mostrado em uma folha de 

papel. 

 

 

 

  



 

 

 

80 

 

ANEXO 05 

 

Escala de Glasgow 
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ANEXO 06 
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ANEXO 07 

Avaliação das Atividades de Vida Diária (Katz) 

NOME:________________________________________________Prontuário:_____ 

ATIVIDADES 

Pontos (01 ou 0) 

 

INDEPENDÊNCIA 

(01 ponto) 

SEM supervisão, orientação ou assistência 

pessoal 

DEPENDÊNCIA 

(0 pontos) 

COM supervisão, orientação ou assistência 

pessoal ou cuidado integral 

Banhar-se 

Pontos: ____ 

Toma banho completamente ou 

necessita de auxílio somente para lavar 

uma parte do corpo como as costas, 

genitais ou uma extremidade 

incapacitada 

Necessita de ajuda para banhar-se em 

mais de uma parte do corpo, entrar e 

sair do chuveiro ou banheira ou 

requer assistência total no banho 

Vestir-se 

Pontos: ____ 

Pega as roupas do armário e veste as 

roupas íntimas, externas e cintos. Pode 

receber ajuda para apertar os sapatos 

Necessita de ajuda para vestir-se ou 

necessita ser completamente vestido 

Ir à casa de banho 

Pontos: ____ 

Dirige-se ao WC, entra e sai do 

mesmo, arruma suas próprias roupas, 

limpa a área genital sem ajuda 

Necessita de ajuda para ir ao WC, 

limpar-se ou usa urinol ou 

arrastadeira 

Transferência 

Pontos: ____ 

Senta-se/deita-se e levanta-se da cama 

ou cadeira sem ajuda. São aceitáveis 

equipamentos mecânicos de ajuda 

Necessita de ajuda para sentar-se/de 

Continência 

Pontos: ____ 

(intestinal ou vesical) 

Tem completo controle sobre a 

eliminação 

É parcial ou totalmente incontinente a 

nível intestinal ou vesical 

Alimentação 

Pontos: ____ 

Leva a comida do prato à boca sem 

ajuda. Preparação da comida pode ser 

feita por outra pessoa 

Necessita de ajuda parcial ou total 

com a alimentação ou requer 

alimentação parenteral 

 

Total de Pontos: ________ 

 

Legenda: 06 = Independente; 04 = Dependência moderada; 02 ou menos = Muito dependente 
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ANEXO 08 

 

Escala de MORSE 
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ANEXO 09 

 

Guia/Questionário para Aplicação da Escala de Morse 

 

Todas as informações serão coletadas diretamente com o paciente ou familiar que 

esteja acompanhando. No caso do paciente estar inconsciente e o familiar não souber 

responder será considerado como pontuação 0.  

 

Princípios de Utilização 

1. A escala deve ser vista como um todo e preenchida na sua totalidade;  

2. A escala deve de ser aplicada a todos os clientes com mais de 18 anos;  

3. O resultado obtido é indicativo do risco de queda, quanto maior o score maior o 

risco;  

4. Considera-se alto risco de queda quando o resultado obtido, através da aplicação da 

escala, é igual ou superior a 45 pontos. 

 

Fator de Exclusão na Utilização da Escala de Morse 

 

Clientes com impossibilidade funcional de cair, ou seja, que não possuam atividade 

motora. A queda é um tipo de autocuidado, logo pressupõe ação. Assim, a um cliente 

tetraplégico, em coma, sedado ou sem atividade motora não se aplica a EQM. 

 

1. Antecedentes de Queda/História de Queda 

O pesquisador pergunta ao familiar ou ao participante se o mesmo já sofreu queda. 

Observações: Nos antecedentes de queda não é considerada a queda acidental, uma 

vez que não é provocada por um fator fisiológico. Por exemplo, uma pessoa empurrada por 

outra com o intuito de lhe provocar a queda, um jogador de futebol que é rasteirado ou 

alguém que cai no autocarro porque ia de pé e o condutor travou com intensidade 

instantaneamente, não se considera como antecedente. 

 

2.  Diagnóstico Secundário 
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O pesquisador pergunta ao participante/familiar sobre a existência de Diagnóstico 

Secundário e realiza conferência no prontuário. 

 

3. Apoio na Deambulação 

Neste ponto é apenas aferida a utilização ou não de dispositivos ou apoios na 

deambulação, não é avaliado o tipo de marcha ainda que tenha semelhanças com o tópico 

“Tipo de Marcha”. 

 

4. Terapia Endovenosa em Perfusão  

Observar em Prescrição e no paciente se o mesmo encontra-se com Terapia 

Endovenosa em perfusão 

 

5. Tipo de Marcha 

Observar se o paciente possui marcha normal, desequilíbrio fácil ou déficit de 

marcha. 

Observações: caso o paciente não esteja capaz de deambular para verificação do 

tipo de marcha, serão verificadas as informações disponíveis em prontuário e informações 

familiares. 

 

6. Estado Mental 

O estado mental é avaliado através da verificação da autoavaliação (efetuada pelo 

próprio participante) relativamente à sua capacidade de andar. 

 

Observações: O estado mental é diferente da orientação tempo-espacial. Um 

cliente pode estar orientado no tempo e no espaço e não estar consciencializado das suas 

limitações em relação ao risco de queda, por conseguinte pode não agir de acordo com as 

recomendações. Um cliente confuso não está consciente das suas limitações. Incluindo-se 

os estados de confusão aguda, crónica ou intermitente. 
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ANEXO 10 

 

Escala de Braden 

Variáveis 1 2 3 4 

Percepção sensorial Totalmente Limitado Muito Limitado Pouco Limitado Nenhuma Limitação 

Umidade 
Completamente 

Molhado 
Muito Molhado 

Ocasionalmente 

molhado 
Raramente Molhado 

Atividade Acamado Confinado a cadeira 
Caminha 

Ocasionalmente 

Caminha 

Frequentemente 

Mobilidade Totalmente Imóvel Muito Limitado Pouco Limitado Sem Limitações 

Nutrição Muito Pobre Inadequada Adequada Excelente 

Fricção e 

Cisalhamento 
Problema Problema Potencial Sem problema - 
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ANEXO 11 

 

Guia para Utilização da Escala de Braden 

 

Todas as etapas da Escala de Braden são realizadas através da observação do 

profissional ao paciente/participante do estudo. Caso não seja possível avaliar no momento 

da coleta de dados o participante, o familiar poderá contribuir com informações e o 

prontuário dos pacientes será observado para coletar dados pertinentes a realização da 

Escala de Braden. 

 

1. Percepção Sensorial 

 

 Totalmente limitado - Não reage a estímulos dolorosos, diminuição do 

nível de consciência ou sedação. 

 Muito limitado - Reage unicamente a estímulos dolorosos, limitação 

sensorial. 

 Pouco limitado – Nem sempre consegue comunicar o desconforto. 

 Nenhuma limitação – Não apresenta déficit sensorial que possa limitar a 

capacidade de expressar o desconforto. 

 

2. Umidade (Nível de Exposição da Pele a Umidade) 

 

Fatores Relacionados à Umidade 

 

Incontinência urinária e intestinal, transpiração excessiva, drenagem de feridas, que 

levam a maceração da pele e ruptura da mesma Infecção. 

 

 Completamente Molhado – Umidade ao movimentar o cliente 

(frequentemente). 

 Muito Molhado – Frequentemente úmida. 

 Ocasionalmente Molhado – Às vezes úmida. 

 Raramente Molhado – Geralmente seca 
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3. Atividade (Nível de Atividade Física) 

 

 Acamado – Restrito ao leito 

 Confinado a Cadeira – Marcha gravemente limitada ou inexistente 

 Caminha Ocasionalmente – Caminha pouco, passa a maior parte do tempo 

deitado 

 Caminha Frequentemente – Anda dentro e fora do quarto 

 

4. Mobilidade 

 

 Totalmente imóvel – Não se movimenta sem ajuda 

 Muito limitado – Faz mudanças simples e mudanças significativas com 

auxílio 

 Pouco limitado – Faz pequenas alterações da posição do corpo e 

extremidades 

 Sem limitações – Nenhuma limitação 

 

5. Nutrição 

 

 Muito Pobre – Raramente come mais de 1/3 da comida, ingere poucos 

líquidos. Jejum ou dieta líquida por mais de 05 dias. 

 Inadequada – Raramente como mais de ½ da comida, recebe menos do que 

a quantidade ideal de líquidos ou alimentos por sonda. 

 Adequada – Come mais da metade da comida ou é alimentado por enteral 

ou parenteral total. 

 Excelente – Come a maior parte das refeições na íntegra. 

 

6. Fricção e Cisalhamento 
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Observação: É uma força mecânica que ocorre quando a pele desliza sobre uma 

superfície áspera. A força da gravidade traciona o corpo para baixo. A resistência do 

paciente sobre a superfície da cama ou cadeira (fricção) impede que o corpo desça. 

 

 Problema - Requer ajuda moderada a máxima para se movimentar. É 

impossivel movimentar o cliente sem deslizá-lo contra os lençóis. É 

necessário reposicionar frequentemente. 

 Problema Potencial - Requer ajuda mínima, é provável que a pele deslize 

de alguma forma contra os lençóis, ocasionalmente descai. 

 Sem Problema - Move-se sem nenhum problema. Mantém uma correta 

posição na cama ou cadeira. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 
 

Dados de Identificação 

Título da Pesquisa: Estudo de Prevalência da Prática de Contenção em Idosos 

dependentes 

Título do Projeto (Dissertação do Mestrado): Contenção Mecânica em Adultos e Idosos 

nos Serviços de Urgência e Emergência: Estudo Transversal  

Pesquisadores Responsáveis: Prof.ªDr.ª Rosimere Ferreira Santana, Mestranda Ana 

Carolina Siqueira de Carvalho sob orientação da  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora 

Afonso Costa (EEAAC)/Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Telefones para contato do Pesquisador: (24) 99221.8778 – Ana Carolina  

Email-s:  kahsiqueira@hotmail.com / rosifesa@gmail.com 
 

Participante da Pesquisa: 

______________________________________________________________________ 

Nome do Responsável Legal (Quando for o caso): 

______________________________________________________________________ 

 

O (A) Sr.(a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 

“CONTENÇÃO MECÂNICA EM ADULTOS E IDOSOS NOS SERVIÇOS DE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: ESTUDO TRANSVERSAL” de responsabilidade dos 

pesquisadores Profª. Drª. Rosimere Ferreira Santana e Mestranda Ana Carolina Siqueira de 

Carvalho. 

Esse projeto de pesquisa será realizado com pacientes adultos e idosos que 

estiverem internados nas Unidades de Urgências e Emergências com o objetivo de estimar 

o número de paientes que estejam utilizando contenção no dia da pesquisa. O motivo da 

realização desse estudo é importante, pois, pretende-se elaborar um produto de ensino com 

estratégias de cuidados de enfermagem que contribuam com a melhoria da qualidade do 

cuidado prestado.  

Assim, com a presente autorização, V.Sa. estará autorizando a coleta de dados de 

dados de seu prontuário, como por exemplo: sexo, idade, data de admissão, diagnóstico e 

medicações em uso. Após, o (a) Sr.(a) será examinado(a) pela pesquisadora que lhe fará 

algumas perguntas e aplicará alguns teste, indolores e não invasivo, fazendo as devidas 

anotações. 

Os testes utilizados serão: MiniMental (MEEM) para identificar se o participante 

possui perda cognitiva, Aplicação da Escala de Morse para identificar risco de queda; A 

escala de Braden, para avaliar risco de Lesões por Pressão. Escalas de Katz e Hass, para 

avaliação de grau de dependência para as atividades de vida diária e avaliação de sedação 

ou agitação. 

mailto:kahsiqueira@hotmail.com%20/%20rosifesa@gmail.com
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É importante que o Sr.(a) saiba que seus dados permanecerão em sigilo e que 

qualquer dúvida pode ser esclarecida a qualquer momento pela pesquisadora. Suas 

informações e resultados de todos os testes aplicados serão registrados sem a sua 

identificação. A pesquisadora armazenará as informações por 05 (cinco) anos e, depois, 

descartará tudo de forma segura. Não haverá qualquer tratamento diferenciado para quem 

aceitar participar e, da mesma forma, se o(a) Sr.(a) não aceitar participar, seu tratamento ou 

acompanhamento médico será mantido normalmente.  

Se o Sr.(a) estiver utilizando algum tipo de contenção (instrumentos que impeçam 

algum movimento, ou que evitem a saída do leito ou de uma posição), a pesquisadora 

aplicará, além dos testes acima, um questionário específico, sem gravação de imagem ou 

voz. 

Quanto aos riscos de participação é necessário esclarecer que a pesquisadora fará a 

pesquisa durante o tempo de internação de cada paciente nos serviços de urgência e 

emergência, respeitando as rotinas e normas da instituição. O prontuário será utilizado para 

complementação das informações, sendo garantido pela pesquisadora o anonimato, sem 

identificação ou anotação de nomes de pacientes e de instituições participantes, não 

havendo risco de que as informações caiam em domínio público. 

Por outro lado, a pesquisadora esclarece que, se durante a pesquisa for constatada 

qualquer situação de risco para o(a) Sr.(a), a equipe de enfermagem será imediatamente 

informada para lhe prestar assistência em respeito ás boas práticas de cuidado e à ética. 

Os riscos envolvidos na pesquisas são mínimos, havendo respeito ao sigilo e 

confidencialidade de dados obtidos e participantes. A coleta de dados será realizada de 

forma a respeitar as normas e solicitações das instituições participantes, a análise de 

prontuário será feita sem comprometimento das informações. Os participantes serão 

caracterizados de forma numérica e as instituições também. 

É importante destacar que, apesar dos cuidados do pesquisador, alguns riscos estão 

relacionados com este tipo de pesquisa, tais como: Invasão de privacidade, responder a 

questões sensíveis; discriminação e estigmatização a partir do conteúdo revelado; 

divulgação de dados confidenciais (registrados no TCLE) e o uso do tempo do participante 

ao responder ao questionário/entrevista.  

Quanto ao benefício do estudo, o estudo pretende contribuir para melhorar as 

condições assistenciais ao paciente internado. Desta forma, em um futuro bem próximo, os 

usuários dos serviços de saúde serão beneficiados. 

A participação nesta pesquisa é voluntária e este consentimento poderá ser retirado 

a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do tratamento, fiscalização, ou qualquer 

outra penalização. Não há qualquer custo a ser repassado para o(a) Sr.(a) e, de igual forma, 

sua participação é voluntária, não será remunerada. Os custos com a pesquisa são de 

responsabilidade da equipe de pesquisa. 

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: 



 

 

 

92 

 

- Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00h às 17:00 horas. 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 2629.9189 

- Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de Petrópolis/Faculdade Arthur Sá 

Earp Neto/Hospital de Ensino Alcides Carneiro (CEP FMP/FASE/HAC), por e-mail ou 

telefone, de segunda à sexta, das 08:00 ás 17:00 horas. 

E.mail: cep@fmpfase.edu.br  Tel/fax: (24) 2244.6497 

Eu, ____________________________________________________________,  

declaro ter sido informado e concordo em ser participante, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Eu, ____________________________________________________________,  

responsável legal por ____________________________________________________, 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação,  no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

  

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:cep@fmpfase.edu.br
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 
 

Dados de Identificação 

Título da Pesquisa: Estudo de Prevalência da Prática de Contenção em Idosos 

dependentes 

Título do Projeto (Dissertação do Mestrado): Contenção Mecânica em Adultos e Idosos 

nos Serviços de Urgência e Emergência: Estudo Transversal  

Pesquisadores Responsáveis: Prof.ªDr.ª Rosimere Ferreira Santana, Mestranda Ana 

Carolina Siqueira de Carvalho sob orientação da  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora 

Afonso Costa (EEAAC)/Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Telefones para contato do Pesquisador: (24) 99221.8778 – Ana Carolina  

Email-s:  kahsiqueira@hotmail.com / rosifesa@gmail.com 
 

Participante da Pesquisa: 

______________________________________________________________________ 

Nome do Responsável Legal (Quando for o caso): 

______________________________________________________________________ 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “CONTENÇÃO 

MECÂNICA EM ADULTOS E IDOSOS NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA: ESTUDO TRANSVERSAL” de responsabilidade dos pesquisadores 

Profª. Drª. Rosimere Ferreira Santana e Mestranda Ana Carolina Siqueira de Carvalho. 

Esse projeto de pesquisa será realizado para estimar o número de pacientes que 

utilizam contenção mecânica no dia da pesquisa. Esse estudo é importante, pois, pretende-

se elaborar um produto de ensino com estratégias de cuidados de enfermagem que 

contribuam com a melhoria da qualidade do cuidado prestado.  

Assim, com a presente autorização, V.Sa. estará autorizando a coleta de dados de 

dados de seu prontuário, como por exemplo: sexo, idade, data de admissão, diagnóstico e 

medicações em uso. Após, o (a) Sr.(a) será examinado(a) pela pesquisadora que lhe fará 

algumas perguntas e aplicará alguns teste, indolores e não invasivo, fazendo as devidas 

anotações. 

Os testes utilizados serão: MiniMental (MEEM) para identificar se o participante 

possui perda cognitiva, Aplicação da Escala de Morse para identificar risco de queda; A 

escala de Braden, para avaliar risco de Lesões por Pressão. Escalas de Katz e Hass, para 

avaliação de grau de dependência para as atividades de vida diária e avaliação de sedação 

ou agitação. 

É importante que o Sr.(a) saiba que seus dados permanecerão em sigilo e que 

qualquer dúvida pode ser esclarecida a qualquer momento pela pesquisadora. Suas 

informações e resultados de todos os testes aplicados serão registrados sem a sua 

identificação. A pesquisadora armazenará as informações por 05 (cinco) anos e, depois, 

descartará tudo de forma segura. Não haverá qualquer tratamento diferenciado para quem 

aceitar participar e, da mesma forma, se o(a) Sr.(a) não aceitar participar, seu tratamento ou 

acompanhamento médico será mantido normalmente.  
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Se o Sr.(a) estiver utilizando algum tipo de contenção (instrumentos que impeçam 

algum movimento, ou que evitem a saída do leito ou de uma posição), a pesquisadora 

aplicará, além dos testes acima, um questionário específico, sem gravação de imagem ou 

voz. 

Quanto aos riscos de participação é necessário esclarecer que a pesquisadora fará a 

pesquisa durante o tempo de internação de cada paciente nos serviços de urgência e 

emergência, respeitando as rotinas e normas da instituição. O prontuário será utilizado para 

complementação das informações, sendo garantido pela pesquisadora o anonimato, sem 

identificação ou anotação de nomes de pacientes e de instituições participantes, não 

havendo risco de que as informações caiam em domínio público. 

Por outro lado, a pesquisadora esclarece que, se durante a pesquisa for constatada 

qualquer situação de risco para o(a) Sr.(a), a equipe de enfermagem será imediatamente 

informada para lhe prestar assistência em respeito ás boas práticas de cuidado e à ética. 

Os riscos envolvidos na pesquisas são mínimos, havendo respeito ao sigilo e 

confidencialidade de dados obtidos e participantes. A coleta de dados será realizada de 

forma a respeitar as normas e solicitações das instituições participantes, a análise de 

prontuário será feita sem comprometimento das informações. Os participantes serão 

caracterizados de forma numérica e as instituições também. 

É importante destacar que, apesar dos cuidados do pesquisador, alguns riscos estão 

relacionados com este tipo de pesquisa, tais como: Invasão de privacidade, responder a 

questões sensíveis; discriminação e estigmatização a partir do conteúdo revelado; 

divulgação de dados confidenciais (registrados no TCLE) e o uso do tempo do participante 

ao responder ao questionário/entrevista.  

Quanto ao benefício do estudo, o estudo pretende contribuir para melhorar as 

condições assistenciais ao paciente internado. Desta forma, em um futuro bem próximo, os 

usuários dos serviços de saúde serão beneficiados. 

A participação nesta pesquisa é voluntária e este consentimento poderá ser retirado 

a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do tratamento, fiscalização, ou qualquer 

outra penalização. Não há qualquer custo a ser repassado para o(a) Sr.(a) e, de igual forma, 

sua participação é voluntária, não será remunerada. Os custos com a pesquisa são de 

responsabilidade da equipe de pesquisa. 

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: 

- Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00h às 17:00 horas. 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 2629.9189 

- Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de Petrópolis/Faculdade Arthur Sá 

Earp Neto/Hospital de Ensino Alcides Carneiro (CEP FMP/FASE/HAC), por e-mail ou 

telefone, de segunda à sexta, das 08:00 ás 17:00 horas. 

E.mail: cep@fmpfase.edu.br  Tel/fax: (24) 2244.6497 

mailto:etica@vm.uff.br
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Eu, ____________________________________________________________,  

declaro ter sido informado e concordo em ser participante, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Eu, ____________________________________________________________,  

responsável legal por ____________________________________________________, 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação,  no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 


