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de nossa mão para ser desvelada. A nós cabe achar a 
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aqui e em todo lugar” 
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RESUMO 

 

 

Objetivo: Conhecer, no conjunto de procedimentos administrativos, as ações de 
contenção ambiental de idosos, seja em Residências ou em Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI). Método: Análise documental descritiva, com 
análise de conteúdo de abordagem qualitativa por meio de categorias temáticas dos 
documentos constantes dos procedimentos administrativos de uma Promotoria de 
Justiça de Proteção à Pessoa Idosa do Rio de Janeiro, instaurados no período de 
Janeiro de 2017 a janeiro de 2019 (período escolhido por padronização nos registros 
para arquivamento eletrônico). Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da UFF sob o Parecer nº 3.294.449. Resultados: Dentre os 893 procedimentos do 
período, foram identificados 54 em que havia registro de idoso em contenção 
ambiental (percentual de 6,04%), que corresponderam a 57 idosos em contenção. 
95% foram contidos por familiar ou com o conhecimento do familiar. Em 87,72%, a 
contenção ocorreu em domicilio, tendo o familiar como autor da contenção em 83% 
destes. Estabelecendo-se uma análise entre as unidades de registo à luz do 
referencial temático foram identificadas três categorias, a saber: Categoria I - “Tipos 
comuns de contenção ambiental”, Categoria II - “Bloqueio à interferência externa”, e 
a Categoria III “Modos de supressão ou mitigação da vontade”.  Conclusões: Foram 
constatados idosos em contenção ambiental em suas residências e em ILPI, 
sugerindo a necessidade de maior prospecção do tema, aprimoramento das políticas 
públicas voltadas à atenção domiciliar e capacitação dos gestores e profissionais de 
saúde das ILPI para resgate dos direitos, vontades e dignidade das pessoas idosas. 
 
Descritores: Restrição Física. Saúde do Idoso. Ambiente. Instituição de Longa 
Permanência para Idosos.  Assistência Domiciliar. 



ABSTRACT 

 

 

Aim: Know, in the set of administrative procedures, actions of the environmental 
restraints of elderly, in residences or in long-term care facilities. Methods: 
Descriptive document analysis, content analysis with a qualitative approach through 
thematic categories of the documents included in the administrative procedures of a 
Rio de Janeiro Prosecutors office of Justice for the Protection of the elderly, 
established from January 2017 to January 2019 (period chosen to records 
standardization for electronic filing). Project approved by the UFF Research Ethics 
Committee under Opinion No. 3,294,449. Results: Among the 893 procedures of the 
period, 54 were identified in environmental restraint (6.04% of total), corresponding to 
57 elderly people in restraint. 95% were restrained by a relative or with the familiar's 
consent. In 87.72%, the restraint occurred at home, with the family member as the 
author of the restraint in 83% of them. By establishing an analysis between the 
registration units in the light of the thematic framework, three categories were 
identified: Category I - “Common types of environmental restraint”, Category II - 
“Blocking external interference”, and Category III “Modes of suppression or mitigation 
of the will”. Conclusions: Elderly people were found in environmental restraint in 
their homes and in LTCF, suggesting the need for further exploration of the topic, 
improvement of public policies aimed at home care and training of LTCF health 
managers and professionals to rescue rights, wills and dignity of the elderly. 

 

Descriptors: Restraint, Physical. Health of the Elderly. Environment. Long-term Care 
Facility. Home Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APROXIMAÇÃO COM O TEMA 

 

Em atuação perante a 5ª Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa 

da Capital, prestando assessoria jurídica, o envelhecimento foi se tornando foco 

principal de interesse de minha prática profissional na advocacia, o que resultou na 

especialização em geriatria e gerontologia na Universidade da Terceira Idade 

(UnATI) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

A aproximação com o tema “contenção” remonta contato com o Grupo da 

Tríplice Aliança, atualmente representado no Brasil pela “Associação Internacional 

pela Cultura de Não Contenção”, que possui dentre os seus objetivos divulgar e 

disseminar boas práticas de cuidado, livres de contenção. A “Tríplice Aliança” é 

historicamente formada por profissionais das cidades de Niterói, Rio de Janeiro e 

Volta Redonda, bem como de Buenos Aires (Argentina), e, principalmente, da cidade 

de Trieste (Itália) que é cidade referência na cultura da não contenção, premiada 

com o título “Andrea Alesini”, em 2010, por eliminar a prática de contenção de suas 

estruturas de atendimento sanitário (ASUITs, 2010). 

Em 2017, foi firmado Convênio de Cooperação Internacional entre a 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Azienda per L’assistenza Sanitaria 

Triestina (ASUITs) para alavancar a discussão e o estudo do tema “contenção” no 

Brasil. Na ocasião, foi ministrado um curso em parceria com a ASUITs e com 

membros do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), na cidade de Trieste, em 

2017, “Nursing Abilitante”, onde tive a oportunidade de conhecer parte das 

estruturas sociosanitárias e ambientes de atenção às pessoas idosas da cidade de 

Trieste - Itália. Como resultado do referido curso, foi assinada a “Carta de Trieste” 

pelos participantes do evento, que, desde então, tem sido ratificada por autoridades 

da Itália e no Mundo, representando o compromisso de seus signatários para com a 

superação da contenção (ASUITs, 2017).  

Importante notar que foi justamente na cidade de Trieste, na década de 70, 

que Franco Basaglia, conforme Martins (2019 apud BASAGLIA,1978, p. 96-116) 

iniciou o processo de profundas transformações no atendimento psiquiátrico, 

rompendo os muros do manicômio, substituindo o tratamento hospitalar por uma 
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rede de atendimento com serviços de atenção comunitários, cooperativas de 

trabalho protegido, moradias assistidas. Para Franco Basaglia, não se tratava de 

fornecer um serviço mais humanitário, mas de romper com o modelo de referência 

escravizante, reformulando a assistência.  Não à toa, 40 anos após, a cidade de 

Trieste transforma-se em referência para o cuidado centrado na pessoa, cuidado, de 

fato, reabilitante, livre de contenção, mostrando ao mundo que “A liberdade é 

terapêutica” (Bandeira do Movimento Antimanicomial da Itália), frase pichada nos 

muros do Hospital Gorizia em 1977. 

 

1.2 ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) atua, através de suas 

Promotorias de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa, de forma a apurar denúncias e 

defender os interesses de idosos em situação de risco ou vulnerabilidade social. 

Somente a título de ilustração, de outubro/17 a setembro/18, em média, das 

denúncias encaminhas ao MPRJ, 504 (quinhentas e quatro) foram encaminhadas à 

5ª Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa da Capital, promotoria local do 

estudo, por meio de ligações telefônicas (Ouvidoria - 127), pelo site da instituição 

(www.mprj.mp.br) ou, ainda, através de redirecionamento das denúncias 

encaminhadas ao DISQUE 100 (canal de denúncias de violação de direitos 

humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) (CAOIDOSO, 

2019). 

As denúncias também podem ser encaminhadas presencialmente, ou através 

de ofícios ou comunicações por parte de equipamentos de saúde ou de serviço 

social, dentre outros órgãos, e, não raro, confirmam violências físicas, psicológicas, 

institucionais, negligências, abuso financeiro e abandono ou negligência de pessoas 

idosas. 

A partir da denúncia apresentada, que, inclusive, pode ser anônima, o MPRJ 

atua, seja administrativamente, seja judicialmente, em prol da pessoa idosa. 

 Instaurado o procedimento administrativo para melhor apuração dos fatos 

narrados na denúncia, são solicitadas diligências a órgãos externos, como estudos 

sociosanitários, e as oitivas (quando a pessoa idosa, seus familiares, rede de apoio 

ou os próprios denunciantes são ouvidos pelo Promotor de Justiça). 
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A partir do levantamento realizado, o MPRJ atua em favor daquela pessoa 

idosa, em defesa de seus direitos e interesses. Como exemplo de medidas 

protetivas (judiciais ou administrativas) usualmente promovidas tem-se: acesso à 

saúde e à assistência social, ação de alimentos, acolhimento institucional, 

nomeação de curador ou apoiador (caso a capacidade da pessoa idosa para os atos 

da vida civil estejam prejudicados), dentre outras ações não menos importantes. 

Além da tutela dos interesses individuais das pessoas idosas, as Promotorias 

de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa têm atribuição na fiscalização das 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Desse modo, realiza 

diligências, ao menos anuais, para verificar as condições de funcionamento e a 

proteção ao direito do idoso, observando a legislação em vigor no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 É nesse contexto de atuação no MPRJ que, por vezes, são identificados 

idosos privados de sua liberdade, adstritos a seus lares, quartos ou às Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPI) onde estão hospedados, com seu direito 

de ir e vir cerceado. Não raro, chega ao conhecimento da Promotoria de Justiça que 

uma pessoa idosa foi encontrada pelo serviço social do município trancada em sua 

residência ou, em vistoria anual realizada pelo próprio órgão, identificados idosos 

sem permissão de saída da ILPI onde residem por suposta ausência de autorização 

de familiar/responsável perante a instituição. 

 

1.3 PROBLEMÁTICA 

 

A contenção ambiental pode ser definida como impedir a saída de um 

indivíduo de um espaço, podendo ser realizada com a utilização de dispositivos de 

segurança, travas (MENEZES; SANTANA; CIMADOR, 2016). 

Nenhum tipo de contenção é tratamento, pois não se traduz em uma 

estratégia de cuidado. Além disso, há de se ressaltar que o emprego da contenção é 

nocivo, tanto a nível físico, como psicológico, traz problemas de isolamento social, 

proporciona humilhação, medo, tristeza, sensação de impotência, dentre outros 

sentimentos ao indivíduo contido. Isso afeta de forma prejudicial a dignidade daquela 

pessoa, além de propiciar redução de sua capacidade cognitiva (MISLEJ; BICEGO, 

2018). 
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A preocupação com a prática da contenção gerou a publicação pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) de um projeto piloto contendo estratégias 

para treinamento de indivíduos (profissionais de saúde ou não), para coibir o uso de 

contenções e de práticas coercitivas em geral - sem excluir, por óbvio, o emprego 

dessas em casos excepcionais, que necessitem de resposta imediata para evitar 

que o indivíduo seja exposto a risco de morte, por exemplo (WHO, 2017). 

Não sendo um tratamento ou uma estratégia de cuidado, como dito, o uso de 

contenção ambiental necessita de amparo legal para sua ocorrência. Afinal, a 

Constituição da República Federativa do Brasil (“Constituição Federal”) (BRASIL, 

1988), bem como os acordos internacionais de direitos humanos ratificados no 

Brasil, garantem aos brasileiros e aos estrangeiros que vivem no território brasileiro, 

o direito à vida e à liberdade (BRASIL, 1988). 

 Para regulamentar os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos, a Lei 10.741/03 “Estatuto do Idoso” esmiúça melhor, sem esgotar as 

possibilidades, o que seria a faculdade do idoso de ir e vir, bem como de estar em 

logradouros públicos e espaços comunitários; bem como o direito de participar da 

vida familiar, comunitária e política – admitindo o direito da pessoa idosa de manter 

acesso a todos estes aspectos da vida, como descrito no parágrafo 1º do artigo 10 

do referido diploma legal (BRASIL, 2003). 

 E, repita-se, não há nenhuma lei que autorize a contenção de indivíduos, que 

os prive de sua liberdade, até porque conter é ato que fere diretamente a liberdade e 

qualquer lei que preveja tal prática, sem o devido processo legal, sem um 

julgamento, estaria em confronto com a Constituição Federal (BRASIL, 1988), lei 

maior do país.  

Em outro diapasão, tem-se a obrigação do Estado para com o cuidado em 

saúde, que é um desdobramento do direito à vida, também constitucionalmente 

garantido. Receber cuidado seguro, livre de danos que possam gerar até a morte, é 

direito dos cidadãos e dever do Estado, dever este que engloba prevenção, 

fiscalização ou execução de ações que garantam a prestação deste cuidado seguro 

(ALBUQUERQUE, 2016). 

No entanto, no cotidiano do cuidado, algumas motivações são descritas para 

o emprego da contenção como o risco de queda; controle de atitudes ou 

comportamentos agressivos; o impedimento de saída de determinada 

estrutura/local; resposta a comportamento transgressivo (MISLEJ; BICEGO, 2018). 
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 Inclusive ocorre o registro de regulamentação no exercício das profissões de 

Medicina e Enfermagem - junto aos respectivos Conselhos Federais de Medicina 

(CFM) e Enfermagem (COFEN). Há protocolos que, expressamente, autorizam o 

emprego de contenções físicas, mecânicas ou farmacológicas, através das 

Resoluções 427/12 do COFEN (COFEN, 2012) e 2057/13 do CFM (CFM, 2013). 

Tais protocolos são normas infralegais, ou seja, são regramentos internos das 

respectivas profissões de medicina e enfermagem, e têm por escopo a proteção de 

pacientes e terceiros em situações de extrema excepcionalidade. 

 O caráter excepcional da utilização da contenção, previsto em tais resoluções 

é tamanho que o prolongamento da contenção além do tempo necessário é 

destaque, como orientação para que os profissionais reavaliem e monitorem 

constantemente o paciente de hora em hora (cit. Resolução 427/12 do COFEN) 

(CFM, 2012). 

 O Conselho Federal de Medicina publicou Parecer em resposta a 

questionamento do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

acerca do uso de contenção. Do referido parecer destaca-se a menção à contenção 

como ato violento, reafirmando não ser a contenção medida terapêutica, nem 

diagnóstica (CREMERJ, 2003). 

 Interessante notar que os protocolos utilizados pela Medicina ou Enfermagem 

se aplicam somente a ambientes hospitalares, não se enquadrando para utilização 

nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), que, sem adentrarmos a 

qualquer discussão quanto ao seu correto enquadramento, têm ampliada a cada dia 

seu caráter assistencial e não somente social. Tampouco em ambiente residencial 

poderiam tais protocolos médicos e de assistência em enfermagem serem utilizados 

mesmo que por equipe técnica especializada, o que não é uma realidade da maioria 

da população que conta com cuidadores informais, familiares ou não. 

Aliás, o cuidado em ambiente familiar enfrenta várias questões desafiadoras 

como composições familiares, ausência de políticas públicas de cuidado em respeito 

ao avanço do envelhecimento e desconhecimento por parte de cuidadores informais 

para com o manejo de pessoas idosas com limitações para as atividades de vida 

diária ou portadoras de doenças com sintomas neuropsiquiátricos. Isso sem 

mencionar a limitação do Estado na fiscalização do cuidado exercido dentro das 

residências, em respeito à privacidade dos indivíduos daquele núcleo familiar. 



 17

 1.4 ESTADO DA ARTE, JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 

Dentre os artigos científicos publicados nos últimos cinco anos, para 

responder à pergunta: “Quais são os artigos científicos que descrevem idosos em 

contenção ambiental em ambientes residencial ou institucional (ILPI)?”, somente 

foram localizados dois estudos que descrevem a ocorrência de contenção ambiental, 

apesar de haver maior número de artigos sobre o uso de contenção, especialmente 

contenção física ou mecânica, bem como a definição de contenção ambiental em 

suas introduções.  

A busca do estado da arte ocorreu nos meses de maio e junho de 2019, e 

teve início com consulta à Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) para identificação de 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH) da 

National Library, chegando-se aos seguintes descritores controlados, tanto em 

língua inglesa quanto em língua portuguesa: Adulto e “Adult”, Idosos e “Aged”, 

Restrição Física e “Physical Restraint” e Ambiente e “Environmental”. 

Com o intuito de evitar distorções quanto aos achados, os estudos realizados 

em ambientes hospitalares e de atendimento eminentemente psiquiátricos, que, 

além da especificidade do atendimento possuem estruturas diferentes das estruturas 

concebidas para prestação de serviços nas ILPI e legislação própria foram 

excluídos, além das exclusões pormenorizadamente mencionadas. 

Foi realizado o cruzamento das palavras-chave acima citadas (descritores 

controlados), com a utilização dos operadores booleanos (“AND” e “OR”), nas bases 

de dados da MEDLINE (via PubMed), “Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature” (CINAHL), SCOPUS e WEB OF SCIENCE e a busca respeitou a 

retroatividade em 5 anos, considerando o mês de maio como referência.  

Na PUBMED foram encontrados 25 artigos, usando a busca ("physical 

restraint*" AND (aged OR elderl*) AND environment*), artigos publicados nos últimos 

5 anos (publicados entre maio de 2014 e maio de 2019), sobre humanos, tendo 

artigos como tipos de documentos e delimitação de faixa etária utilizando-se AGE: 

adults (45-64), Aged 65+ e Aged 80+. Destes, após exclusão de artigos que se 

referiam a ambiente hospitalar (5), exclusivamente sobre pacientes psiquiátricos (8), 

faixa etária infantil (1), restaram 11 artigos para leitura do texto integral. Dez dos 

artigos (10) não mencionavam contenção ambiental, restando somente 1 artigos 

para utilização integral.  



 18

A busca na base CINHAL foi realizada com a seguinte expressão: ((“physical 

restraint*) AND (aged OR elderl*)) AND environment*, busca nos textos (completos -

TX) com os seguintes limitadores: artigos de pesquisa, publicados entre maio de 

2014 e maio de 2019, humanos, excluídos os também publicados na PUBMED, faixa 

etária “Middle Aged: 45-64 years”, “Aged: 65+ years”, “Age 80 and over”, retornando 

42 resultados. Destes, 17 artigos se referiam a ambiente hospitalar, 5 eram 

pesquisas com pacientes psiquiátricos, 1 em uma instituição para portadores de 

deficiência física, 4 não guardavam qualquer relação com o estudo, 2 se referiam a 

pacientes pediátricos, 11 não mencionavam a contenção ambiental em seus textos 

completos e 1 foi publicado na língua coreana, somente sendo possível a leitura do 

resumo (em língua inglesa), não havendo menção a contenção ambiental em tal 

resumo. Todas as exclusões somam 41 artigos, restando 1 artigo para utilização 

integral.  

 Junto à base de dados SCOPUS, utilizando ("physical restraint*" AND (aged 

OR elderl*) AND environment*), AND NOT MEDLINE, selecionando artigos 

publicados entre maio de 2014 e maio de 2019, foram encontrados 14 artigos, todos 

excluídos da pesquisa, considerando que 4 não mencionam a contenção ambiental, 

3 artigos são específicos sobre psiquiatria, 5 pesquisas foram realizadas em 

ambiente hospitalar, e 2 não guardavam qualquer relação com o tema. 

 Na Web of Science, utilizando-se a busca TS=("physical restraint*" AND (age* 

OR elderl*) AND environment*)), com referência a artigos científicos publicados entre 

maio de 2014 e maio de 2019, há 11 artigos localizados, sendo realizadas 9 

exclusões, a saber: 4 não mencionam a contenção ambiental, 2 não guardam 

qualquer relação com o tema, 3 são estudos realizados em ambiente hospitalar, 1 

sobre atendimento a crianças e 1 sobre atendimento psiquiátrico.  
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Figura 1 - Fluxograma de seleção dos artigos para a revisão integrativa de estudos 

segundo as bases de dados. Niterói-RJ, 2021 
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estudo (n = 8) 
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Portadores de Deficiências 
(n=1) 

 

Total de Artigos Elegíveis 
para Leitura Integral 

(n=32) 

Textos Integrais Excluídos 
Coreano (somente o resumo 

em inglês) (n =1) 
Não mencionava contenção 

ambiental (n=29) 

Artigos Selecionados 
(n = 2) 

“Behind Closed Doors: Involuntary Treatment in Care of Persons with 
Cognitive Impairment at Home in Netherlends” 

e 
“Do organisational constraints explain the use of restraint? A comparative 

ethnographic study from three nursing homes in Norway” 
  

   Fonte: Próprio autor, Niterói, 2021 

 

Assim, somente dois (2) artigos foram localizados: o primeiro versa sobre o 

uso de contenção em ambiente residencial (HAMERS et al, 2016), e segundo sobre 

sua utilização em instituição de longa permanência para idosos (ØYE; JACOBSEN; 

MEKKI, 2017). Ambas publicações possuem classificação A1 em Enfermagem, 

conforme consulta à Plataforma Sucupira, em junho de 2019. 

“Behind Closed Doors: Involuntary Treatment in Care of Persons with 

Cognitive Impairment at Home in Netherlends” (HAMERS et al, 2016), é um estudo 
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transversal, realizado na Holanda com 837 pessoas com comprometimento cognitivo 

com média de idade de 81.6 anos, que recebiam cuidado em seus lares. O estudo 

trouxe como resultado o percentual de 39% de uso de tratamento involuntário, que 

os autores definem como formas de cuidado prestado por equipe de saúde ou 

familiares sem o consentimento da pessoa que os recebe. Nos tratamentos 

involuntários estão incluídas as contenções. Dentre as contenções ambientais 

identificadas no estudo tem-se: trancar o indivíduo na casa; restringir sua 

comunicação com o mundo externo (telefone, e-mail, visitas, acesso à internet), 

além de restrição de uso de transporte (esconder chaves do carro, inutilizar 

bicicletas ou até mesmo automóveis). O estudo sugere novos estudos no sentido de 

melhor compreender o fenômeno e prevenir sua ocorrência, além de demonstrar que 

95% dos cuidadores familiares pediam o emprego de contenção física e 74% dos 

familiares utilizavam algum tipo de contenção. 

Oye et al. (2017), ao investigar os tipos de contenção e como a equipe utiliza 

a contenção em instituições de longa permanência para idosos na Noruega, 

identificou a ocorrência de contenção ambiental praticada em uma das instituições 

participantes do estudo (ØYE; JACOBSEN; MEKKI, 2017).  

Nessa ILPI, alguns idosos eram isolados dos demais, mantidos em seus 

quartos, chegando a se alimentar de costas para os demais residentes quando 

levados à área comum, ao argumento de que o contato com demais hóspedes 

agravava supostos delírios por eles sofridos. Interessante notar que o estudo 

menciona o uso de contenção física para manutenção da contenção ambiental, já 

que se o idoso tentasse sair de seu quarto era contido fisicamente para lá retornar. 

O estudo relaciona o uso de contenção a diversos sintomas neuropsiquiátricos dos 

hóspedes (agitação, agressividade, ideação), mas também pontua a existência de 

relação do uso da contenção com a cultura e o quantitativo de profissionais de 

cuidado.  

Assim, registre-se que ambos estudos foram realizados fora do Brasil, em 

realidades distintas da que vivemos, além de sugerirem a necessidade de ampliação 

de estudos científicos quanto ao objeto ainda pouco estudado, mas de extrema 

relevância. Portanto, poucos artigos foram encontrados sobre a contenção 

ambiental, como se viu no estado da arte e nenhum deles é brasileiro. Logo, ocorre 

uma lacuna no conhecimento produzido, justificando o estudo pela necessidade de 
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novas pesquisas sobre o tema para sua prospecção e discussão, inclusive na 

realidade sociocultural brasileira, distinta dos demais países. 

Ainda mais relevante a ampliação da discussão ao se observar o perfil 

epidemiológico já que, segundo dados da Projeção da População realizada pelo 

IBGE (2018), em 2043, a população com mais de 60 anos representará ¼ da 

população brasileira (BRASIL, 2018). Giacomin et al (2019), em conclusão a estudo 

da demanda de cuidado da população brasileira a partir da base de dados ELSI-

BRAZIL revela expressiva demanda de cuidado da população considerando 

dificuldade na execução de atividades de vida diária (GIACOMIN et al, 2019).  

Portanto, é urgente a disseminação de boas práticas de cuidado, livre de 

contenção, considerando o aumento expressivo da população idosa pelo mundo 

(CIMADOR, 2017). 

O presente estudo se justifica pelo enquadramento no eixo 12 (Saúde do 

Idoso), subitem 12.5 (Análise da Gestão e das Práticas das Equipes no cuidado às 

especificidades em saúde da pessoa idosa) da Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde (ANPPS), sendo parte integrante da linha de pesquisa “Cuidado 

aos idosos dependentes e sua rede cuidadora” 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. 

 Aproximar o universo acadêmico cada vez mais dos desafios diários com a 

identificação de casos de contenção ambiental de idosos na realidade do Rio de 

Janeiro, relacionando-os aos contextos de cuidado da população em franco 

crescimento no mundo, constitui-se uma contribuição científica, e, ainda se propõe a 

disseminar práticas de cuidado com respeito à dignidade da pessoa humana.  

 

1.5 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral:  

 Conhecer, no conjunto de procedimentos administrativos, as ações de 

contenção ambiental de idosos, seja em Residências ou em Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI). 
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Objetivos Específicos: 

 Identificar o perfil dos idosos em contenção ambiental em residências e ILPI; 

 Descrever o contexto da ocorrência da contenção ambiental em residências e 

ILPI 

 

2 REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

2.1 DIREITO À LIBERDADE 

 

O direito à liberdade remonta o Iluminismo, está expressamente citado na 

Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos de 1789, na França, e integra 

os intitulados direitos fundamentais, nomenclatura utilizada pela Constituição 

Federal (BRASIL, 1988). 

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO DE 1789 
Art. 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. [...] 
Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o 
próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem 
por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da 
sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser 
determinados pela lei (FRANÇA, 1789).  

 

Os direitos fundamentais são doutrinariamente classificados em três gerações 

diferentes, quais sejam: os de primeira geração, que compreendem o direito de 

liberdade pública que vieram para limitar o Estado, negando atuação do Estado em 

algumas esferas; os de segunda geração, de direito políticos, que impõem ao 

Estado uma obrigação de fazer (saúde, educação, trabalho, habitação, dentre 

outras) e, por fim, os de terceira geração que estão relacionados à solidariedade, 

fraternidade, que englobam o direito ao meio ambiente equilibrado, bem-estar, 

progresso (UBA, 2016). 

Assim, resumidamente, tem-se que os direitos fundamentais de primeira 

geração se referem aos direitos de liberdade, os de igualdade são os de segunda 

geração e os de terceira geração os da fraternidade, em total consonância com o 

lema da Revolução Francesa: “liberdade, igualdade e fraternidade” (UBA, 2016). 

Apesar do direito à liberdade, como dito, ter sua origem na Revolução 

Francesa, o Brasil foi o último país do continente americano a, ao menos 

formalmente, abolir a escravidão, além de ainda persistir a cultura popular a 
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distinção das pessoas por sua origem em detrimento de seus méritos ou virtudes 

(BARROSO; OSORIO, 2016). 

A lei maior do nosso país e base de todo o ordenamento jurídico é a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), que possui uma premissa antropológica 

eminentemente humanista (SARMENTO, 2016).  

Até mesmo com a relativização dos direitos humanos e do egoísmo que 

parece ser crescente em nossa sociedade neoliberal, para Favero (2018) o 

humanismo, “busca pelo ser do outro”, e a necessidade de construção de uma 

sociedade mais justa ainda persistem.  

Ser a base do ordenamento jurídico brasileiro significa dizer que qualquer 

outra norma abaixo da constituição que afronte o texto ou qualquer princípio 

constitucional, pode ser considerada inconstitucional, após questionamento ao 

Supremo Tribunal Federal (STF), que é o guardião da Constituição Federal 

(BRASIL,1998). 

Por outro lado, a centralidade na pessoa humana é a principal finalidade da 

ordem jurídica e do Estado. Não à toa, o texto da Constituição Federal inicia 

consagrando os direitos das pessoas para, somente após mencionar a organização 

estatal. Além disso, elevou os direitos fundamentais a “cláusulas pétreas”, o que, na 

prática, significa dizer que estão protegidos de emendas (alterações) futuras à 

Constituição Federal (SARMENTO, 2016). 

Assim é que pelo artigo 5º, caput, da Constituição Federal é garantido o 

direito à liberdade, dentre outros direitos não menos importantes, aos brasileiros e 

aos estrangeiros que residem no país. Ou, como outro exemplo, o artigo 34 que 

destaca os casos de exceção para a intervenção da União nos estados -- onde se 

traduz a possibilidade de intervenção para assegurar os direitos das pessoas 

humanas (caso estejam sendo violados) (BRASIL, 1988). 

 A concepção clássica da liberdade, de caráter individualista, aduz que a 

liberdade de cada indivíduo acaba quando a do outro começa. Este conceito de 

liberdade, herdado da tradição burguesa, esbarra em sociedades desiguais, com a 

presença de privilégios para poucos – o que acaba por restringir a liberdade da 

maioria (desprivilegiada) se tomarmos a concepção clássica de liberdade como base 

(FAVERO, 2018). 

 Para Sartre, conforme citado por Favero (2018, p.19-37), nada impede o 

homem de ser livre, já que é o homem quem desenha seus objetivos e define quais 
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são seus limites e suas possibilidades.  Entretanto, na liberdade sartreana há um 

compromisso ético-moral de responsabilidade do indivíduo ao exercer a liberdade 

(FAVERO, 2018). 

 Já Herring sustenta que a liberdade pessoal do indivíduo é socialmente 

construída e como tal é limitada por relações intersubjetivas, inexistindo, por isso, 

plena liberdade sem a interferência externa (de outros) (ALBUQUERQUE, 2018). 

Retomando o ordenamento jurídico brasileiro, além de seu próprio texto, a 

Constituição Federal (1988) prevê o acolhimento de tratados e convenções 

internacionais sobre Direitos Humanos, através da ratificação destes tratados por 

parte do Presidente da República (artigo 84, inciso VII da Constituição Federal -

1988), após a apreciação do Congresso Nacional (artigo 49, inciso I da Constituição 

Federal 1988). Se ratificados, os referidos instrumentos passam a ter status de 

emendas constitucionais, ou seja: os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos ratificados têm a mesma força que os artigos que já integram a 

Constituição Federal (artigo 5º, Parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988) 

(BRASIL, 1988). 

Sobre a importância do direito à liberdade, consagrado na Constituição e em 

tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica (BRASIL, 1992), 

destaque-se publicação recente de compêndio de decisões do STF e da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (IDH), sobre o “Direito à Liberdade: significado 

e abrangência”). 

Liberdade é a capacidade de fazer e não fazer o que seja licitamente 
permitido. Em outras palavras, constitui o direito de toda pessoa de 
organizar, de acordo com a lei, sua vida individual e social conforme suas 
próprias opções e convicções[...] (Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez e Lapo 
Iñguez vs Equador) (BRASIL, 2018). 
 

No mesmo julgamento acima destacado, ao comentar parágrafos do artigo 

7.1 do citado Pacto de São José, a corte destaca a liberdade como regra, e, a 

privação da liberdade como exceção, além de indicar algumas garantias (que são os 

próprios parágrafos) que devem ser observadas quando da privação de liberdade, 

mesmo que esta seja legal. 

E, ainda, com referência ao artigo 7.2 do Pacto de São José destaca: 

Direito à Liberdade: reserva de lei e remissão à norma interna. 
[...] garantia primária do direito à liberdade física: a reserva de lei, segundo 
a qual unicamente através de uma lei pode-se afetar o direito à liberdade 
pessoal.Corte IDH. Caso Usón Ramirez vs Venezuela (BRASIL,1992). 
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Com relação à esfera criminal, o Código Penal Brasileiro (1940) possui 

previsão específica de penalidade por prática de crime contra a liberdade pessoal do 

indivíduo.  Em seu artigo 148, está clara a tipificação penal de crime pela 

manutenção de individuo em cárcere privado, com pena que varia de um a três anos 

de reclusão, podendo chegar à reclusão de dois a cinco anos se a vítima for pessoa 

idosa ou ascendente do agressor ou, ainda, se a prática ocorrer com internação em 

ambiente hospitalar, por exemplo. E, por fim, o mesmo artigo prevê penalidade de 

reclusão, variando entre dois e oito anos, se o crime causar grave sofrimento físico 

ou moral à vítima (BRASIL, 1940).  

Em consulta à base de dados LEXML – Rede de Informação Legislativa e 

Jurídica, em 29/06/19, utilizando as expressões “cárcere privado” e “idoso”, últimos 5 

anos, em todas as bases que compõe a rede, chega-se a quatro resultados, sendo 

um deles excluído porque não versa sobre pessoa idosa, totalizando três casos 

submetidos ao Superior Tribunal de Justiça – STJ. Todos três julgados são Habeas 

Corpus (que é uma ação constitucional que tem por objeto garantir o direito de 

locomoção de um indivíduo lesado ou ameaçado por autoridade) em favor dos réus 

acusados de manterem em cárcere privado pessoa (s) idosa (s). 

No recurso AgRg no RHC 91881/PE, o STJ destacou a necessidade de 

garantia da ordem pública frente à conduta criminosa de aliciar uma pessoa idosa 

que estava hospitalizada, e, portanto, vulnerável, levando-a para uma residência em 

que era submetida a condições degradantes e desumanas, além de se apropriar dos 

rendimentos da pessoa idosa (BRASIL, 2018). 

Já no processo RHC 83535/SP, o STJ nega a conversão da reclusão de casal 

em sua prisão domiciliar. O julgado menciona que os réus mantinham idosos e 

portadores de deficiência em cárcere privado, privando-os de cuidados e praticando 

violência física e moral (BRASIL, 2018). 

O último dos julgados (HC 305744/SP) que também mantém a prisão 

decretada, menciona agravamento das penas, mencionando que a ação criminosa 

merece maior reprovabilidade já que praticada em face de pessoa idosa, com maior 

grau de vulnerabilidade, sendo a vítima a própria genitora do réu (BRASIL, 2018). 

Apesar do número pequeno de julgados, vê-se a importância do direito à 

liberdade para o ordenamento jurídico brasileiro – importância essa que, por óbvio, 

se estende ao direito das pessoas idosas, a ser exposto no próximo tópico. 
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2.2 PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA 

 

Além da garantia de proteção a todos os brasileiros e estrangeiros que 

residirem no Brasil, a Constituição Federal (1988), mantendo coerência com sua 

origem humanista, afirma a igualdade material (também chamada real ou fática), 

prevendo dentre seus objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, 

a redução de desigualdades sociais e regionais, afastando a discriminação, 

aludindo, por óbvio, aos ideais da Revolução Francesa (ALCÂNTARA; MORAES; 

ALMEIDA, 2019). 

A garantia de tratamento com isonomia material, qual seja tratar os “iguais 

como iguais e os diferentes como diferentes” é notória no capítulo da Constituição 

Federal (1988) que versa, por exemplo, sobre assistência social aos biologicamente 

mais vulneráveis, independentemente de qualquer contribuição financeira (artigo 203 

da Constituição Federal 1988) (BRASIL, 1988). 

Os pilares da Constituição Federal (1988) convergem para a pessoa humana, 

que é o foco e a razão da sua existência, não sendo a “pessoa humana” uma figura 

fictícia, idealizada, mas, sim, uma pessoa real, que possui necessidades materiais e 

espirituais, que possui o direito de se autodeterminar (SARMENTO, 2016). 

Garantir a isonomia para o texto constitucional é, então, fornecer especial 

amparo, tutelando de forma adequada a vulnerabilidade desta pessoa humana e real 

no caso da pessoa idosa assim considerada por uma condição biológica --, mas sem 

retirar dela o controle de sua vida.  

Sabe-se que dentre as características da senescência encontra-se o declínio 

progressivo das respostas dos indivíduos, fisiologicamente falando, além de maior 

suscetibilidade a doenças, não havendo, até o momento, qualquer evidência 

cientifica que demonstre ser possível ao homem interromper o processo de 

envelhecimento (MOREIRA, 2017).  

Assim, as políticas públicas de proteção à pessoa idosa têm que considerar a 

vulnerabilidade deste segmento da população para, de fato, fornecerem a proteção 

de que necessitam. 

Além da tutela norteada pela condição biológica do envelhecimento, a 

Constituição Federal (1988), na busca pela isonomia material entre os cidadãos, se 
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ocupa de estabelecer condições mais dignas a idosos em situação de 

miserabilidade. Por isso, ao idoso que não tenha condições de sustento é garantido 

o pagamento de um salário mínimo mensal, bem como a garantia de transporte 

público, conforme artigo 203, inciso V e artigo 230, parágrafo 2º da Constituição 

Federal (1988) (BRASIL, 1988). 

O pagamento do referido salário mínimo, porém, dependeu da promulgação 

da Lei de Assistência Social (Lei 8742/93), que regulamentou o artigo 203, inciso V 

da Constituição Federal (1988). Com o advento do Estatuto do Idoso (2003) foi 

estabelecida a idade mínima para sua concessão (65 anos), apesar de haver a 

possibilidade de pagamento do mesmo benefício a pessoas com 60 anos que 

portem alguma deficiência (conforme artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8742/93). Tudo 

no sentido de cumprir o objetivo fundamental da Constituição Federal (1988) de 

redução de desigualdades sociais e proteção das pessoas mais vulneráveis, 

garantindo a isonomia material (BRASIL, 1993; BRASIL, 2003). 

Barboza e Almeida (2018), por exemplo, sustentam que, considerando a 

situação de dependência em que alguns indivíduos vivem, lhes deve ser conferido o 

direito ao cuidado. Somente assim, a igualdade lhes será garantida com relação aos 

demais. Por tal motivo, ou seja, para garantia da isonomia entre os cidadãos, 

autores e juristas vêm buscando -- e têm encontrado êxito -- em demonstrar o 

princípio do melhor interesse do idoso para obtenção de soluções capazes de prover 

um tratamento equitativo e preferencial à pessoa idosa (BARBOZA; ALMEIDA, 

2018). 

Noutro pórtico, Albuquerque (2016), ao se referir à segurança do paciente, 

refere o direito de cuidado em saúde com segurança, sendo este cuidado um 

desdobramento do direito à vida. Para a autora, ao indivíduo pertence o direito de 

receber acesso à saúde com qualidade, de forma que a intervenção terapêutica não 

“lhe provoque danos ou morte”. 

Adentrando à legislação infraconstitucional, seis anos após a promulgação da 

Constituição Federal (1988) e em total consonância com esta, foi publicada a 

Política Nacional do Idoso (através da Lei 8842 de 1994), tendo como um de seus 

objetivos promover a autonomia dos idosos, garantindo sua participação na 

sociedade (BRASIL, 1994). 

A citada Lei 8842/94 contou com a participação de idosos, gerontólogos e da 

sociedade civil para sua elaboração, e, apesar de não ser atualmente aplicada em 
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sua totalidade, nasceu como um avanço na época, tendo evidenciando o idoso como 

sujeito de direitos, mas com direito a atendimento de forma diferenciada em respeito 

às suas necessidades físicas, sociais (VERAS; OLIVEIRA, 2018). 

A promulgação da Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994) tem por objetivo 

assegurar os direitos sociais das pessoas idosas, descrevendo uma série de ações 

governamentais nesse sentido. É nesta Lei que se estabelece a coordenação e 

gestão desta política de assistência social e, apesar de representar um marco sócio 

jurídico, com o aquecimento das demandas públicas em função do envelhecimento 

populacional, a integração de vários setores como a saúde, mercado de trabalho, e 

habitação ainda faz-se necessária para sua efetiva aplicação (ALCÂNTARA; 

CAMARANO; GIACOMIN, 2016). 

Em 2003, foi promulgada a Lei 10.741/2003, o Estatuto do Idoso. Minayo et al 

(2018) refere-se ao citado Estatuto como uma vitória das manifestações sociais de 

pessoas idosas, profissionais da área de cuidado, inclusive de movimentos 

internacionais que defendiam o tema.  

As manifestações sociais de 1991 são citadas por Veras (2018) como 

“movimento dos 147%” (que buscava uma equiparação de reajuste dos aposentados 

para com a classe trabalhadora), que foi decisivo para a publicação da Lei 

10.741/2003 (MINAYO, 2018; VERAS; OLIVEIRA, 2018). 

Além de uma conquista social, o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) garantiu 

aos idosos proteção integral, ou seja, o mínimo necessário para uma velhice digna, 

sendo esta responsabilidade da própria família do idoso, bem como do Estado, que 

deve manter políticas públicas no mesmo sentido (ALCÂNTARA; MORAES; 

ALMEIDA, 2019). 

Também foi por intermédio do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) que foi 

criado um sistema de garantia dos direitos da pessoa idosa, como a criação dos 

conselhos do idoso, destacando os papéis de alguns órgãos como a defensoria 

pública, ministério público e polícia civil como partícipes deste sistema criado. Isso 

sem mencionar que o Poder Judiciário, ao decidir questões relacionadas à aplicação 

da lei 10.741/2003 também contribui com o sistema de segurança, resolvendo as 

questões de conflito porventura existentes na aplicação do referido Estatuto quando 

da apreciação de processos judiciais que lhes são submetidos. 

E é neste cenário de proteção especial que, além de outros direitos, o direito 

à liberdade, já mencionado no item 2.1 acima, é ratificado, assegurando ao idoso o 
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direito de ir e vir, de estar em espaços e logradouros públicos (artigo 10, inciso I do 

Estatuto do Idoso, 2003), com agravamento do crime de sequestro ou manutenção 

de cárcere privado a quem o praticar em face de pessoa idosa, conforme artigo 148, 

parágrafo 1º, inciso I do Código Penal Brasileiro – tudo em total consonância com a 

proteção devida à pessoa idosa, norte da Constituição Federal (1988), como já 

exposto (BRASIL, 1940). 

Infelizmente, apesar do avanço na legislação brasileira, o cenário de violência 

contra a pessoa idosa é latente. Funchal e Alves (2015), em revisão integrativa com 

o objetivo de identificar estratégias de prevenção de maus-tratos em face de idosos, 

verificou certa desconsideração do Estatuto do Idoso e da Política Nacional do Idoso 

por parte dos longevos, parte por ignorarem a existência dos diplomas legais, parte 

por descrédito no poder público. Dentre outras conclusões não menos importantes, 

na referida revisão foi apontada a necessidade de políticas públicas mais completas 

e efetivas (FUNCHAL CAMACHO; ALVES, 2015). 

Noutro pórtico, retomando ao ordenamento jurídico para proteção da pessoa 

idosa, tem-se a necessidade de aplicar a Proteção Especial sem que a pessoa idosa 

seja alijada do controle de sua vida, como prevê o artigo 35 do Estatuto do Idoso 

(2003) ao estabelecer que é o idoso o signatário do contrato de prestação de 

serviços celebrado com a instituição de longa permanência para idosos (ILPI).  

Mais do que uma norma para a regularidade da prestação de serviços 

oferecido pela ILPI, o referido artigo 25 do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) 

destaca a autonomia do idoso que, por sua livre escolha, opta por residir em uma 

instituição, aceitando seus termos de funcionamento (BRASIL, 2003). 

 Para desenvolvimento do presente estudo, dentre os direitos conferidos às 

pessoas idosas, o direito à liberdade e ao cuidado, como desdobramento do direito à 

saúde, são objeto de abordagem considerando sua relação direta com a contenção 

ambiental, sem prejuízo de outros direitos não menos importantes. 
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2.3 DA CONTENÇÃO 

 

2.3.1 Conceito e tipologia 

 

O verbo “conter” para o dicionário de língua portuguesa Michaelis possui, 

dentre outros dignificados “exercer autoridade, controle ou poder sobre (alguém, 

algo, ou a si mesmo). Contenção, por sua vez, possui duas definições, a saber:  Ato 

ou efeito de conter-se; comedimento, controle, moderação e conjunto dos meios 

empregados para manter na posição apropriada os órgãos que tendem a abandoná-

la ou a separar-se, nas fraturas, hérnias, luxações dentre outras (CONTER, 2019). 

Apesar de não terem sido retiradas de dicionários técnicos-científicos, ambas 

definições de exercício de controle, autoridade e meios empregados para 

manutenção de partes do corpo em posição adequada se encaixam no assunto a 

ser descrito neste subtítulo. Afinal, as restrições físicas são utilizadas para evitar 

interferência em tratamento, risco de quedas e alterações comportamentais na 

grande maioria dos casos (EVANS et al, 1997). 

Na psiquiatria, a utilização da contenção é tida, historicamente falando, como 

uma medida segura para acalmar pacientes violentos ou instáveis, apesar de 

pesquisas atuais terem evidenciado que seu uso traz danos psicológicos e físicos 

não só para os pacientes, mas, também para a equipe que utiliza o procedimento 

(COLE, 2014).  

As contenções podem ser físicas, quando o corpo é utilizado para limitar os 

movimentos da pessoa contida mesmo que só por um tempo ou para propiciar a 

colocação de contenção mecânica. Serão denominadas mecânicas, quando a 

limitação de movimentos for realizada com utilização de instrumentos, materiais ou 

dispositivos que impeçam a pessoa contida de cuidar de si, movimentar-se, de se 

levantar (MENEZES; SANTANA; CIMADOR, 2016). 

Se drogas indutoras de sono ou psicofármacos forem utilizadas com o 

propósito de reduzir a atividade motora, e não para fins de tratamento, estaremos 

diante de uma contenção farmacológica (BERZLANOVICH et al,  2012). 

A contenção ambiental, por sua vez, ocorre quando o indivíduo é mantido em 

um ambiente fechado, trancado, como um quarto, sua casa ou a instituição onde 

vive (JACOBSEN et al, 2017). 
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Mislej e Bicego (2018) vão além, identificando contenção ambiental também 

quando se constata isolamento ou ausência de comunicação com o mundo externo, 

afastamento social, dentre outras atitudes. 

Importante notar que, apesar do franco emprego de contenções 

principalmente para evitar quedas, não há comprovação científica para utilizar a 

contenção. Ao contrário, estudos comprovam que o uso de contenção aumenta o 

risco de quedas (ENNS et al, 2014). 

Há estudos, inclusive, que comprovam que o uso de contenção está 

associado a problemas com a mobilidade e a declínio funcional e cognitivo (ØYE; 

JACOBSEN; MEKKI, 2017).  

 

2.3.2 Contenção em outros países 

 

 Além da Organização Mundial da Saúde (OMS) que, como dito, lançou 

projeto piloto para promoção dos direitos humanos, sugerindo estratégias para 

redução da contenção no mundo (WHO, 2017), outras iniciativas vêm procurando 

abolir o uso de contenção nos ambientes de cuidado, sugerindo a utilização de 

novos modelos de manejo. 

 Na Noruega, em 2009, o governo incluiu no Ato dos Direitos do Paciente um 

novo capítulo sobre a utilização da contenção em pessoas que não possuam 

capacidade preservada para fornecer consentimento e a contenção só é utilizada 

como último recurso, quando o cuidado centrado na pessoa não atende a suas 

necessidades. A inclusão se deu acompanhada da aplicação de programas de 

treinamento no cuidado centrado na pessoa, de assistência legal para as 

autoridades regionais a colocarem em prática, e com a distribuição de material 

educativo (JACOBSEN et al, 2017). 

 Segundo Berzlanovich et al (2012), o Código Civil Alemão estabelece que a 

contenção somente pode ser utilizada para evitar suicídio ou causar a si dano 

severo à saúde. Os residentes de ILPI na Alemanha que possam expressar 

consentimento (e entender a importância e as consequências de seu uso), decidem 

se utilizam ou não a contenção, informando, inclusive, a sua duração, com a 

possibilidade de revogar tal decisão a qualquer hora. Os pacientes que não puderem 

expressar consentimento só podem ser contidos com recomendação médica 
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(preferencialmente de um perito externo, de fora da ILPI), com aprovação de seu 

representante legal e do tribunal competente (BERLANOVICH; SCHOPFER; KEIL, 

2012). 

 A Irlanda possui uma política nacional para as instituições de longa 

permanência que estabelece ambientes livres de contenção e delimita áreas onde a 

contenção é vedada (LEAHY-WARREN et al , 2018). 

 Mas, a redução ou extinção do uso de contenção não está relacionada à 

existência ou não de legislação específica sobre o tema.  Caso contrário, os Estados 

Unidos, pioneiros na edição de lei que reprime o uso de contenção, teria avanço 

considerável na extinção ou diminuição significativa da prática – o que não é a 

expressão de verdade segundo Capezuti (2008), que, ao falar especificamente 

sobre a prática de contenção nos EUA, menciona ter havido uma substituição de 

dispositivos para realizar a contenção. A pesquisadora ressalta ocorrência de uma 

maior produção e comercialização de dispositivos ditos seguros após a legislação, 

que, de igual forma, contêm o indivíduo ao argumento de lhe prestar segurança 

(CAPEZUTI et al, 2008). 

Em Trieste (Itália), a constituição é o documento legal utilizado para abolir o 

uso de contenção nos ambientes de cuidado. O artigo 13 da Costituzione Italiana 

garante a inviolabilidade da liberdade aos cidadãos, só cabendo detenção de 

qualquer tipo em caso de ato motivado de autoridade judiciária (ITÁLIA, 2012). Em 

caso de urgência, a autoridade pode deter o cidadão, desde que submeta o caso em 

48 horas à autoridade judiciária que manterá a prisão ou a revogará. E foi com a 

aplicação da Costituzione Italiana que a cidade de Trieste foi liberta do uso de 

contenção em seus ambientes de cuidado de pessoas idosas institucionalizadas, 

tendo recebido o Prêmio “Andrea Alesini”, em 2010, sendo referência no cuidado 

para o mundo (ASUITs, 2010).  

O movimento pela cultura de não contenção na cidade de Trieste se inicia no 

pós-guerra civil da Iugoslávia (1991-2001). Com o país marcado por sucessivos e 

violentos conflitos, os iugoslavos mais abastados investiram em instituições de longa 

permanência para idosos na cidade de Trieste, a mais longeva da Itália, onde a 

demanda era grande por tais serviços.  

Foram os enfermeiros da saúde mental que iniciaram o movimento pela não 

contenção em Trieste, cidade natal da Reforma Psiquiátrica de Franco Basaglia, 

utilizando inclusive a bandeira daquela Reforma, qual seja: “A liberdade é 
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terapêutica”.  A mídia foi envolvida, várias denúncias foram publicadas, e as ILPI 

foram identificadas como espaços não de assistência social, mas espaços 

sanitários, sob a supervisão direta da ASUITs que se assemelha a um órgão como a 

Secretaria Municipal de Saúde (no Brasil). É a ASUITs quem mantém ou não os 

contratos de ILPI privadas celebrados para fornecimento de leitos/vagas para a 

população idosa; órgão que gere e disponibiliza tecnologia necessária para este 

cuidado (camas Alzheimer, cadeiras de rodas sob medida e qualquer outro 

dispositivo personalizado, necessário ao cuidado), inclusive em ambiente domiciliar.  

A mudança cultural foi a essência do movimento de não contenção realizado 

em Trieste. Mais do que uma lei que vede a utilização, é preciso que haja, de fato, 

uma mudança de pensamento com o envolvimento da população para que novas 

práticas se consolidem. E foi o que ocorreu em Trieste. 

A Espanha, por sua vez, não possui nenhuma legislação própria que aborde o 

tema da contenção, tendo a prática de cuidado baseada em leis regionais. Em geral, 

a prática permite o uso de contenção para evitar que o paciente se fira ou fira 

terceiros e sua aplicação fica a critério discricionário do profissional (ESTÉVEZ-

GUERRA et al, 2017). 

Ainda na Espanha, o médico Antonio Andrés Burgeño, partindo de sua 

experiência como diretor da rede sociosanitária de cuidado de pessoas idosas de 

Madri, e preocupado com a utilização de contenções físicas e farmacológicas dos 

idosos, após pesquisa sobre o uso de contenção no mundo, descobriu que a 

Espanha possuía os maiores índices de sua utilização. Assim, considerando os 

riscos da prática de contenção para as pessoas idosas, juntamente com outros 

profissionais, lançou, em 2004, o “Programa Desatar al anciano y al enfermo de 

alzheimer” (CEOMA, 2004). 

 Como exposto, a preocupação quanto à utilização de instrumentos de 

contenção possui diferentes abordagens pelo mundo e o avanço de práticas mais 

centradas na pessoa humana não depende somente da existência de legislação 

específica, mas parece estar relacionada a uma mudança de cultura, como ocorreu 

na cidade de Trieste – Itália. 
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2.3.3 Contexto Brasileiro e outras considerações  

 

Os comportamentos desafiadores, dentre outras questões não menos 

preocupantes inerentes ao cuidado, contudo, são desafios para os profissionais e 

cuidadores (formais ou informais) e acabam sendo o principal motivo para conter.  

O envelhecimento populacional, aumento da expectativa de vida e 

consequente impacto de tais fatores na atenção à saúde, que inclui o cuidado, são 

realidade e fazem parte do dia a dia de vários países do mundo. 

 No Brasil, essa realidade se agrava por força da pobreza e desigualdade. 

Giacomin et al (2019) afirma que os 26,5 milhões de idosos brasileiros são 

acometidos por doenças crônicas e em desigualdade de contextos sociais e de 

gênero, com ofertas também desiguais de cuidado.  

O papel cultural da pessoa idosa na sociedade é o de alguém sem valor, que 

não produz e que está limitada no que diz respeito ao consumo – o que, na 

sociedade com valores consumistas e individualistas como a brasileira, se traduz 

numa pessoa segregada, desprezada. 

A invisibilidade da pessoa idosa, o preconceito, que associa velhice à doença, 

bem como número baixo de profissionais com formação gerontológica acabam por 

promover mais adoecimento ao invés de incrementar o cuidado (ALCÂNTARA; 

CAMARANO; GIACOMIN, 2016). 

Apesar de já ser reconhecida a necessidade de apoio às famílias que prestam 

assistência a pessoas dependentes, para a realidade brasileira o cuidado é exercido 

quase que exclusivamente pela família com suporte do Estado somente em 

situações de ausência de suporte familiar ou de familiar carente financeiramente.  

Dados da pesquisa ELSI-BRASIL encontraram percentual de 94,1% de 

cuidadores familiares, que não recebem remuneração ou qualquer treinamento, e 

um percentual de 73,5% dos idosos de todo o território brasileiro que dependem 

exclusivamente do Sistema Único de Saúde – SUS (GIACOMIN et al, 2019). 

No que tange ao cuidado formal institucional, apesar da demanda ser 

crescente, vê-se um pequeno crescimento no número de ILPI no Brasil, conforme 

levantamento junto a credenciamento junto ao SUAS – Sistema Único de 

Assistência Social, sendo essas, em sua grande maioria, instituições sem fins 

lucrativos, de caráter assistencial (ALCÂNTARA; CAMARANO; GIACOMIN, 2016). 
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 Além do número insuficiente de ILPI, destaque-se a necessidade de maior 

capacitação dos profissionais da área de saúde que atuam nas referidas instituições, 

pois a redução de desigualdades no cuidado só será efetivada com treinamento dos 

profissionais em boas e humanas práticas de cuidado, como o cuidado livre de 

contenção. 

 A ausência de conscientização, aliás, de que a contenção causa problemas 

sanitários graves impacta diretamente na capacidade funcional dos idosos e gera 

custos elevados (CIMADOR, 2017). 

 Analisando o contexto brasileiro à luz da revisão bibliográfica que menciona a 

contenção ambiental, Hamers et al (2016) aduz que nos Países Baixos as 

contenções estão incluídas dentre as formas de tratamento involuntário, isto é, sem 

o consentimento do idoso que recebe a assistência e, apesar de haver escassa 

informação quanto ao cuidado em ambiente residencial, há fortes indícios de que os 

familiares dos idosos que recebem assistência solicitem o emprego de contenção no 

dia a dia. 

O estudo de Hamers et al (2016) foi realizado com pessoas idosas com 

comprometimento cognitivo recebendo assistência em ambientes residenciais e 

relaciona a opção por tratamento involuntário por parte dos cuidadores familiares, 

que, angustiados, procuram soluções rápidas para a complexidade do exercício do 

cuidado. 

Como exemplo especifico do uso de contenção empregado para solucionar 

rapidamente desafios concernentes ao cuidado, os autores citam o risco de queda e 

controle de comportamento de idosos com comprometimento cognitivo, 

mencionando, ainda que, apesar de determinadas atitudes sugerirem a segurança 

do próprio idoso, seu uso indiscriminado não é legitimado, por isso a relevância do 

estudo no contexto nacional (HAMERS et al, 2016). 

Oye et al (2017) aborda em seu estudo o ambiente das ILPI da Noruega, 

apresentando uma série de motivos citados pela literatura sobre o tema. Cite-se: 

segurança do paciente, prevenção de quedas, dificuldades de transferência, danos a 

terceiros ou a si mesmo, para manejo de ideações ou comportamentos agressivos, 

bem como para facilitar uso de medicação sem o conhecimento do hóspede (ØYE; 

JACOBSEN; MEKKI, 2017). 

 Ainda com referência ao citado estudo (ØYE; JACOBSEN; MEKKI, 2017), os 

autores, em conclusão, registram que o uso de contenção teve relação não só para 
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com as caraterísticas dos hóspedes (agitação, agressividade, ideação) ou das ILPI 

em que residiam (recursos humanos, cultura organizacional, localização da 

instituição), mas dizia respeito a ambos, se traduzindo numa combinação de fatores 

(ØYE; JACOBSEN; MEKKI, 2017). 

 Do exposto, vê-se a complexidade dos contextos de cuidado, sem excluir 

outros não citados, mas não menos importantes, e que assolam a população idosa, 

no mundo, e, mais ainda no Brasil, considerando sua proporção continental e as 

condições dos cidadãos brasileiros de acesso às políticas de envelhecimento 

saudável. 

 

2.4 ASPECTOS BIOÉTICOS, BIOPOLÍTICOS E DO BIODIREITO 

 

 Utilizada desde uma concepção prática de sistematização de conduta na área 

de ciências da vida à luz de valores e princípios morais, até uma abordagem mais 

ampla e contemporânea, que abraça os avanços em tecnologia genética, 

reprodutiva, que clamam por critérios éticos, morais e jurídicos, a bioética contempla, 

como princípios, a autonomia, a beneficência e não maleficência e a justiça 

(SANTOS, 2017). 

  É, portanto, evidente a aproximação temática com o fenômeno da contenção, 

já que se faz importante a análise da prática profissional frente aos princípios 

bioéticos. 

Isso porque a bioética leva a uma reflexão complexa das temáticas, como a 

do envelhecimento que é abordada nesse estudo, que inclui vários aspectos, 

interdisciplinaridade e possibilidade de reunião de saberes de diferentes áreas do 

conhecimento, o que as enriquece sobremaneira (BAJOTTO, GOLDIM, 2017). 

Com a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da UNESCO 

(2005), justiça e direitos humanos se destacam, ampliando e muito as discussões 

sobre temas como responsabilidade, dignidade humana, solidariedade, 

vulnerabilidade social, proteção, equidade e emancipação. 

 E as discussões foram além dos temas médicos e da biologia para abranger 

questões sanitárias, de ambiente, sociais, enfatizando a qualidade da vida humana 

em detrimento de qualquer relação de poder, introduzindo os direitos do paciente, 
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enaltecendo a autonomia deste paciente, colocando-o no centro de seu tratamento 

(SANTOS, 2017). 

 Voltar a bioética para a longevidade é trazer à tona discussões que cercam a 

realidade das pessoas idosas, como cidadãs, fomentar o envelhecimento saudável, 

formar profissionais capazes de prestar o cuidado em respeito à valores bioéticos, 

privilegiando esta fase de vida tão vulnerável (CAMACHO et al, 2013).  

 Em apertada descrição e trazendo os princípios ao cuidado em saúde, pode-

se afirmar que o cuidado prestado ao idoso, ao atender aos princípios da bioética, 

deve ocorrer validando a autonomia do idoso, incentivando-o a tomar suas próprias 

decisões e respeitando-as. De maneira atenta aos princípios da beneficência, como 

a busca de bem-estar não só físico, mas psíquico e espiritual; não provocando 

qualquer mal no processo de cuidado ao idoso. Podendo, de igual modo, estar 

representado pelos riscos eminentes de uso da contenção, quais sejam, lesão física, 

queda, piora da cognição, das incontinências, medo, vergonha e humilhação, ou 

seja em seus aspectos físicos, morais e psíquicos, em referência à não-maleficência; 

e respeitando o princípio da justiça, que abrange a existência e efetividade de 

políticas públicas que prezem pela autonomia e participação efetiva do idoso na 

sociedade (MURAD et al, 2015) 

Uma das questões mais afetas à prática da contenção está relacionada à 

ética e aos direitos humanos e isso se deve, principalmente, à dor experimentada 

pelo individuo contido, a tristeza, a depressão e outros agravos em saúde que a 

comunidade cientifica já comprova há tempos (LAN et al, 2017). 

 E não é só. A contenção fere a autonomia e dignidade da pessoa humana, 

não havendo qualquer evidência científica que demonstre benefícios da prática 

(LACHANCE, WRIGHT, 2019). Ao contrário, os estudos apontam para danos 

causados especificamente pela contenção, causando até o evento morte 

(BERLANOVICH; SCHOPFER; KEIL, 2012). 

No cuidado prestado em ambiente residencial, não raro a equipe de 

enfermagem se vê diante de questões complexas relacionadas à organização do 

local e de demandas familiares que sugerem o uso de contenção em confronto com 

os valores aceitáveis – o que gera nos próprios profissionais situações moralmente 

angustiantes (SCHEEPMANS et al, 2014). 

Estudo de Delvalle et al (2020), que tinha por objetivo estimar a prevalência 

de contenção mecânica em ILPI, identificou associação do uso da contenção com a 
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piora na deambulação, aumento da dependência e de declínio cognitivo e 

associação com Doença de Alzheimer, destacando a necessidade do uso de 

soluções alternativas à contenção. 

Diante deste cenário em que a prática da contenção, que não é considerada 

um tratamento, não gera bem-estar ou benefícios à saúde da pessoa idosa e, ao 

contrário, lhe causa agravamento físico, é necessária sua discussão à luz da 

bioética e do biodireito. 

 Caminhando ao lado da bióetica, o biodireito, além de instrumentalizar a 

aplicação dos avanços genéticos e de tecnologia, se ocupa das implicações jurídicas 

aplicadas aos seres humanos e a toda a matéria viva que o cerca, confrontando 

normas existentes e abordando matérias complexas (SCHRAMM, 2017). 

 Tendo a vida como objeto primordial, o biodireito estuda as normas jurídicas 

aplicadas à bioética, sobretudo seus princípios frente à finalidade do sentido da vida 

humana, de sua ordem social, inspirando, a bem dizer, normas que acompanhem as 

transformações da sociedade (PICHLER, 2018). 

 Estas transformações não podem ser impedidas, mas devem respeitar limites, 

em prol da vida. Por isso, é necessária a análise de impactos, dos riscos, das 

implicações, consequências que determinado avanço vai causar. Considerando que 

as transformações afetam vários aspectos dos serem vivos, de suas relações com a 

sociedade, com a vida e com a morte, é necessário que as análises sejam 

multidisciplinares (SANTOS, 2017). 

 A liberdade para a Constituição Federal é de tamanha importância que só 

pode ser retirada do indivíduo que, de fato, tenha passado por todo o processo 

judicial, tenha recebido defesa, tenha tido acesso às provas utilizadas no processo, 

saiba quem são as pessoas que serviram de testemunha, dentre outras regras 

específicas. 

 Apesar de controvertido o seu uso, no Brasil, a Lei 10.216/01, conhecida 

como Lei da Reforma Antimanicomial, bem como a Lei 11.343/06 (Lei Antidrogas), 

com suas alterações da Lei 13.840/19, contém previsão de internação compulsória 

ou involuntárias sem consentimento dos pacientes. Não são ações com finalidade 

terapêutica e são utilizadas de forma excepcional para proteção dos pacientes em 

caso de surto em que poderia colocar em risco a própria vida ou a vida de terceiros. 

 Mesmo com o caráter de excepcionalidade das referidas ações, estas têm 

que ser realizadas com a submissão do caso ao controle do Ministério Público, como 
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é o caso das internações involuntárias (art. 8º, § 1º, da Lei n. 10.216/01), ou 

submetidas ao controle do Poder Judicial, no caso das internações compulsórias 

(art. 9º, da Lei n. 10.216/01) e são medidas que têm prazo de duração bem 

definidos, devendo cessar tão logo o paciente saia do surto, deixe de representar 

uma ameaça real a si mesmo ou a terceiros.  

É importante notar que, embora ambas - internação compulsória e 

internação involuntária - sejam tipos de contenção, as contenções que são 

contumazes em ambiente domiciliar e nas instituições de longa permanência para 

idosos não possuem qualquer previsão legal e ferem a lei maior de nosso país, 

sendo necessário abordar a questão já que, culturalmente, se banaliza sua utilização 

nos ambientes de cuidado. Como dito, a essência do movimento de não contenção 

na cidade de Trieste está enraizada na cultura, no movimento feito naquela 

sociedade em prol dos indivíduos, em prol da vida, da dignidade. 

Foi preciso sensibilizar a população, contando com a mídia, com os 

profissionais de saúde, e com os operadores do direito, para que, passo a passo, a 

liberdade fosse preservada nos ambientes de cuidado em Trieste. Esse movimento 

possibilitou que, nos dias atuais, seja uma realidade contar com a própria polícia 

fiscalizando as ILPI, sem aviso prévio, para verificar se há pessoas aprisionadas, 

com seus direitos violados, amarradas as suas camas, contidas. 

O desafio não é simples, por óbvio, ao lado de ambos, bioética e biodireito, 

há uma ordem econômica, social e cultural dominante. Para Foucault (2017), o 

exercício do poder, o controle da sociedade, não ocorre somente por ideologias ou 

consciência, mas pelo poder do corpo. E este poder produz frutos, possui uma 

riqueza, uma estratégia e este controle, domínio do corpo, o aprimora, o adestra 

(FOUCAULT, 2017).  

Estes frutos, que ofereceram proteção às classes mais ricas, por exemplo, 

com o avanço da medicina social que, para Foucault não foi uma estratégia de 

privatização da medicina, mas, ao contrário, da coletividade, já que, como estratégia 

biopolítica, gerou, em última análise, o levantamento da realidade da saúde pública, 

com a assistência ao pobre e por conseguinte controle da saúde da força de 

trabalho da época (séculos XVIII e XIX) (FOUCAULT, 2017). 

Assim como Foucault, Franco Basaglia, precursor do movimento da 

antipsiquiatria, criticava a relação excludente e opressora dos hospícios em relação 

aos pacientes, que deixava evidente o abandono e submissão do paciente frente 
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àquelas instituições, como sujeitos completamente despidos de direitos 

simplesmente por lá estarem (HIDALGO, 2008). 

De modo que Goffman (1961) descreve o controle exercido pelos 

manicômios, como instituições totais que são, fundadas no isolamento e em total e 

absoluta gestão da vida dos internos, que operavam com gradativa e sistemática 

“mortificação do eu” dos pacientes.  A mortificação se dava com humilhação, perda 

de identidade, isolamento que impede visitas e saídas dos pacientes, para afastar o 

interno do mundo exterior, tudo no sentido de dominar a “loucura”, neutralizando-a, 

adestrando-a (FOUCAULT, 2017). 

Nesse sentido, o cuidado exercido nas ILPI em muito se assemelha com as 

instituições totais descrita por Goffman (1961) considerando o isolamento dos idosos 

do mundo que os cerca e da gestão de suas vidas exercida pela própria instituição. 

Nestas, o idoso não possui direito a seus pertences pessoais, a sua privacidade 

(POLLO; ASSIS, 2019). 

A segregação que se observa tem raízes em características de nossa 

sociedade. Orbita na discriminação, afeta as acepções culturais do envelhecimento 

humano, e sujeita indivíduos de minorias culturais ou raciais. É sabido que a 

discriminação por força da idade é fator de risco para a saúde (ILC, 2015), e que a 

discriminação ronda a exclusão dos idosos nas sociedades, o que parece impactar 

no modelo de cuidado exercido em parte das ILPI. 

 Ainda nas significações de cultura, observa-se uma acepção de cuidado 

exercido pela família em algumas culturas e em outras uma inclinação para a 

terceirização desta tarefa. Os arranjos de moradia vêm impactando no cuidado e 

percebe-se a urbanização, ida da mulher para o mercado de trabalho e a 

modernização como aspectos fortes deste impacto. Com efeito, cada arranjo e 

características culturais tem suas implicações, o que vem fazendo com que a cultura 

do cuidado pela família seja a cada dia mais desafiador (ILC, 2015). 

 O número crescente de idosos com dependência para atividades de vida 

diária, a insuficiência de cuidadores familiares e a ausência estatal, são problemas 

enfrentados diariamente pelas famílias brasileiras. Isso sem mencionar a ausência 

de renda direcionada aos familiares cuidadores que se afastam do mercado de 

trabalho para prestar assistência a seus idosos (GIACOMIN et al, 2019). 

 Diante disso, a institucionalização por vezes é a resposta mais adequada às 

necessidades de pessoas idosas. Entretanto, é ainda mais real a insuficiência de 
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ILPI para atender a uma população em crescimento (ALCÂNTARA; CAMARANO; 

GIACOMIN, 2016). 

  A ausência de incentivo do Estado para manutenção destas ILPI, o que fica 

evidente pela ausência de custeio ao menos para a atenção em saúde de seus 

hóspedes ou de benefícios fiscais ou tributários para os empresários que pretendem 

manter uma ILPI privada com fins lucrativos, apesar do impacto social que tais 

entidades geram na sociedade, preenchendo uma lacuna estatal de prestação de 

serviços. 

Nesse sentido, as instituições se mantêm com custos elevados e margem de 

lucro pequena frente à legislação e a carga tributária alta brasileira. Com o processo 

de envelhecimento, a gestão da saúde principalmente deve ser robusta, e, no 

cuidado prestado pelas ILPI também se faz imprescindível, considerando as 

necessidades e graus de dependência de cada pessoa idosa que nestas residem 

(ROITHMANN et al, 2019). 

Importante acrescentar que estudos realizados sobre contenção indicam a 

necessidade de profissionalização do cuidado, treinamento e mudança cultural como 

saída para diminuição ou fim da prática em ambientes do cuidado de pessoas 

idosas, beneficiando idosos e profissionais de saúde (CARVALHO et al, 2020). Isso 

porque os efeitos negativos da prática extrapolam a pessoa do idoso, impactando 

sobre a saúde também dos profissionais que utilizam a contenção (CARVALHO et 

al, 2020 apud CHAPMAN et al 2016). 

Desse modo, lançar mão do biodireito, da bioética para iniciar uma discussão 

com os profissionais quanto aos princípios violadores dos direitos das pessoas 

humanas, das questões que ferem de morte e a vida dos mais vulneráveis, nos 

parece um caminho. 

 

3 MÉTODO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

O estudo tem natureza qualitativa, constituindo-se em análise documental 

descritiva, com análise de conteúdo temática, de documentos constantes dos 
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procedimentos administrativos instaurados na 5ª Promotoria de Justiça de Proteção 

à Pessoa Idosa da Capital.  

Quanto à direcionalidade temporal, o estudo é retrospectivo por demandar 

observação de eventos no passado, no período de janeiro de 2017 a janeiro de 

2019, já que se faz necessária a reunião mínima de documentos nos procedimentos 

para avaliar a ocorrência dos casos de contenção ambiental (HOCHMAN et al, 

2005). 

A abordagem qualitativa do estudo explica-se pela necessidade de obter 

maiores elementos do fenômeno da contenção, entendendo seu contexto, ainda 

pouco estudado, principalmente no Brasil. 

Foram adotados para no presente estudo os 32 itens sugeridos pelo 

Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ), concedendo mais 

qualidade e clareza dos achados (TONG et al, 2007). 

 

3.2 CENÁRIO 

 

A proposta do estudo repousa na identificação e descrição dos casos de 

pessoas idosas em contenção ambiental identificadas nos procedimentos 

administrativos instaurados na 5ª Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa 

da Capital. Tais procedimentos são extrajudiciais e têm por objetivo resguardar os 

direitos de idosos em situação de risco e vulnerabilidade, promovendo, para tanto, 

medidas extrajudiciais em seu favor, dentre as quais pode-se citar o acionamento da 

rede de saúde, assistência social dos entes municipais e estaduais, dos familiares 

do idoso, na defesa de seus interesses, com base na legislação em vigor. 

A prática de atuação dos Promotores de Justiça, inclusive no caso especifico 

das Promotorias de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa da Capital, vigora em 

respeito à independência funcional de cada um dos membros, em atenção ao 

art. 127, §1º da Constituição Federal. Nesse sentido, cada um dos membros do 

Ministério Público tem a possibilidade de atuar segundo seus próprios 

convencimentos e entendimentos, não havendo qualquer obrigação de dar 

seguimento ao entendimento de Promotor anterior na condução dos procedimentos 

administrativos. 
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Assim, no decorrer do procedimento administrativo, o Promotor de Justiça em 

atuação pode tomar um caminho para investigar e abordar o caso em favor da 

pessoa idosa seguindo uma linha diferente de seu antecessor, analisando as novas 

informações lhe são apresentadas (através de oitivas com familiares, rede de apoio, 

relatórios médicos e da assistência social e outras providências.) com 

independência. Isso garante uma oferta de atuação em favor da pessoa idosa que 

se aproxima mais da melhoria das suas condições de vida e da garantia da ordem 

jurídica, função do MP na sociedade. 

Nesse cenário de atuação, as Promotorias de Justiça de Proteção à Pessoa 

Idosa contam com o auxílio e presença constante do Centro de Apoio Operacional 

às Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência da 

Capital (CAOIDOSO), prestando reforço na atuação dos membros tanto na 

coordenação de sua atuação ministerial como na implementação e efetividade das 

políticas públicas na área da pessoa idosa 

(https://seguro.mprj.mp.br/web/intranet/cao_idoso_pessoa_deficiencia/apresentacao) 

Desde 2016, o CAOIDOSO vem estudando o fenômeno da “Contenção de 

Idosos”, se aproximando do trabalho desenvolvido por pesquisadores da UFF e 

pelos profissionais da Associação Internacional pela Cultura de Não Contenção - 

Tríplice Aliança, que atua na disseminação de boas práticas de cuidado ao idoso, 

por uma cultura livre de contenção. 

Atualmente, o trabalho do CAOIDOSO vem sendo conduzido pela Promotora 

de Justiça Dra. Cristiane Branquinho Lucas, que é a Promotora de Justiça titular da 

5ª Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa da Capital, cenário do estudo, 

tendo sido iniciado ainda sob a coordenação do Promotor de Justiça, Dr. Luiz 

Claudio Carvalho de Almeida. Ambos, além de outros membros, inclusive da própria 

pesquisadora que atua como assessora jurídica do Ministério Público e de membro 

do corpo técnico do Ministério Público, Mestre Romulo Delvalle, participaram 

ativamente da realização de evento próprio sobre o tema na cidade de Trieste 

(Itália), intitulado “Nursing Abilitante”, assumindo, na ocasião, um compromisso com 

as boas práticas de cuidado, através da “Carta de Trieste”, já mencionada no 

presente projeto (ANEXO C). 

Nesse sentido, foram realizados eventos em parceria com outras instituições 

como a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) e a Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn) para abordar o tema da contenção. Eventos estes 
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que serviram para orientar profissionais das mais diversas áreas, atuantes ou não 

nas instituições de longa permanência para idosos, e, ainda, para alertar aos demais 

Promotores de Justiça quanto aos malefícios da prática de contenção em seus 

ambientes de cuidado.  

Além disso, em parceria com os Promotores de Justiça que coordenam a 

atuação das equipes técnicas do Ministério Público (denominados Núcleo de Apoio 

Técnico Multidisciplinar - NATEM e Grupo de Apoio Técnico Especializado - GATE), 

foram implementadas rotinas de atuação, com foco desses profissionais também 

para o cuidado livre de contenção. Isso fez com que os relatórios técnicos que 

chegam aos Promotores de Justiça em atuação nas Promotorias de Proteção à 

Pessoa Idosa contivessem observações mais atentas quanto à prática de 

contenção, inclusive sugerindo novas abordagens.  

As equipes técnicas são essenciais para a atuação dos membros do 

Ministério Público porque fornecem embasamento técnico especializado para 

questões que fogem da área de conhecimento do Promotor de Justiça. Assim, hoje, 

um membro pode contar com um parecer de perito médico, enfermeiro, assistente 

social, contador, que lhe fornecerão elementos para atuar em prol das pessoas 

idosas que estão em vulnerabilidade e risco social e que se encontram em situações 

de complexa solução. 

 

3.3 PARTICIPANTES 

 

Os procedimentos administrativos são processos extrajudiciais que 

permanecem no âmbito da Promotoria de Justiça, ou seja, não são ações judiciais, e 

são compostos por uma série de documentos que expressam todas as providências 

nele tomadas de forma ordenada. Nas Promotorias de Justiça de Proteção à Pessoa 

Idosa estes procedimentos são geralmente iniciados após apreciação de uma 

denúncia (ouvidoria, representação pessoal ou por escrito) encaminhada ao 

Ministério Público. 

O Promotor de Justiça, analisando a denúncia, pode ou não, a depender das 

informações que dela constem, determinar a instauração do procedimento para 

apurar a situação descrita nesta denúncia. Instaurado, as determinações do 

Promotor de Justiça são armazenadas nestes procedimentos administrativos que, 
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sequencialmente (com numeração de folhas e prazos para cumprimento e 

tramitação) conterão os ofícios expedidos e suas respectivas respostas, certidões 

dos servidores, as denúncias apresentadas (ouvidorias, representações, ofícios), 

oitivas (similares às audiências no judiciário em que os Promotores ouvem pessoas 

de seu interesse nos casos) e termos de informações prestados pelos idosos, seus 

familiares, rede de apoio a servidores. 

Dentre os documentos constantes, cite-se, ainda: relatórios de visitas 

domiciliares realizadas pelos agentes de saúde ou de assistência social do 

município, diligências realizadas por oficiais do Ministério Público a local onde idoso 

esteja ou para identificar testemunhas, avaliação psiquiátrica, social ou de psicologia 

de idoso ou familiar que com ele conviva, informações oriundas de órgãos 

pagadores de benefícios, dentre outros não menos importantes. 

É importante notar que nenhum procedimento administrativo é igual ao outro 

não só por terem por objeto pessoas idosas diferentes, mas por serem necessárias 

providências diferentes para cada caso concreto. Com isso, os procedimentos 

administrativos a serem analisados não conterão necessariamente os mesmos tipos 

de documentos, e cada um por si só é um documento/caso único. 

Para seleção dos participantes, os idosos em contenção ambiental foram 

identificados através da leitura integral dos procedimentos administrativos 

instaurados na Promotoria de Justiça no período de janeiro de 2017 a janeiro de 

2019. Procedimentos esses que foram enumerados através de emissão de relatório 

em sistema próprio do Ministério Público, denominado MGP, que possui uma única 

versão, que realiza o controle dos andamentos e tramitações dos feitos e que 

integrarão “Planilha de Seleção de Participantes” (Apêndice A), elaborada através do 

software Excell 2016. 

A seleção de participantes não contou com número mínimo ou máximo, se 

destinando a incluir tantos idosos quantos fossem identificados em contenção 

ambiental, partindo do período escolhido e dos critérios de inclusão e exclusão.  

Portanto, foram identificados 893 procedimentos administrativos, número esse 

que corresponde ao número total de procedimentos administrativos instaurados no 

período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019 na Promotoria de Justiça (Figura 2 

abaixo): 
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Figura 2 – Seleção dos Participantes, Niterói-RJ, 2021 

893 
Procedimentos Administrativos 
Janeiro de 2017 a Janeiro de 2019 

Leitura Integral 
dos Procedimentos Administrativos 

55 Procedimentos Administrativos 
com idosos em contenção ambiental 

 

1 exclusão: 
procedimento 

administrativo em 
duplicidade 

54 procedimentos 
administrativos 

identificados  
(6,04% do total) 

3 dos procedimentos 
administrativos versam 

sobre 2 idosos (cada) 

57 idosos em Contenção Ambiental  
  

Fonte: Própria Autora. 

 

A leitura de todos foi realizada uma única vez, durante o período de 

20/08/2019 a 31/01/2020, não sendo realizadas novas leituras com o andamento 

dos procedimentos ainda ativos na Promotoria de Justiça. Ou seja: após a leitura 

integral de cada procedimento nenhum outro documento juntado após a leitura foi 

incluído no estudo. 

Desses foram identificados 55 procedimentos administrativos (participantes) 

com idosos em contenção ambiental. Por força da exclusão da duplicidade, restaram 

54 procedimentos, que envolviam 57 idosos, considerando que 3 dos 54 

procedimentos foram instaurados em favor de 2 idosos diferentes. 

Desse modo, foram excluídos da pesquisa: os procedimentos em que nos 

documentos analisados não houve registro de contenção ambiental, bem como dos 
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casos em que a contenção ambiental ocorria fora de residência ou ILPI, e, ainda, 

casos em que, embora descrito o fenômeno na denúncia, não tenha havido condição 

de, no decorrer do procedimento administrativo obter documentos ou informações 

que confirmassem a denúncia apresentada, inclusive por força do encaminhamento 

do procedimentos administrativos a outra Promotorias de Justiça, principalmente por 

força da identificação ou mudança do bairro de domicílio do idoso. 

Cabe destacar que somente foram incluídos os idosos com mobilidade 

reduzida ou sem mobilidade (acamados) quando impedidos de fazer ou receber 

contato com o mundo externo, como, por exemplo: quando do registro de que seu 

cuidador/familiar impediu o acesso de profissionais de saúde ao idoso, por exemplo, 

ou quando impediu que o idoso fizesse contato telefônico ou recebesse visita de 

familiares e amigos; ou, ainda, quando verificado que o idoso é impedido ou 

desestimulado a utilizar cadeira de rodas para locomoção. Pois a mobilidade 

reduzida e a restrição ao leito, enquanto condição física, por si só não pressupõe 

contenção ambiental, já que esta depende da ação de um sujeito, que não o 

idoso/vítima, para sua ocorrência. Do mesmo modo, idosos padecendo de 

depressão ou de alguma síndrome, como a síndrome do pânico, que se neguem a 

sair de cômodos ou residências, não foram de igual forma incluídos na seleção de 

participantes. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Com o término do preenchimento da “Planilha de Seleção de Participantes” 

(Apêndice A) foi possível obter o percentual de casos da ocorrência de contenção 

ambiental, mediante divisão do número de casos encontrados (a) pelo número total 

de casos objeto da pesquisa, qual seja (n), multiplicando-se o resultado por 100. 

Quanto à impossibilidade de inclusão de algum procedimento administrativo, 

registra-se: o declínio do procedimento a uma Promotoria de Justiça diferente, 

quando o idoso passa a residir em bairro diferente da atribuição da Promotoria de 

Justiça; ou, ainda, a remessa do procedimento ao judiciário, como prova integrante 

de ação judicial proposta pelo MP em favor do idoso, ocasião em que o 

procedimento não fica mais disponível para análise na serventia. 
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A “Planilha para Seleção dos Participantes” cujo modelo se encontra no 

Apêndice A conteve 3 colunas, a saber: Coluna 1 – numeração sucessiva e 

crescente dos casos do período objeto da pesquisa (janeiro de 2017 a janeiro de 

2019); Coluna 2 - número do procedimento administrativo junto ao MP; e Coluna 3 – 

observação, onde foram registrados se naquele procedimento foi possível constatar 

a existência de idoso em contenção ambiental ou não. 

Os dados da Coluna 1 e da Coluna 2 (Apêndice A) foram obtidos com as 

informações da base de dados do sistema MGP, como mencionado. Para 

preenchimento da Coluna 3, através da leitura integral do procedimento 

administrativo, com base no conceito de contenção ambiental exposto no referencial 

conceitual das autoras Mislej e Bicego (2018) e Menezes et al (2016) foram 

selecionados os procedimentos administrativos em que foi possível identificar idosos 

em contenção ambiental. 

Algumas expressões foram consideradas para a seleção, tais como menção à 

existência de cadeados nas portas para evitar a saída; idoso trancado; idoso 

impedido de abrir a porta por não deter as chaves da residência; ou, ainda, idoso 

não autorizado por familiar a se ausentar da ILPI; registro de que o idoso fugiu, sem 

exclusão de outras informações que remeteram a pesquisadora a qualquer ação 

utilizada para impedir a saída da pessoa idosa. 

Ao encontrar alguma expressão que pudesse caracterizar contenção 

ambiental, foi realizada uma anotação na coluna 3 da “Planilha de Seleção de 

Participantes” cujo modelo se encontra no Apêndice A, e realizadas as seguintes 

anotações: “identificada contenção ambiental”, sendo atribuído o número “1” quando 

foi possível identificar idoso mantido em contenção ambiental ou, quando não foi 

possível, através da leitura sistemática e integral do procedimento, não se obteve 

informação mínimas para identificar a contenção, anotada a informação “não 

identificada contenção ambiental”, sendo atribuído o número “0”.  

Somente a própria pesquisadora realizou a leitura integral dos procedimentos 

administrativos sem retirá-los da serventia, em observância ao sigilo dos 

procedimentos administrativos formais. 

A pesquisadora tem formação em direito, especialização em geriatria e 

gerontologia pela Universidade da Terceira Idade – UnATi da UERJ, atua como 

assessora jurídica do Ministério Público desde 2012, estando lotada, desde 2013, na 

Promotoria de Justiça cenário do estudo, sendo integrante da Associação 
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Internacional pela Cultura da Não Contenção – Tríplice Aliança, que tem por objetivo 

disseminar boas práticas de cuidado, livres de contenção, através de cursos, 

palestras e eventos. 

Além disso, a pesquisadora realizou capacitação sobre o tema em curso 

oferecido pela cidade de Trieste, intitulado “Nursing Abilitante”, oportunidade em que 

não só obteve acesso aos fundamentos teóricos de cuidado livre de contenção, mas 

também pôde realizar visitas técnicas às instituições de longa permanência para 

idosos da cidade que vive na prática tais fundamentos. 

Como se trata de um estudo observacional, retroativo, que analisou 

documentos, registra-se a ausência de qualquer relacionamento entre pesquisadora 

e os idosos. 

As informações constantes de denúncias só serviram para identificar 

contenção ambiental de idosos quando havia registro dentre outros documentos 

constantes do procedimento administrativo que as ratificasse, já que as denúncias 

podem não refletir a realidade dos fatos e por vezes são utilizadas para denegrir a 

imagem de desafetos ou por conflitos familiares, o que traria viés na pesquisa. 

Após a leitura integral dos procedimentos administrativos instaurados na 5ª 

Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa da Capital, e identificados os 

procedimentos administrativos em que foi possível constatar idosos em contenção 

ambiental, seguindo os critérios da pesquisa, foi preenchido o “Instrumento de 

Coleta de Dados” (Apêndice B) para cada um dos idosos identificados em contenção 

ambiental, obtendo-se, assim, o perfil sociodemográfico dos idosos. 

Foram coletadas informações quanto ao local da contenção, bairro do idoso 

contido, faixa etária, renda, sexo do idoso, informação quanto ao autor da contenção 

(familiar, cuidador formal, rede de apoio e representante legal), com ou sem o 

conhecimento do familiar nestes últimos três, além de eventual registro de sintoma 

neuropsiquiátrico, indicio de associação com outro tipo de contenção, ano e 

desfecho do procedimento. (Apêndice B). 

 Findo o preenchimento, os resultados foram condensados em planilha 

própria, denominada “Planilha de Instrumento Preenchida” com uso do software 

Excell, versão 2016, utilizado para elaboração das tabelas apresentadas nos 

resultados. 
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3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 A análise dos dados foi realizada com a utilização da técnica de Análise de 

Conteúdo de Lawrence Bardin, de forma qualitativa, ou seja, considerando a 

presença ou a ausência de uma característica no fragmento de mensagem, por 

categorias temáticas, cujo objetivo foi encontrar significações para responder à 

pergunta: Como o idoso foi contido ambientalmente? 

O conjunto de técnicas de análise de comunicações proposta por Lawrence 

Bardin é largamente utilizada por autores brasileiros há mais de 30 anos. Ao utilizar 

procedimentos sistemáticos e objetivos, visa descrever o conteúdo das mensagens 

e, já em 1986 era considerada uma das mais comuns na investigação empírica nas 

ciências sociais (VALA, 1986). 

Desse modo, auxilia o pesquisador instrumentalizando a investigação para 

além do significado imediato. Para Bardin (2016) a “natureza do material” influencia 

a escolha da modalidade de inferência. No presente estudo, as características dos 

documentos constantes dos procedimentos administrativos selecionados que, em 

essência, não seguem rigorosamente um padrão por serem compostos por 

providências distintas frente à realidade e necessidades dos idosos em situação de 

risco ou vulnerabilidade. No entanto, o material de análise permite a possibilidade de 

categorização e de uma análise em profundidade, ou seja, para além da quantidade 

das ocorrências de contenção, isso levou a optar pela análise de conteúdo de forma 

qualitativa. 

A característica principal dessa abordagem é que a inferência está fundada 

na presença de determinado tema e não na frequência com que tal tema emerge do 

texto, ou seja, interessa revelar a singularidade do contexto em que idosos são 

contidos ambientalmente (BARDIN, 2016). 

Com o intuito de sistematizar as ideias e obter os indicadores a serem 

utilizados para melhor interpretação das informações, foi realizada uma pré-análise 

dos procedimentos selecionados que compreendeu não só uma leitura do material 

(leitura flutuante), mas a escolha e a organização do material de forma a viabilizar o 

estudo e sistematizar a análise (BARDIN, 2016). 

Após, identificados os documentos, estes foram submetidos à análise, 

armazenados e organizados para composição do corpus. Somente após a 
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identificação do corpus foi iniciada a marcação do texto para responder à pergunta 

de pesquisa. 

Caracterizando-se como um processo demorado e sistemático, o material foi 

explorado para codificação que se baseou na escolha de unidades de contexto 

(frases ou parágrafos) que melhor representassem e expressassem as informações 

que emergiram em resposta ao objeto do estudo. 

Posteriormente, os recortes de texto foram reunidos, organizados e 

reorganizados de acordo com as tipologias que emergiram destes, dando corpo a 

modalidades, que, por fim puderam ser organizadas em categorias (BARDIN, 2016). 

O foco da leitura foi voltado para a pergunta, sendo iluminados no texto 

fragmentos que demonstrassem a resposta à pergunta de pesquisa. Procedendo à 

fase da exploração do material, de forma manual, considerando a necessidade de 

encadeamento das informações para considerar ou desconsiderar trechos do corpus 

que realmente respondessem à pergunta, foram paulatinamente realizadas 

operações para decodificar o texto. 

Foram identificadas e ordenadas as unidades de registro e, para melhor 

compreensão dessas, foram realizadas anotações das unidades de contexto. Os 

fragmentos foram realizados da forma mais enxuta possível e sem fornecer 

elementos que identificassem os sujeitos envolvidos, mas destacando as unidades 

de registro.  

Os nomes dos envolvidos foram subtraídos dos fragmentos, sendo 

substituídos por “(...)” ou (relação de parentesco). Quando o fragmento selecionado 

necessitava de contextualização para melhor compreensão, este foi precedido de 

uma frase para melhor entendimento, como, por exemplo: “Fala da própria idosa”. 

Aos poucos, os trechos identificados foram sendo agrupados ou 

desagrupados a depender dos novos achados, ou seja, das significações que 

emergiram dos documentos, sendo identificadas 8 unidades de registro. 

Em seguida, as unidades foram ordenadas de acordo com a aparição dessas 

no corpus e o mesmo fragmento pôde integrar unidades de registro diferentes. O 

Apêndice C contém a relação de unidades de registro localizadas por idoso não 

servindo, entretanto, para mapeamento de frequência já que, repita-se a análise de 

conteúdo realizada é de abordagem qualitativa. 

Como o critério de categorização foi expressivo, ou seja, o agrupamento se 

deu pela tipologia das unidades de registro identificadas, foi realizada uma 
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investigação, a partir da leitura e releitura dos trechos e do corpus para identificar 

elementos em comum das unidades de registro, na tentativa de organizá-las de 

forma a fornecer uma representação do corpus estudado. Da figura 3 consta breve 

descrição de cada unidade de registro identificada. 

 

Figura 3 – Unidades de Registro com breve descrição, agrupadas por Categorias. 

Niterói-RJ, 2021.  

 
Fonte: Própria Autora. 

 

Portanto, estabeleceu-se uma correspondência entre as unidades de registo, 

identificadas em três categorias, que serão detalhadas no Capítulo dos Resultados, 

a saber: 

- Categoria I – Tipos Comuns de Contenção Ambiental 

- Categoria II – Bloqueio à Interferência Externa 

- Categoria III – Modos de Supressão ou Mitigação da Vontade  

Importante mencionar que não foram identificadas unidades de registro do 

tipo 2 em ambiente institucional e no ambiente residencial as do tipo 7 também não 
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foram identificadas (cit. Figura 3). Foram encontrados fragmentos tanto em ambiente 

residencial como ambiente institucional nas demais. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, sob o Parecer nº 

3.294.449, respeitando os princípios estabelecidos na Resolução n° 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) – Anexo A.  A viabilidade do estudo foi 

declarada com a obtenção de carta de anuência assinada pela instituição 

coparticipante (ANEXO B).  

O anonimato dos idosos, seus familiares e das Instituições de Longa 

Permanência para Idosos foram garantidos, já que a identificação dos idosos, objeto 

dos procedimentos administrativos, é um risco e pode causar dano desfavorável ao 

estudo. 

No sentido de reduzir à probabilidade mínima o risco, os dados foram 

analisados mantendo-se o anonimato, sob supervisão técnica e ética. Não foi 

necessário desde o processo de coleta, análise e até a Defesa Final substituir 

nenhum caso por comprometimento de identificação.  

Nesse sentido, os idosos não foram contatados, os dados foram 

armazenados de forma anônima, somente pela pesquisadora, sem identificação 

nominal. Além disso, os resultados foram apresentados de forma agrupada e não 

individualizada para impedir a identificação dos idosos. Por fim, a pesquisa não 

alterou qualquer rotina de trabalho da Promotoria de Justiça, afastando qualquer 

risco ao bem-estar físico e mental dos idosos. 

 Por outro lado, o estudo teve como benefício a possibilidade de identificar os 

contextos em que os idosos foram encontrados em situação de contenção 

ambiental, fomentando novos estudos sobre o tema e, quiçá, ações diretas 

sociosanitárias em prol da população idosa. 
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4  RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE CONTENÇÃO AMBIENTAL EM IDOSOS 

 

Foram identificados 54 procedimentos administrativos com idosos em 

contenção ambiental. Considerando que o número total de procedimentos 

selecionados foi igual a 893, o que equivale a 100% dos casos, para se chegar ao 

percentual que equivale aos 54 casos, que é o total de procedimentos em que foi 

constatada contenção ambiental, foi aplicada seguinte expressão, sendo (x) o 

percentual que se pretende buscar: 

 

x =  nº de procedimentos em que foi constatada a contenção ambiental   X 100 
nº de procedimentos totais 
 

x =   54   X 100 = 6,04% 
893 

 

Assim, em 6,04% dos procedimentos administrativos foi possível identificar 

idosos em contenção ambiental 

O local em que ocorreu a contenção ambiental em 71,93% dos casos foi a 

residência do idoso como um todo, e, em 15,79%, havia idosos mantidos em 

somente um dos cômodos da residência, ou seja, ainda mais restritos 

ambientalmente (totalizando 87,72% em ambiente residencial). Somente foram 

localizados 3 idosos em contenção nas ILPI, equivalendo a um percentual de 5,26% 

do total. E outros 4 idosos estiveram contidos em ambos os ambientes, residencial e 

institucional, equivalendo a 7,02% do total. 

Foi encontrado um percentual de 83% de familiares como autores da 

contenção em ambiente residencial e, mesmo em ambiente institucional, quando o 

preposto da ILPI era o autor da contenção, em 100% dos casos a família tinha 

conhecimento de que a contenção ambiental era realizada.  

 O único caso de cuidador formal como autor da contenção sem o 

conhecimento do familiar (idoso nº 57) chegou ao conhecimento do Ministério 

Público através de uma ouvidoria anônima. O idoso possuía filhos, mas recebia 
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assistência por parte de uma cuidadora formal que fora contratada a princípio para 

prestar assistência a sua falecida esposa. 

 A cuidadora afastou aos poucos o idoso do convívio de seus filhos e somente 

após o início da apuração da denúncia é que foi possível o restabelecimento de 

vínculos familiares, com a retirada do idoso da situação de abuso financeiro e 

contenção ambiental a que estava submetido. Não foi realizada nenhuma avaliação 

quanto ao estado de saúde mental do idoso, mas há notícia de que os filhos tiveram 

que ajuizar uma medida protetiva em favor do mesmo para gestão de seu benefício.  

 No mesmo sentido, o único caso de contenção ambiental por parte de rede de 

apoio de pessoa idosa (idoso nº 17) sem o conhecimento de seus familiares foi 

encaminhado pela assistência social do município. Apesar de possuir familiares, a 

pessoa idosa estava com todos os vínculos rompidos e sua rede de apoio era 

constituída por uma vizinha que a deixava trancada em seu quarto, apesar da idosa 

não deambular. Registre-se, ainda, que havia empréstimo consignado que consumia 

boa parte do benefício da pessoa idosa, não tendo sido possível investigar se a 

própria idosa fora a contratante.   

 Do relatório social do município consta informação de que a idosa se negava 

a receber medicamentos e que estava em “estado confusional possivelmente 

advindo de uma doença vascular” (sic) e havia pedido de auxílio do SAMU para 

condução da idosa ao hospital, pois, segundo o relatório, a idosa residia em área de 

risco, sendo difícil a entrada de órgãos públicos no local. O procedimento foi 

arquivado pelo falecimento da idosa. 

 Foi encontrado percentual de 26% dos idosos contidos em duas faixas de 

renda, quais sejam: de até um salário mínimo federal e, maior que 1 e inferior a 3 

salários mínimos federais. Ainda com o mesmo percentual das faixas anteriores, não 

foi possível identificar a renda de 26% dos idosos contidos. Em 18% dos casos, o 

idoso possuía renda maior que três e inferior a cinco salários mínimos federais e 

apenas 5% se enquadrava na faixa de renda superior a 5 salários mínimos federais. 

 Ao analisar o bairro em que foi observada a contenção ambiental, campo de 

preenchimento livre, representado por Regiões Administrativa na Tabela 1, chegou-

se ao percentual de 38,60% para a região administrativa nº VIII. 
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Tabela 1 – Distribuição dos casos de Contenção Ambiental por Região 

Administrativa. Niterói-RJ, 2021. 

 

LOCAL DA OCORRÊNCIA 
REGIÃO ADMINISTRATIVA/principais bairros n % 

XII (Higienópolis, Inhaúma, Maria da Graça) 3 5,26 

XIII (Acari, Cachambi, Encantado, Eng.Dentro, Jacaré, Lins, Piedade, 

Pilares, Rocha e Todos os Santos) 

 

22 38,60 

XXII (Anchieta, Guadalupe, Ricardo de Albuquerque) 9 15,79 

XXIV (Barra, Recreio, Vargem Grande e Vargem Pequena) 11 19,30 

XXV (Coelho Neto, Costa Barros, Pavuna) 7 12,28 

XXVIII (Jacarezinho) 1 1,75 

XXXI (Jardim América, Cordovil) 4 7,02 

TOTAL 57 100 
 
 
Fonte: Própria autora 

 

 O maior número de casos de contenção ambiental identificado está localizado 

na região administrativa XIII, cujos bairros de ocorrência foram apontados na Tabela 

1 acima, totalizando 38,60% dos casos. 

Individualizando a renda dos idosos da referida região, aplicando a fórmula da 

mediana para evitar que extremos influenciem o valor médio de renda dos idosos, 

chega-se à faixa de 1 a 3 salários mínimos. 

A fórmula de cálculo utilizada, considerando 22 idosos na região 

administrativa, excluindo dois casos em que não foi possível identificar a renda do 

idoso, considerando Md = mediana, e que o conjunto A corresponde às faixas de 

renda encontradas, ordenadas em ordem crescente, foi: 

 

20 casos (nº de elementos par), então Md = soma dos elementos centrais/2 

A = {1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3} 

Md = 2+2/2=2 

Faixa nº 2, equivalendo à renda de 1 a 3 salários mínimos 

 

A segunda maior incidência de idosos em contenção ambiental foi da Região 

Administrativa nº XXIV, representando 19,30% dos casos, com o número individual 
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maior do que os demais bairros para o bairro do Recreio dos Bandeirantes, que 

representou 11% do total de casos. 

A fórmula de cálculo utilizada, considerando 11 idosos na região 

administrativa XXIV, excluindo-se quatro idosos cuja renda não pôde ser 

identificada, considerando Md = mediana, e que o conjunto A corresponde às faixas 

de renda encontradas, ordenadas em ordem crescente foi: 

 

07 casos (nº de elementos ímpar), então Md=valor central 

A = {2,2,2,3,3,4,4} 

Md = 3 

Faixa nº 3, equivalendo à renda de 3 a 5 salários mínimos 

 

Por outro lado, para cálculo individualizado de casos no Recreio dos 

Bandeirantes, que contou 6 idosos na região administrativa, excluindo-se 1 cuja 

renda não foi identificada, considerando Md = mediana, e que o conjunto A 

corresponde às faixas de renda encontradas, ordenadas em ordem crescente: 

 

05 casos (nº de elementos ímpar), então Md=valor central 

A = {2,2,3,4,4} 

Md = 3 

Faixa nº 3, equivalendo à renda de 3 a 5 salários mínimos 

 

As mulheres foram as pessoas idosas mais contidas, representando 

percentual de 74% dos casos, sendo 26% de idosos do sexo masculino.  

No que tange à faixa etária, os idosos contidos com 80 anos ou mais 

representaram 54% do total, somando-se os percentuais pormenorizados na Tabela 

2. 
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Tabela 2 - Faixa Etária dos Idosos em Contenção Ambiental. Niterói-RJ, 2021 

FAIXA ETÁRIA DA PESSOA IDOSA (IBGE) 
Idade n % 

60 a 64 anos 1 2 
65 a 69 anos 5 9 
70 a 74 anos 7 12 
75 a 79 anos 13 23 
80 a 84 anos 10 18 
85 a 89 anos 13 23 
90 a 94 anos 6 11 
95 a 99 anos 1 2 

igual ou maior que 100 anos 1 2 
Total 57 100 

 

Fonte: Própria autora 

 

 No que tange à identificação de sintoma neuropsiquiátrico de que padecesse 

o idoso em contenção ambiental, em 35% dos casos houve identificação da 

descrição dos sintomas. Nos demais, não havia registro. Destes, em 3 idosos foi 

possível identificar 2 sintomas diferentes, a saber: agitação/agressividade com 

irritabilidade; agitação/agressividade com apatia; e agitação/agressividade com 

comprometimento motor aberrante. Os sintomas identificados estão representados 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Descrição dos Sintomas Neuropsiquiátricos Identificados. Niterói-RJ. 

2021 

 

TIPOLOGIA DOS SINTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS IDENTIFICADOS 
Sintomas identificados n % 
Agitação/agressividade 15 65 
Ansiedade 2 9 
Apatia 2 9 
Desinibição 1 4 
Irritabilidade/labilidade 1 4 
Comportamento motor aberrante 1 4 
Distúrbio de sono 1 4 
Total 23 100 

 

Fonte: Própria autora 
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Portanto, a agitação/agressividade foi o sintoma mais recorrente, com 

percentual de 65% do total, seguido de ansiedade e apatia (ambos com 9% cada). 

Além da contenção ambiental, foram identificados 10 idosos (17%) 

possivelmente submetidos concomitantemente à contenção farmacológica. E, ainda, 

porque da leitura dos relatórios foi possível observar, por exemplo, as comorbidades 

da pessoa idosa e os medicamentos prescritos que não eram indicados para 

tratamento das referidas comorbidades, como a risperidona, ministrada para pessoa 

idosa que sofria com diabetes, hipertensão e artrose; ou lorazepam, em uso para 

“tratamento” de pessoa hipertensa e diabética. 

 E, por fim, os resultados quanto às características dos procedimentos 

administrativos analisados demonstrou que 56% dos procedimentos foram 

instaurados em 2018, 37% em 2017 e apenas 7% em 2019. 

Importante notar que o período para seleção dos participantes escolhido é de 

janeiro de 2017 a janeiro de 2019, o que justifica o percentual de 7% de 

procedimentos em 2019. 

Apenas 24,56% dos procedimentos ainda permaneciam ativos na Promotoria 

de Justiça quando da coleta dos dados. Não houve nenhum arquivamento por 

ajuizamento de medida judicial nos casos analisados e, em 24,56% dos casos, o 

idoso já havia falecido, com arquivamento do procedimento por tal motivo. 

Em 50,88%, o procedimento administrativo já estava arquivado por outros 

motivos quando da coleta de dados, o que representou 27 procedimentos em que o 

idoso foi considerado fora da situação de risco e em 2 procedimentos administrativos 

o paradeiro do idoso não foi identificado após as primeiras intervenções. 

4.2. CATEGORIAS  

 

Estabelecendo-se uma análise entre as unidades de registo à luz do 

referencial temático foram identificadas três categorias, a saber: Categoria I - “Tipos 

comuns de contenção ambiental”, Categoria II - “Bloqueio à interferência externa”, e 

a Categoria III “Modos de supressão ou mitigação da vontade”.  

4.2.1 Categoria I – Tipos comuns de contenção ambiental 

 

A categoria I reúne trechos que demonstraram a contenção de idosos em 

suas residências e instituições de longa permanência com o uso de chaves, trancas, 
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cadeados; aproveitando-se da mobilidade reduzida da pessoa idosa ou de sua 

acuidade visual ou auditiva; e, ainda, impedindo o acesso do idoso aos meios de 

comunicação (tv, jornal, revista, internet, telefone fixo ou celular). 

A denominação de “tipos comuns de contenção ambiental” deve-se 

principalmente ao fato dos fragmentos irem ao encontro da literatura sobre 

contenção ambiental, principalmente a descrita por Mislej e Bicego (2018). Como 

exemplo, tem-se o fragmento abaixo, em que a pessoa idosa era mantida num 

sobrado com o uso de tranca:  

A idosa “(...) reside sozinha e trancada em um sobrado... Sua irmã (...) vai 
ao local a cada 3 dias e leva uma quentinha com água.” E “As pessoas não 
conseguem acesso à residência, que fica trancada pelo lado de fora.” (grifo 
nosso) Tipo de Documento: Ouvidoria (ambos trechos). Idoso nº 2. Unidade 
de registro nº 1 

 

A análise do uso de trancas, chaves, cadeados, nem sempre é expressa de 

forma literal, mas as informações emergem do corpus após a leitura sistemática de 

todo o conteúdo. Como se lê do fragmento abaixo, em que há relato de fuga de 

idoso, que, por dedução óbvia, não exercia seu direito de ir e vir:  

“Ontem, dia 11.05 ele fugiu para a rua. Meu esposo foi atrás levamos 3 
horas para conseguir levar ele de volta pra casa.” (...) “levei-os de volta sob 
a supervisão de 2 acompanhantes de 2ª a Domingo.” (grifo nosso) Tipo de 
Documento: Ouvidoria (ambos trechos). Idoso nº 14. Unidade de registro nº 
1 

 

Os fragmentos acima demonstram contenção ambiental em residência, mas 

há relatos de idosos em contenção ambiental em instituições de longa permanência 

para idosos, como o trecho abaixo demonstra, com o relato de idoso que consegue 

escapar da ILPI e voltar para sua residência: 

Que o idoso “apareceu pela primeira vez batendo em sua porta, às 2h da 
madrugada, todo ensanguentado e machucado, pois tinha acabado de fugir 
da ILPI (...) e foi (mais uma vez) atropelado quando atravessava uma das 
vias para chegar em casa.” (grifo nosso) Tipo de Documento: Relatório 
Social. Idoso nº 6. Unidade de registro nº 1 

 

A categoria I também descreve a contenção ambiental realizada com o uso de 

limitações físicas dos idosos, situações em que se observa dificuldades motoras, 

fragilidades que são utilizadas para conter: 

“Informa que a vítima não pode sair da residência, pois é cadeirante e 
precisa que alguém conduza sua cadeira” (grifo nosso) Tipo de documento: 
Ouvidoria. Idoso nº1. Unidade de Registro nº 2 

Ou, em: 
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“A vitima só fica deitada ou sentada, tem dificuldades para andar, porque 
tem obesidade mórbida. O suspeito não leva a vítima ao médico e não deixa 
ela sair.” (grifo nosso) Tipo de documento: Denúncia. Idoso nº 40. Unidade 
de Registro nº 2 

 

E as ações vão muito além, com o impedimento de utilização de dispositivos 

de apoio (óculos, aparelho auditivo) que, em alguns casos supririam a redução da 

dificuldade ou deficiência motora do indivíduo, como no fragmento coletado abaixo: 

“Após o falecimento desta (esposa do idoso), a referida cuidadora 
permaneceu oferecendo suporte ao senhor (idoso) e com o tempo os filhos 
começaram a perceber que o pai estava se afastando. Quando os filhos 
ligavam avisando que iam a sua casa, o idoso falava que era para eles não 
irem. Ficou sem celular e óculos, pois a cuidadora teria quebrado.” (grifo 
nosso) Tipo de Documento: Relatório Social. Idoso nº 57. Unidade de 
Registro nº 2 

 

Ou, ainda, no exemplo abaixo: 

“Durante a consulta a comunicação fica comprometida tanto pela confusão 
mental apresentada pela paciente quanto pela falta de aparelho auditivo.” E 
“Em consulta realizada em (data), observou-se que a paciente estava sem 
aparelho de audição, o que dificultou a comunicação com a mesma.” (Idosa 
diagnosticada com Doença de Alzheimer) (grifo nosso) 

Importante notar que o estudo não identificou especificamente casos em que 

os idosos foram contidos com o uso de suas restrições ou diminuições de acuidade 

visual, auditiva ou de mobilidade em ambiente institucional (fragmentos constantes 

da unidade de registro nº 2), sendo notados casos específicos na contenção 

ambiental residencial. 

Impedimento comum também integrante da literatura sobre contenção 

ambiental são os impedimentos de acesso aos meios de comunicação também 

incluídos na Categoria I, que bloqueiam o acesso ao mundo exterior, não só a 

pessoas, mas quanto a fatos, vida comunitária, o mundo que o cerca. Um fragmento 

para exemplo é o do idoso nº 6, contido em ILPI: 

O próprio idoso declara: “Sente-se muito triste na instituição; Considera-se 
uma pessoa ativa, com desejo de fazer diversas coisas se sente 
encarcerado, não tem acesso à internet, não tem o direito de ir e vir, não 
tem acesso ao jornal (tinha o hábito de ler diariamente), não tem acesso ao 
celular etc.” (grifo nosso) Tipo de documento:Termo de Informação. Idoso nº 
6. Unidade de Registro nº 3 

 

Observou-se, ainda, até o mesmo o impedimento de contato telefônico, seja 

pela ausência de acesso ao aparelho, seja nas informações essenciais para sua 

utilização: 
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“A agressora retém o celular da vítima, para que não venha relatar todo fato 
ocorrido aos filhos” (grifo nosso) Tipo de documento: Ouvidoria. Idoso nº1. 
Unidade de Registro nº 3 

 Ou, em: 

“Comentou que a nora também rasgou seu “caderninho de telefones”, para 
que ficasse incomunicável.” E “Adicionou que no último dia das mães 
(maio/2017), solicitou ao dono da ILPI para ligar para sua filha (...), mas ele 
não permitiu (sic).” (grifo nosso) Tipo de Documento: Relatório Social 
(ambos trechos). Idoso nº 11. Unidade de Registro nº 3 

Destacando-se o trecho abaixo em que fica evidente pelo relato da própria 

idosa, constante do relatório social, de que, por força da contenção e da ausência de 

acesso ao telefone, o contato com familiares e amigos foi perdido: 

Os idosos “foram colocados em um quarto, junto com uma cuidadora. Eles 
não podiam sair do quarto.” (...) “A (filha) entrava pouco no quarto e também 
ficaram sem acesso ao telefone. Por isso, perderam contato com familiares 
e amigos.” (grifo nosso) E Cunhada da Idosa ao tentar visitar os idosos: “(...) 
que o porteiro interfonou e depois disse para a depoente que ela não estava 
permitida a entrar; que depois ficou sabendo através de uma cuidadora, de 
nome (...), que os idosos ficavam trancados no quarto.” (grifo nosso) Tipo de 
Documento: Relatório Social (1º trecho) e Termo de Depoimento (2º trecho). 
Idoso nº 23. Unidade de Registro nº 3 

 

4.2.2 Categoria II – Bloqueio à interferência externa 

 

A Categoria recebeu a denominação de “bloqueio à interferência externa”, 

pois reuniu fragmentos que apontavam para impedimento de acesso de terceiros ao 

idoso. São trechos que retratam a tentativa de familiares, amigos, assistentes sociais 

ou equipe de saúde em terem acesso ao idoso, e, até mesmo, reúnem fragmentos 

de familiares que tentaram especificamente retirar o idoso da contenção ambiental e 

foram impedidos. É um movimento que vem de fora do ambiente em que o idoso 

está contido e retrata ações de terceiros e não do autor da contenção ou do idoso. 

São proibições de acesso ou visita de familiares, como em: 

“(...) a suspeita tranca o portão da casa e não permite que a vitima saia de 
casa sozinho, impedindo que (idoso) mantenha interação com outras 
pessoas, inclusive com seu filho.” (grifo nosso) Tipo de Documento: 
Denuncia. Idoso nº 12. Unidade de Registro nº 4 
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Ou em fragmento com relato do próprio familiar que afirma impedimento de 

acesso: 

“Nesta ocasião, a filha (...) não autorizou a entrada no domicilio alegando 
que a idosa estava dormindo. (...) O sobrinho da idosa – Sr. (...) que estava 
recolhendo o lixo do domicilio (...) acenava por trás de (filha da idosa), e 
dizia que a mesma estava mentindo, que o acesso é negado para todos que 
desejam visitar a tia. Posteriormente, o Sr. (...) (sobrinho) foi ao nosso 
encontro na rua e informou que a idosa sofre maus tratos (...) e que o 
acesso ao interior da residência é sempre negado pela prima.” (grifo nosso) 
Tipo de Documento: Relatório Social. Idoso nº 42. Unidade de Registro nº 4 

 

Há, ainda, registro de equipe de assistência social do município, acionada 

para apurar eventual situação de risco ou vulnerabilidade dos idosos, que teve 

acesso negado às pessoas idosas no trecho: 

“A suspeita não permitiu que eles participassem da ceia de Natal, o que os 
deixou tristes.” E A filha dos idosos não permite acesso a ambos: “Ocorre 
que o funcionário que foi até a residência não foi atendido e a esposa do Sr. 
(..., filha dos idoos), ao ser contatada novamente pelo porteiro, mandou 
dizer que não havia ninguém em casa.” E “(...) mas a suspeita os levou para 
morar com ela, desde então as vítimas não podem receber a visita de 
irmãos, sobrinhos, outros familiares nem outras pessoas. Só tem acesso 
aos idosos no local onde moram quem a suspeita permite.” E “(...) os 
familiares tentam contato com as vítimas, mas são impedidos por (filha)” E 
“Foi informado que uma assistente social teve na casa três vezes e os 
suspeitos não deixam entrar, dizem que as vítimas não podem falar.” (grifo 
nosso) Tipo de Documento: Denúncia (1º, 3º, 4º e 5º trechos) e Relatório 
Social (2º trecho). Idoso nº 23 e Idoso nº 24. Unidade de Registro nº 4 

 

Vê-se do fragmento acima a evidência de impedimento de acesso também a 

outros familiares ou de amigos dos idosos, como que para a manutenção da 

contenção ambiental.  

É como se o acesso de terceiros pudesse, de alguma forma, causar uma 

mudança no contexto da contenção, e quem sabe minar a ação de conter – o que é 

uma possibilidade, como se vê no fragmento abaixo em que há menção expressa da 

autora da contenção no que se refere à influência externa: 

“A sra. (filha), de 65 anos, informou que sua mãe e a cuidadora estavam em 
casa, mas orienta que não seja permitida a entrada de ninguém em sua 
casa, sem aviso prévio. Diz que essa é uma forma de evitar a visita de 
pessoas que colocam idéias na cabeça de sua mãe (sic).” (grifo nosso) Tipo 
de Documento: Relatório Social. Idoso nº 31. Unidade de Registro nº 4 

 No ambiente institucional também foram encontrados registros de contenção 

ambiental da categoria II, apesar da presunsão de que em tais ambientes há 

profissionais qualificados, exercendo prestação de serviços sem o ônus da 

passionalidade que por vezes ronda as relações familiares:  
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“Idoso suplicou para que fosse retirado do local, porém a diretora (da ILPI) 
alegou que (...familiar) proibiu que qualquer filho levasse” (o idoso) (grifo 
nosso). Tipo de Documento: Ouvidoria. Idoso nº 3. Unidade de Registro nº 5 

São fragmentos que denotam despersonalização do idoso, além de 

demonstrarem que a prestação dos serviços, ou que o cuidado fornecido é exercido 

em favor de quem se responsabiliza financeiramente pelo idoso e não direcionado 

ao idoso que não tem o direito de demonstrar sua vontade: 

“Inclusive, o denunciado  informou na clinica que a idosa não possui outros 
filhos, por esta razão os outros filhos não conseguiram tirar a mãe da casa 
de repouso.” E “Pontuou que se apresentaram como filho da idosa, mas 
foram impedidos pela direção da ILPI de retirá-la sem a autorização do Sr. 
(...filho), “seu responsável perante a instituição” (sic) (grifo nosso) Tipo de 
Documento: Ouvidoria (1º trecho) e Relatório Social (2º trecho). Idoso nº 11. 
Unidade de Registro nº 5 

 

Importante o destaque de que não se trata somente da recusa de acesso ao 

idoso na ILPI, mas da recusa de representante legal da ILPI que, juntamente com 

familiar, impede a retirada do idoso da condição de contido. Pois, segundo a análise 

documental, em todos os casos de idosos contidos ambientalmente nas ILPI o 

familiar tinha conhecimento da contenção.  

 

4.2.3 Categoria III – Modos de supressão ou mitigação da vontade 

 

Denominada “modos de supressão ou mitigação da vontade”, a Categoria III 

apresenta trechos que versam sobre o uso de sedação para facilitar a contenção 

ambiental; trechos em que se observa que o idoso foi enganado para ser contido em 

determinado ambiente ou que terceiro foi levado a crer que o idoso não possuía 

capacidade de decidir preservada; e, ainda, casos de contenção ambiental da 

pessoa idosa por persuasão direta ou indireta. 

Nessa categoria observa-se que em alguns casos o idoso quer evitar situação 

de conflito familiar e mantem-se contido; ou quando se sente um fardo, 

considerando suas limitações, opta por ficar silente, em contenção.  

 A escolha do título deve-se ao fato de que os fragmentos reunidos apontam 

para artifícios utilizados para que a vontade do idoso não seja atendida ou para que 

não seja atendida por completo. 
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 Observa-se dos fragmentos que houve a necessidade de sedar a pessoa 

idosa para levá-la a uma ILPI, local onde, por óbvio, ela não pretendia viver, como 

se lê em: 

“O casal sedou a idosa (...) e levaram-na contra a vontade para a clinica lar 
geriátrico (...) dizendo que iriam levá-la de volta para sua residência.” E 
“Cabe sinalizar que, apesar da ausência de um diagnóstico médico, a 
supracitada (a idosa) faz uso dos medicamentos Omenprazol 20mg, 
Furesemina 40mg, Risperidona 1mg (dia e noite), Clonazepam 2mg, 
Losartana Potássica 50mg, Atenolol 25mg e Anlopidina 5mg E Após ter sido 
enganada ao ser levada à instituição: “Informou que ficou uma semana 
“dopada”, devido ao efeito de muita medicação, sofreu 4 quedas, ficou com 
hematomas no braço, machucou os joelhos(...)” (grifo nosso) Tipo de 
Documento: Denuncia (1º trecho) e Relatório Social (demais). Idoso nº 11. 
Unidade de Registro nº 6 

  

Outro trecho coletado expressa o uso de sedação de idoso logo após sua 

retirada de ambiente familiar onde estava contido: 

“Adicionou que o idoso chegou a sua residência com as mãos e ouvidos 
sujos, escaras nos pés, também em uso de psicotrópicos sem qualquer 
avaliação médica, mas adquiridos pela companheira dele (sic)” (grifo nosso) 
Tipo de Documento: Relatório Social. Idoso nº 18. Unidade de Registro nº 6 

  

Em mais um fragmento que denota o uso de sedação com a intenção de 

manter a contenção ambiental, considerando as comorbidades do idoso, 

incompatíveis com os fármacos prescritos, tem-se: 

“Foi esclarecido que dos três filhos de (idosa) apenas o Sr. (...) conseguiria 
ter acesso à avó, destacando que nos últimos contatos percebeu que a 
mesma poderia estar sob efeito de medicação (...)” E “Em relação às 
condições de saúde, fomos informados pelo filho da idosa, que ela é 
diabética, hipertensa, tem artrose nos joelhos (...) Atualmente, a idosa faz 
uso dos medicamentos Trayenta 5mg, Cilostazol50g, Anlodipina Besilato 
5mg, AAS 00mg, Parbamida 100mg, Insulina Humana Regular 100UI/ML 
Injetável. Bromoprida 10mg, Mertformina 850mg, Risperidona 1mg, 
Cetoconazal +Dipropianato de Betametasona + Sulfato de Neomicina 20mg, 
e NImesulida (SOS).” (grifo nosso) Tipo de Documento: Relatório Social 
(ambos trechos). Idoso nº 36. Unidade de Registro nº 6 
 

A categoria III, como dito, também reuniu trechos que exprimem um 

movimento para enganar, ludibriar o idoso para institucionalização, como se lê 

abaixo: 

O próprio idoso, já fora da ILPI, afirma “que foi institucionalizado contra a 
sua vontade. Disse que foi enganado pela filha mais velha, (...) e pelo 
genro, (...)”. Que a filha “o chamou para sair, achando que seria para 
acompanha-lo até o banco, (...). No entanto, falou que passaria com ele em 
um médico primeiro (seria já uma avaliação para admissão em seguida do 
idoso na instituição). Disse que, enquanto passava por um “exame médico”, 
a filha e o genro sumiram. Depois, funcionários o convidaram para conhecer 
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a ILPI e quando perguntou por seus familiares, foi comunicado que eles 
tinham ido embora.” (grifo nosso) Tipo de Documento: Relatório Social. 
Idoso nº 3. Unidade de Registro nº 7 

 

A conduta descrita de utilizar argumento falso para levar o idoso a uma 

instituição de longa permanência, onde permanecerá contido ambientalmente, conta 

com o apoio de profissionais de saúde do local e pode ser encontrada em: 

“O casal sedou a idosa (...) e levaram-na contra a vontade para a clinica lar 
geriátrico (...) dizendo que iriam levá-la de volta para sua residência.” (grifo 
nosso) E Fala da idosa sobre a institucionalização: “Quando elas estavam 
no carro de sua nora, a amiga disse que precisava passar em seu trabalho, 
mas pararam em frente de uma instituição para idosos.” E “(...) seu filho (...) 
“o seu sequestrador”, juntamente com a advogada dele (...), apanhou sua 
impressão digital em um papel, alegando que tratariam de sua isenção junto 
à Prefeitura de (cidade), para isso a acompanhariam até a Prefeitura, mas a 
levaram para a Casa de Repouso (...) e constituíram uma procuração. 
Explicaram que estavam no local para consertar o seu aparelho auditivo. 
Enquanto tentavam fazê-la entrar na ILPI, ela foi recebida pela 
fisioterapeuta, que lhe afirmou que consertariam o seu aparelho e ela 
entrou.” E “e a sua admissão na ILPI, se consolidou sem a realização da 
entrevista inicial e sem tomarem ciência de sua vontade e concordância.” 
(grifos nossos) Tipo de Documento: Denuncia (1º trecho) e Relatório Social 
(demais). Idoso nº 11. Unidade de Registro nº 7 

 

A conduta de manter a pessoa idosa contida se prolonga do ambiente 

residencial para o ambiente institucional e o argumento ardil utilizado para conter 

acaba sendo acolhido pela idosa que acaba concordando em permanecer na ILPI 

que lhe oferece melhores condições de vida 

“Há aproximadamente quatro anos, sua filha propôs que eles fossem morar 
em sua casa, pois assim poderiam reduzir custos. Os idosos aceitaram, 
porém passaram a não ter mais autonomia para decidir sobre os assuntos 
que lhe diziam respeito. Os documentos pessoais e os cartões bancários 
ficaram com a filha e o genro e desde então não possuem acesso aos seus 
recursos financeiros.” E “A idosa nos expôs como foi para a ILPI. Disse que 
sua filha chegou ao seu quarto e pediu que ela colocasse algumas roupas 
em uma mala, pois iria passar um semana em um local para ver se ela 
gostava. Foi levada para aquela instituição, porém sem a possibilidade de 
decidir se queria ali permanecer.” (...) Sobre a sua estadia na ILPI, a 
senhora (idosa) declarou que comparando com a situação em que estavam 
vivendo anteriormente, ela prefere permanecer ali, pois tem contato com 
pessoas, recebe uma boa alimentação e vem sendo bem cuidada.” (grifo 
nosso) Tipo de Documento: Relatório Social (ambos trechos). Idoso nº 23. 
Unidade de Registro nº 7 

 

Importante registrar que não foi possível identificar relatos de uso de 

argumento falso para contenção inicial ou manutenção da contenção ambiental em 
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residências. No que tange ao uso de persuasão psicológica, como forma de mitigar 

a vontade dos idosos para mantê-los em contenção ambiental, indicando certa 

intimidação em: 

“Foi observado que a idosa, embora lúcida, algumas vezes deu a impressão 
de estar intimidada com o filho que a abordava de forma um tanto brusca e 
impaciente (...)” E “Vale sinalizar, que não foi possível a nossa intervenção 
com a Sra. (idosa) sem a participação de seu filho, que além de não permitir 
que ficássemos a sós, também interferiu nas respostas dela, mesmo após 
as inúmeras vezes em que foi advertido para não interferir.” (grifo nosso) 
Tipo de Documento: Diligência do Grupo de Apoio Técnico aos Promotores 
(1º trecho) e Relatório Social (2º trecho). Idoso nº 36. Unidade de Registro 
nº 8 

 

Apesar dos termos de depoimento de vizinhos próximos ao idoso, que 

descrevem, dentre outras violências, a contenção ambiental a que era submetido, o 

idoso, que sofre com a situação de conflito de seus familiares, ao prestar 

depoimento, limita-se a informar que gostaria que seus familiares vivessem em 

harmonia: 

“que, perguntado sobre o fato de vizinho ouvirem gritos vindo de sua 
residência, (o idoso) disse que “ninguém na família é perfeito” mas que 
gostaria que as relações familiares se harmonizassem.” E “que nunca 
presenciou violência física, mas já presenciou inúmeros gritos e palavrões 
dirigidos ao idoso por (nora e netos) (...); que a depoente já inclusive fez 
gravações desses gritos e pressões psicológicas dirigidas ao idoso; que os 
três pressionam o idoso para que faça tudo sozinho (preparo do café, tomar 
os remédios).” (grifo nosso) Tipo de Documento: Termo de Depoimento do 
Idoso (1º trecho) e Termo de Depoimento terceiro (demais trechos). Idoso nº 
34. Unidade de Registro nº 8 

  

No mesmo sentido, pessoa idosa em ambiente residencial, mantida em 

contenção ambiental por seu próprio filho, na tentativa de evitar maiores conflitos, 

silencia: 

“Que o filho da (idosa), Sr. (...), não permite acesso às idosas; que a 
declarante conseguiu ver a tia e a avó há aproximadamente uns 6 meses; 
que foi até a casa das idosas em horário que o Sr. (sobrinho da idosa) não 
estava; que não foi permitido que a declarante entrasse na casa; que só 
conversou com a avó no portão; que a idosa chorou mas não relatou nada.” 
(grifo nosso) Tipo de Documento: Termo de Depoimento. Idoso nº 33. 
Unidade de Registro nº 8 
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5  DISCUSSÃO 

 

 O principal achado do presente estudo consiste no ineditismo do registro da 

constatação de idosos em contenção ambiental no cenário brasileiro, já que o 

número de pesquisas sobre o tema é escasso e, ainda, no avanço na descrição ou 

tipologia específica desse tipo de contenção.  

 Os fragmentos identificados na análise documental vão ao encontro da 

definição de contenção ambiental de Mislej e Bicego (2018), que descrevem ações 

de contenção ambiental que vão além das trancas e cadeados, que promovem o 

isolamento do mundo externo, afetam a comunicação e o uso de dispositivos que 

suprem limitações funcionais dos idosos (aparelho auditivo, cadeira de rodas, óculos 

e outros). 

 Os achados da Categoria I e da Categoria III corroboram o estudo de 

Hammer et al (2016), que versa sobre “tratamentos involuntários” que incluem 

práticas de contenção ambiental. Isso porque a Categoria I identificou indivíduos 

trancados em seus lares, com restrição de acesso à comunicação (telefone, e-mail, 

visitas, acesso à internet). E, no que tange às ações descritas no estudo para 

impedir o uso de transporte (esconder chaves do carro, inutilizar bicicletas ou até 

mesmo automóveis), que possuem como característica principal enganar o idoso, de 

igual forma, pôde a presente pesquisa identificar ações dessa natureza, como se 

observa nos fragmentos coletados pela Categoria III.  

Em Sheepman et al (2014), estudo belga que versa sobre a perspectiva da 

enfermagem no uso de contenção em ambiente residencial, que contou com 80,3% 

dos pacientes acima de 60 anos, foram identificados de igual forma, indivíduos em 

contenção ambiental com uso de trancas, como no presente estudo (Categoria I), 

além de idosos em contenção em um dos cômodos da residência, como descrito na 

caracterização dos casos de contenção (item 4.1), num percentual de 15,79%. 

A literatura identifica, ainda, contenções ambientais em ambientes 

institucionais, o que ratifica os achados do presente estudo, que reuniu fragmentos 

nesse sentido com idosos alijados de seu direito de ir e vir, mantidos contra a 

vontade nas ILPI -- como posto em Oye et al. (2017), em desrespeito à legislação 

em vigor e ao princípio bioético da justiça que prima pela efetividade das políticas 

públicas que prezem pela autonomia e participação efetiva do idoso na sociedade 

(MURAD et al, 2015).  
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Entretanto, o citado estudo de Oye et al. (2017), que é uma pesquisa 

realizada na Noruega, identificou idosos isolados dos demais residentes, sem 

interação mesmo dentro da própria instituição. Essa contenção, adstrita a um único 

cômodo não foi observada pela presente pesquisa.  

 Importante notar que apesar do dever legal de todos os cidadãos, o que inclui 

os profissionais de saúde, de comunicar casos de violação de direitos de pessoas 

idosas (artigo 6º do Estatuto do Idoso – Lei 10.741/2003), bem como do dever que 

tem a instituição em zelar pelos idosos hospedados, em nenhum dos casos em que 

foi identificado idoso em contenção ambiental, foi a ILPI quem ofereceu denúncia ao 

Ministério Público. 

 Uma hipótese para o número baixo de idosos contidos em ambiente 

institucional é a ausência de protocolos na admissão da pessoa idosa, com a escuta 

do idoso, seu envolvimento na escolha da instituição que mais se adeque a suas 

características, colhendo dados sobre seu histórico familiar e os motivos que o 

levaram à institucionalização para que se verifique se é da sua vontade residir na 

ILPI.  

 Outra hipótese, que não exclui a primeira, e que já é apontada pela literatura 

científica, é a necessidade de maior capacitação dos profissionais de saúde das ILPI 

(Poltronieri, 2019), especialmente nas práticas gerontológicas. Profissionais de 

saúde habilitados, participando da admissão do idoso seriam capazes de melhor 

avaliar as circunstâncias da institucionalização, sinalizando eventuais situações em 

que a vontade do idoso não está sendo observada, solicitando maior observação ou 

a denunciando, se necessário.  

Quanto aos fragmentos coletados na Categoria II, não foram encontradas 

referências específicas na literatura quanto ao impedimento de acesso de equipes 

da assistência, saúde, familiares e rede de apoio aos idosos em contenção 

ambiental, o que talvez se explique pelo número ainda tímido de estudos sobre o 

tema. 

 Certo é que, em atenção ao artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal 

(1988), faz-se necessário o consentimento do morador para ingresso em uma 

residência, com algumas poucas e raras exceções. Com isso, a averiguação de uma 

situação de risco ou vulnerabilidade acaba prejudicada ou até inviabilizada pela 

negativa de entrada de morador, ausência de testemunhas capazes de comprovar 
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condutas de negligência ou violência, isso sem mencionar as áreas da cidade em 

que se mantém conflito armado que inviabilizam a ação do poder público. 

Assim, há de se mencionar, mais uma vez, o ineditismo dos fragmentos 

identificados na Categoria II, “bloqueio de interferência externa” sem estudos que 

retratem tais ações. Sugere-se, como hipótese, para os fragmentos da Categoria II, 

em que é vedada interferência externa em ambiente familiar, como a que se observa 

equipe de assistência social impedida pelos autores da contenção a ter acesso às 

pessoas idosas, por três vezes, sob a justificativa de que não poderiam falar no 

momento (idosos nº 23 e 24, documento: relatório social); ou de autor da contenção 

que troca a fechadura da casa do idoso para impedir que sua rede de apoio 

(vizinhos) entre em sua residência e lhe preste assistência (idoso nº 34, documento: 

termo de informação) a de que talvez sejam ações praticadas para manutenção da 

contenção ambiental imposta. 

O pressuposto é de que o autor da contenção tenha conhecimento de que dar 

acesso ao idoso poderia de alguma forma fazer cessar a contenção ambiental, o que 

não é o seu desejo. O acesso da rede de assistência social ou médica do município 

poderia, por exemplo, ensejar a intervenção de profissional na realidade de vida do 

idoso e outras providências como o envio de relatório ao Ministério Público. Ou, 

ainda, com o acesso a outros familiares que, cientes de sua condição de vida, 

poderiam retirar o idoso da residência, como relatado no fragmento do idoso nº 10 

em que se lê que o autor da contenção não permite que a pessoa idosa resida com 

outro familiar. 

 Quanto à hipótese que talvez explique os fragmentos de idosos contidos em 

ILPI da mesma Categoria II, cujos familiares foram impedidos por representantes da 

instituição de retirar o idoso por ausência de autorização do familiar responsável 

financeiro, as hipóteses que abaixo serão pormenorizadas quanto ao número 

reduzido de identificação de idosos em contenção ambiental nas ILPI, quais sejam: 

ausência de escuta do idoso, de capacitação dos profissionais das ILPI em 

gerontologia, do cuidado centrado no paciente, sem exclusão dos demais, parecem 

também aplicáveis aos casos. 

O impedimento de acesso de outros familiares é real na prática profissional 

das fiscalizações do Ministério Público nas ILPI. Não é raro obter informações e 

registros que demonstram a necessidade de obtenção de autorização do familiar 

para saída dos idosos da ILPI sem acompanhante ou eventual restrição de pessoas 
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para a visitação e acesso aos idosos, ignorando os profissionais de saúde o 

princípio da beneficência que busca preservar não só o bem-estar físico, mas 

mental, e o de não causar dano ao idoso, centro dos cuidados prestados. No mesmo 

contexto empírico das fiscalizações, observa-se registro de horários de visitação 

limitados a poucas horas e dias semanais, e em períodos do dia que impedem a 

visitação de indivíduo que exerça atividade laboral. O que limita sobremaneira o 

convívio dos idosos com a comunidade que o cerca, o acesso de outros familiares e 

amigos, outra referência também á práticas que ferem o princípio bioético da 

beneficência. 

 Importante destacar a despersonalização do idoso institucionalizado, afastado 

do seu direito de expressar seus desejos, vontades e direitos ao observar os 

fragmentos da Categoria II, em que idosos são impedidos pelos representantes 

legais de serem retirados das ILPI, apesar de assim desejarem.  

Foi observado, ainda, pela pesquisadora que 4 dos 7 idosos contidos em 

ambiente institucional possuíam capacidade decisória preservada, eram capazes de 

gerenciar suas vidas no momento em que foram avaliados por médico psiquiatra do 

Ministério Público (idosos nº 6, 11 e 23). Apenas o idoso nº 24 sofria com a Doença 

de Alzheimer e, segundo avaliação psiquiátrica sofria com declínio cognitivo 

avançado – o que comprometia sua capacidade para tomada de decisões. 

 É manifesto que o foco do cuidado dispensado nas ILPI é ao idoso, ele é o 

contratante dos serviços, mesmo que terceiro se responsabilize financeiramente 

pelo custeio, como prevê o artigo 50, I do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), sendo 

tais práticas contestáveis à luz do referencial de autonomia e liberdade prevista em 

nosso País. 

Desse modo, estudos sugerem a profissionalização nas ILPI como uma 

expectativa de melhoria das condições de cuidado prestado aos idosos, mas, 

também, como meio para cessar ou diminuir a ocorrência de contenções 

(POLTRONIERI; 2019, SCHEEPMANS ET AL; 2020). 

Nesse sentido, a qualidade do atendimento prestado às pessoas idosas está 

reforçada em dispositivos legais como o Estatuto do Idoso, quando menciona, como 

prioridade, a capacitação dos recursos humanos na área de geriatria e gerontologia 

(parágrafo 1º do artigo 3, inciso VI da Lei 10.741/2003); como na Portaria 810/1989 

do Ministério da Saúde, que enumera os profissionais que devem prestar o 

atendimento nas ILPI do território nacional; ou a previsão da Política Nacional de 
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Saúde de atendimento multidisciplinar e interdisciplinar aos idosos (que foi aprovada 

pela Portaria 2528/2006, item 3.2); bem como do número mínimo de profissionais 

com educação permanente dos profissionais na área da gerontologia estabelecidos 

pela RDC 502/2021 da Vigilância Sanitária com base no grau de dependência dos 

idosos. 

Ainda neste pórtico, a Lei nº 8.049/2018 do Estado do Rio de Janeiro 

determina que os profissionais sejam contratados a depender da necessidade de 

seus hóspedes, podendo uma ILPI que tenha idosos com grau de dependência II 

contar com a mínima composição médico (preferencialmente geriatra), enfermeiro, 

fisioterapeuta, auxiliar ou técnico de enfermagem, nutricionista, cuidador, terapeuta 

ocupacional, assistente social e psicólogo, além de estabelecer o quantitativo de 1 

cuidador para cada 8 idosos e 1 auxiliar ou técnico de enfermagem para cada 10 

idosos. 

Apesar disso, Poltronieri (2019), em estudo sobre desafios para garantia de 

cuidado digno em ILPI, constatou várias formas de violência nos ambientes 

institucionais, tais como preconceitos, infantilização e despersonalização dos idosos 

e descumprimento das políticas públicas. Assim, no ambiente em que se deveria 

encontrar um cuidado personalizado e especializado, que atenda ao melhor 

interesse do idoso, sujeita-se o indivíduo à condições degradantes, de violência. 

 No que tange às características sociodemográficas dos idosos contidos, a 

literatura não menciona informações tais como sexo, renda, faixa etária ou distinção 

entre bairros ou municípios, o que pode estar relacionado ao número pequeno de 

pesquisas sobre contenção ambiental. 

 Entretanto, destaca-se o percentual de 74% mulheres contidas 

ambientalmente, ficando latente a associação deste percentual com o número de 

mulheres idosas vítimas de violência, como o percentual de 83% encontrado pelo 

estudo de Barros et al (2019) sobre violência doméstica. 

Apesar de se destacar a presença do fenômeno da contenção ambiental 

individualmente superior aos demais no bairro do recreio dos bandeirantes 

(concentrando 11% dos casos), tal achado parece refletir somente falta de 

associação entre renda e ocorrência de contenção ambiental.  

 O recreio dos bandeirantes é um bairro que teve um crescimento imobiliário 

grande desde 1980, em virtude da extensão de empreendimentos imobiliários na 

região da barra da tijuca. Entretanto, apesar da praia, de empreendimentos luxuosos 
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e shopping, o bairro também enfrenta problemas com a ocupação irregular de terras, 

e somente nos últimos anos vem contando com obras para implantação de 

saneamento básico (MENDES, BARCELLOS, 2018). 

Por outro lado, a renda dos idosos em contenção ambiental no bairro e na 

respectiva região administrativa é superior à renda dos idosos em contenção na 

região XIII, sendo de 3 a 5 salários na região em que o bairro do Recreio está 

inserido, e 1 a 3 salários na região XIII, onde foi encontrado percentual de 38,6% 

dos idosos contidos. 

Na ausência de outros parâmetros, a hipótese é a de que o fenômeno da 

contenção ambiental atinge todas as rendas e, como já destacado pelas 

características sociodemográficas, parece também atingir idosos acima de 80 anos, 

considerando o percentual de 54%, ou seja, aqueles mais fragilizados e 

dependentes. 

Estudo realizado por Capeletto et al (2021) com o objetivo de estimar a 

prevalência da contenção mecânica e seus fatores associados na Atenção 

Domiciliar constatou que os familiares replicavam as contenções mecânicas que 

tinham presenciado no ambiente hospitalar em suas casas, chegando a manter seus 

idosos, anos a fio, em contenção por 24 h por dia. 

 Há de se destacar a importância do trabalho do profissional de saúde, e, em 

especial, da enfermagem por ser uma profissão eminentemente de cuidado. É mister 

que a enfermagem veja que suas ações têm uma visibilidade muito maior do que as 

prestadas na atenção do paciente em momentos pontuais. O enfermeiro ensina, 

propaga conhecimento na medida em que é observado não só por seus pacientes, 

mas pelos familiares e rede de apoio dos pacientes que replicam suas práticas. 

 No que tange ao cuidado em ambiente familiar, as dificuldades são ainda 

maiores, considerando os desafios e a suscetibilidade do idoso frente aos seus 

contextos familiares e sociais, o que faz com que o idoso possa receber, sim, um 

cuidado personalizado, mas, ao mesmo tempo, considerando a ausência de 

conhecimento quanto aos riscos da contenção, esteja ainda mais vulnerável. 

Contudo, o perfil de idosos em contenção ambiental identificado é de 83% 

contidos por seus próprios familiares. Em Hamers at (2016) não foi identificado o 

percentual de autores da contenção, apesar do estudo apontar a família como 

principal personagem no processo decisório do emprego de tratamentos 

involuntários.  
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 Já o estudo de Capeletto et al (2021) apesar de ter como foco as contenções 

mecânicas, encontrou o percentual de 47,6% de familiares, autores da contenção, o 

que demonstra que a escolha é realizada sem critérios técnicos, desconhecendo-se 

os riscos de seu emprego. A literatura aponta ainda o uso regular de contenções em 

ambiente domiciliar, mas tanto os cuidadores informais quanto enfermeiros detêm 

pouco conhecimento sobre as consequências negativas do uso de contenções e 

ambos utilizam a prática (SCHEEPMANS et al, 2020). 

 No que tange ao percentual de 65% dos sintomas neuropsiquiátricos 

identificados no perfil dos idosos participantes, tem-se registro na literatura de que a 

agressividade é um dos principais desafios no cuidado - o que parece justificar os 

achados do presente estudo (CAPELETTO et al, 2021). 

Estima-se que até 2040, mais de 80 milhões de indivíduos sofrerão com 

demência que é uma síndrome que deteriora as funções cognitivas e está 

frequentemente acompanhada de sintomas neuropsiquiátricos, como a 

agitação/agressividade, apatia, mudanças de humor, dentre outros. A agitação é 

sintoma que acomete cerca de 20% dos pacientes com demência, podendo chegar 

a 50% se o paciente estiver institucionalizado (BLONIECKI et al, 2014). E, dentre os 

institucionalizados, estudos indicam que de 70 a 90% dos pacientes com demência, 

sofrem com agitação (MASTERMAN, 2004). 

Sabe-se que a agressividade dos pacientes pode ser minimizada com o 

aprimoramento da escuta por parte dos profissionais de saúde (MCCANN et al, 

2014). O aprimoramento dos profissionais para lidarem com os comportamentos 

desafiadores, propiciando a estimulação cognitiva e a reabilitação gerontológica é 

possível e remete a boas práticas de cuidado (DELVALE et al, 2020). 

Portanto, usando a potencialidade dos indivíduos, estimulando o que cada um 

tem de melhor, lhe prestando um cuidado reabilitante garante-se não só boas 

práticas, mas cuidado focado na dignidade e nos direitos humanos, valores esses a 

que todos os indivíduos deveriam ter acesso. 

 A complexidade do cuidado e o estresse dos cuidadores faz com que a 

contenção, incluída dentre os tratamentos involuntários, seja escolhida como única 

forma de prevenção de quedas ou para controle comportamental (HAMER et al, 

2016). 

 Outro ponto a ser esclarecido é o que se refere ao desfecho do procedimento 

administrativo na época da coleta de dados (item 10 do instrumento de coleta de 
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dados), para que fique claro que a inexistência de arquivamento do procedimento 

administrativo por ajuizamento de medida judicial não significa ausência de medida 

judicial, já que fica a critério do Promotor de Justiça manter ou não o procedimento 

ativo para outras medidas necessárias de forma administrativa (segundo a 

Resolução nº 2227/2018 do MPRJ, que disciplina a atuação extrajudicial dos 

membros do MPRJ).  

 E, ainda, quanto ao mesmo item desfecho, o percentual de 50,88% 

encontrado para “arquivado por outros motivos” envolveu casos em que o idoso, 

após a intervenção, foi encontrado fora de situação de risco ou vulnerabilidade (27 

dos 29 casos), demonstrando que a intervenção realizada trouxe melhoria nas 

condições de vida dos referidos idosos, de tal forma que nenhuma outra intervenção 

era necessária, o que gerou o arquivamento do procedimento administrativo. 

 A atuação que o Ministério Público exerce nas Promotorias de Justiça de 

Proteção à Pessoa Idosa da Capital promove uma maior atenção na atuação dos 

equipamentos de assistência social e de saúde do município, na efetivação das 

políticas públicas em favor da pessoa idosa. Além disso, atua-se identificando uma 

rede de apoio e outros familiares para aproximação com o idoso, na avaliação e 

fomento à solução de conflitos familiares, tudo no sentido de propiciar melhores 

condições de vida para os idosos, sem prejuízo de serem ajuizadas medidas 

protetivas, caso necessário. 

Com isso, foram constantes nos procedimentos administrativos relatos de 

situações de conflito familiar que se perpetuam ao longo da vida da pessoa idosa. E 

que por vezes envolviam familiares em uso de substâncias psicotrópicas, com 

comportamentos violentos, que demandam ações mais complexas, com a 

necessidade de um manejo que propicie a interlocução de vários personagens como 

o judiciário, a saúde, a assistência social e de familiares. Infelizmente, por ausência 

de políticas públicas de cuidado, insuficiência da rede de atenção psicossocial 

(CAPS), desigualdade social e outros fatores não menos importantes, algumas 

situações se mantêm sem uma solução.  

Na categoria III foram reunidos fragmentos que expressavam modos de 

supressão ou mitigação da vontade dos idosos contidos e dentre estes, a utilização 

de sedação para levar o idoso à contenção ou para mantê-lo em contenção 

ambiental, em flagrante violação à autonomia dos idosos, que também é um dos 

princípios da bioética. Dez dos cinquenta e sete idosos em contenção ambiental 
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pareciam fazer uso de fármacos não com objetivo de tratamento para suas 

comorbidades, mas para redução da atividade motora, sendo o emprego da 

contenção farmacológica uma possibilidade considerando os achados na literatura 

(BERZLANOVICH; SCHÖPFER; KEIL et al, 2012). 

Nesse sentido, tem-se a pesquisa de Scheepmans et al (2014) descrevendo o 

uso de medicamentos para controle comportamental de indivíduos, utilizados por 

familiares. Assim, o presente estudo parece corroborar os achados de Scheepmans 

et al (2014) que descreve a associação de contenções físicas com as 

farmacológicas. Em conclusão, o mesmo estudo sugere necessidade urgente de 

entender e, de alguma forma, regulamentar o cuidado em âmbito familiar, 

considerando os relatos de indivíduos trancados em seus lares e deixados à própria 

sorte, como foram observados em fragmentos deste estudo (SCHEEPMANS et al., 

2014). 

 Em Capeletto et al (2021), 85,7% dos idosos contidos mecanicamente 

também se encontravam contidos ambientalmente e, em Oye et al. (2017) era 

utilizada a contenção física para realizar a contenção ambiental em ambiente 

institucional. As associações de uso de contenção não foram observadas nos relatos 

do presente estudo. 

 A realidade de supressão e mitigação de vontade dos idosos (categoria III) 

merece um estudo mais aprofundado, já que ressaltam por um lado condutas 

criminosas para objetificar o idoso, sedando-o para conseguir o intento de levá-lo 

contra a sua vontade para a ILPI (como descrito no fragmento do idoso nº 11 

constante da denúncia). E, por outro, condutas em que o idoso, mesmo capaz de 

decidir por não estar sob o efeito de nenhum fármaco, é enganado para ir à ILPI sob 

a alegação de que iria ao banco (idoso nº 3, relatório social). 

Da citada Categoria III constam, ainda, fragmentos de idosos, também com 

capacidade decisória preservada, que são levados a crer que não há outra saída, 

como a do fragmento da idosa nº 23, que faz constar do relatório social que, frente à 

situação que experimentou vivendo em companhia da filha, preferia permanecer na 

ILPI, apesar de ter sido enganada quando da institucionalização; ou da idosa que, 

diante de seu filho, através do portão de sua casa, em oportunidade em que o autor 

da contenção estava fora da residência, chora, mas não relata a situação em que se 

encontra (idosa nº 33, documento: Termo de Depoimento). 
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É preciso investigar a fundo o sofrimento das pessoas idosas que, diante da 

senescência e de limitações biológicas próprias do envelhecimento sentem-se um 

fardo para seus familiares, cedem a seus pedidos mesmo que isso represente seu 

encarceramento, a perda de sua autonomia, em violação à lei e ao princípio bioético 

da autonomia. 

Moreira et al (2020) em revisão narrativa sobre a depressão de idosos 

institucionalizados, ressalta sensação de fardo, frustação e abandono dos idosos, 

sugerindo que a opção de institucionalização acaba ocorrendo tanto pelos idosos 

quanto por seus familiares. 

O construto de resiliência ainda se encontra em construção, comportando 

vários conceitos oriundos não só da física, mas das ciências humanas de 

pesquisadores de diferentes saberes (BARLACH, 2005). É possível, entretanto, 

dizer que há indícios de que o comportamento descrito por parte dos fragmentos da 

Categoria III, em que idosos são persuadidos a evitarem conflitos familiares ou 

serem fardo ainda maior, não seja de idosos resilientes. 

Isso porque apesar dos vários conceitos postos na literatura científica, 

resiliente não é o que se subjuga para sobreviver. Melillo (2004 e 2005) refere uma 

adaptação positiva do indivíduo que, frente à adversidade, se transforma ativamente, 

sendo sujeito, protagonista e não um objeto de sua história pessoal. 

Victor Frankl (1997), psiquiatra que retrata sua vida em campo de 

concentração, refere a busca por um sentido dentro da adversidade, como que para 

sua proteção. Aduz que os prisioneiros, consciente ou inconscientemente, abriam 

mão da alimentação racionada ou do ambulatório médico mesmo com ferimentos 

que necessitassem de atenção. Tudo parecia indicar o favorecimento da morte, já 

que os nazistas levavam às câmaras de gás os prisioneiros que não possuíam 

condições mínimas de saúde (BARLACH, 2005).  

Paranhos et al (2018) aborda o conceito de autonomia relacional do idoso no 

contexto dos cuidados em saúde. Para as pesquisadoras, a autonomia do idoso, 

vulnerável, não é de todo livre do controle do profissional de saúde, ou livre de toda 

e qualquer interferência, o que parece se aplicar também aos fragmentos coletados. 

E aprofunda a questão, ao citar Durkheim, que entende inexistir autonomia 

dissociada do contexto social em que o indivíduo vive, sendo necessário oferecer ao 

idoso um contexto que lhe forneça suporte tal que lhe permita participar das 
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decisões que lhe dizem respeito, ser ouvido, e, também, se responsabilizar por suas 

escolhas (DURKHEIM, 1917 apud PARANHOS et al, 2018). 

Nesse sentido, Paulon et al (2018) ao citar Rotelli (2008), em estudo sobre a 

reforma psiquiátrica, ressalta que a liberdade é um fato coletivo, que ninguém é livre 

se não tem uma finalidade comum. E a construção coletiva dessa liberdade em 

sociedade deve focar no modelo assistencial, contando com o cuidado em rede, 

atenção psicossocial, rede social, base territorial (ROTELLI, 2008 apud PAULON et 

al, 2018). 

Faz-se necessário abordar todas as questões à luz do biodireito, 

considerando a constatação no presente estudo de idosos em contenção ambiental, 

com análise mais profunda de seus impactos e riscos na saúde dessa população 

que vem envelhecendo com limitações. Sendo urgente uma atenção multidisciplinar 

às questões em transformação que precisam respeitar limites éticos, apesar da 

complexidade do cuidado que se apresenta como realidade nas famílias brasileiras. 

E por isso, a validade do tema em estudo ao contexto atual de sofrimento com a 

Pandemia da COVID-19 e de movimentos de luta como o da Frente Nacional da ILPI 

(https://www.facebook.com/frentenacional.ilpi), e Vidas Idosas Importam 

(https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/reportagem/vidas-idosas-importam).  

Portanto, a continuidade de estudos com a temática é necessária e pode 

trazer contribuições práticas para a promoção de políticas do envelhecimento com 

autonomia e dignidade. 

  

5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

A principal limitação do estudo se relaciona com o conteúdo das informações 

obtidas nos procedimentos administrativos, que possuem, sim, o objetivo de 

investigar eventual vulnerabilidade ou risco da pessoa idosa, mas sem qualquer 

direcionamento para investigação da contenção ambiental praticada em face dos 

idosos – o que pode não ocorrer com os documentos gerados dentro do próprio 

Ministério Público (oitivas, relatórios sociais e avaliações psiquiátricas, por exemplo), 

considerando o conhecimento e o debate do tema dentro da instituição. 

Os relatórios sociais, médicos e avaliações realizadas pela rede do município 

do Rio de Janeiro, parte integrante dos procedimentos, encaminham respostas 
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quanto ao contexto social ou de saúde dos idosos, sem padrão definido. Mas, não 

são solicitadas informações quanto à contenção ambiental de forma especifica e sua 

menção depende do olhar do técnico que, em diligência ao domicilio do idoso, relata 

seu contexto de vida. 

 No mesmo sentido, a verificação de idosos em contenção ambiental nas ILPI 

pareceu ter sido prejudicada já que, em atenção ao método proposto, poucos casos 

de idosos foram identificados o que pode não retratar a realidade fática. Importante a 

elaboração de novos estudos com objetivos mais pontuais que possam, de fato, 

verificar se o percentual de idosos contidos ambientalmente nestes ambientes é 

inferior ao demais. 

 

6 CONCLUSÃO  

 

O estudo constatou a existência do fenômeno da contenção ambiental em 

ambiente residencial e ambiente institucional, demonstrando que o tema merece a 

atenção da comunidade científica para melhoria das condições de vida dos idosos e 

para fomentar políticas públicas que primem por boas práticas de cuidado para esta 

população que vem envelhecendo com limitações funcionais e cognitivas. 

Além disso, no ambiente institucional, reforça-se a necessidade de maior 

capacitação dos gestores e dos profissionais de saúde das ILPI para, atentos aos 

idosos, verdadeiros contratantes e protagonistas dos cuidados prestados, dos 

serviços prestados, evitarem condutas que contrariem a manutenção do idoso em 

suas unidades sem seu consentimento, com avaliações e reavaliações constantes e 

registros nos prontuários multiprofissionais dos seus hóspedes em respeito a seus 

direitos, suas vontades e, especialmente, à dignidade a que cada idoso faz jus. 

No que tange ao cuidado domiciliar, este estudo une-se a outras pesquisas no 

sentido de que são necessárias políticas públicas voltadas à atenção domiciliar, com 

apoio aos cuidadores familiares, não só financeiro, mas de orientação, manutenção 

de maior quantidade de centros-dias, e de programas que auxiliem o cuidado 

domiciliar dos idosos. 

Portanto, os objetivos geral e específico do presente estudo foram atendidos, 

com a identificação de idosos em contenção ambiental, com indicação das 

características da contenção a que estavam submetidos e contextos da referida 
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contenção, com a seleção de fragmentos dos próprios documentos que constituíram 

o corpus do estudo, trazendo a luz uma realidade que precisa ser pesquisada.  

Sugere-se novos estudos em ambiente institucional sobre as práticas de 

admissão dos idosos nas ILPI, especialmente quanto à aferição da vontade do idoso 

em ser institucionalizado, sobre a escuta e o respeito à autonomia da pessoa idosa. 

Faz-se necessário, ainda, abordar o fenômeno no biodireito, considerando a 

constatação no presente estudo de idosos em contenção ambiental, com análise 

mais profunda de seus impactos e riscos na saúde dessa população que vem 

envelhecendo com limitações. Como emergente uma abordagem multidisciplinar da 

questão em transformação que precisa respeitar limites éticos, apesar da 

complexidade do cuidado que se apresenta como realidade nas famílias brasileiras. 

Registre-se a criação de um grupo de trabalho especifico sobre o fenômeno 

junto ao Ministério Público para propagação do tema entre os Promotores de Justiça 

e técnicos periciais, tendo por objetivo não só a sensibilização, mas a definição de 

protocolos para uma ação mais célere e pontual quanto à contenção ambiental de 

idosos. As reuniões do grupo de trabalho já estão avançadas, com a edição de 

cartilha sobre o assunto e previsão de capacitação especifica sobre o tema, sendo 

um exemplo de retorno do presente estudo para a prática profissional dos 

operadores de direito, das equipes multiprofissionais que integram o órgão e para os 

cidadãos idosos, que tanto merecem nossa atenção. 
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8 APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – MODELO DA PLANILHA DE SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 
______________________________________________________ 

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 
______________________________________________________ 

 
Nº Nº PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO 
VERIFICADA CONTENÇÃO? 
0. NÃO 1 SIM 

01 201800XXX 0 

02 2017XX000 1 

03 2019YY0XX 0 

TOTAL  SOMATÓRIO 
______________________________________________________ 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
– continuação 
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APÊNDICE C – RELAÇÃO DE UNIDADES DE REGISTRO POR IDOSO  
 

IDOSO (Nº) AMBIENTE 1 2 3 4 5 6 7 8

1 RESIDENCIAL 0 1 1 1 0 0 0 0
2 RESIDENCIAL 1 0 0 1 0 0 0 0
3 ILPI 0 0 0 0 1 1 1 0
4 RESIDENCIAL 0 0 1 1 0 0 0 1
5 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 1
6 ILPI 1 0 1 1 0 0 1 1
7 ILPI 1 0 0 0 0 0 0 1
8 RESIDENCIAL 0 0 0 0 0 1 0 0
9 RESIDENCIAL 1 1 0 1 1 0 0 0

10 RESIDENCIAL 1 0 0 0 1 0 0 0
11 ILPI e RESIDENCIAL 1 0 1 1 1 1 1 0
12 RESIDENCIAL 1 0 0 1 0 0 0 0
13 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 0
14 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 0
15 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 0
16 RESIDENCIAL 1 1 0 0 0 0 0 0
17 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 0
18 RESIDENCIAL 0 1 0 0 0 1 0 0
19 RESIDENCIAL 1 1 0 0 0 0 0 0
20 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 0
21 RESIDENCIAL 1 0 0 1 0 0 0 0
22 RESIDENCIAL 1 0 1 1 0 1 0 1
23 ILPI e RESIDENCIAL 1 0 1 1 0 0 1 1
24 ILPI e RESIDENCIAL 1 0 1 1 0 0 1 0
25 RESIDENCIAL 1 0 0 1 0 0 0 0
26 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 1
27 RESIDENCIAL 1 0 0 1 0 0 0 0
28 RESIDENCIAL 0 1 0 0 0 0 0 0
29 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 0
30 RESIDENCIAL 1 1 0 0 0 0 0 0
31 RESIDENCIAL 1 1 0 1 0 0 0 0
32 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 0
33 RESIDENCIAL 1 1 0 0 0 0 0 1
34 RESIDENCIAL 0 0 0 1 0 0 0 1
35 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 0
36 RESIDENCIAL 0 1 0 1 0 1 0 1
37 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 1 0 0
38 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 0
39 RESIDENCIAL 1 0 1 0 0 0 0 0
40 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 0
41 RESIDENCIAL 0 1 0 1 0 1 0 0
42 RESIDENCIAL 0 1 0 1 0 0 0 0
43 RESIDENCIAL 0 1 0 1 0 0 0 0
44 ILPI e RESIDENCIAL 1 1 0 0 0 0 0 0
45 RESIDENCIAL 1 0 0 1 0 0 0 0
46 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 0
47 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 1 0 0
48 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 0
49 RESIDENCIAL 0 0 0 1 0 0 0 0
50 RESIDENCIAL 1 0 0 1 0 0 0 0
51 RESIDENCIAL 1 0 0 1 0 0 0 0
52 RESIDENCIAL 1 0 0 1 0 0 0 0
53 RESIDENCIAL 1 0 0 0 0 0 0 0
54 RESIDENCIAL 0 0 0 1 0 0 0 0
55 RESIDENCIAL 0 1 0 0 0 1 0 0
56 RESIDENCIAL 0 0 0 0 0 0 0 1
57 RESIDENCIAL 0 1 1 0 0 0 0 1

TOTAL 41 16 9 25 4 10 5 12

UNIDADES DE REGISTRO POR IDOSO
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9 ANEXOS 

ANEXO A - APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FACULDADE 
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
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ANEXO B - CARTA DE ANUÊNCIA ASSINADA PELA INSTITUIÇÃO 
COPARTICIPANTE 
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ANEXO C – CARTA DE TRIESTE 
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ANEXO C – CARTA DE TRIESTE (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO C – CARTA DE TRIESTE (CONTINUAÇÃO) 

 

 


