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RESUMO 

SOUZA, L. M. S. Contenção mecânica no ambiente hospitalar: estudo transversal. 

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

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ Universidade Federal Fluminense. 

Introdução: A contenção mecânica é usada na saúde para controlar temporariamente 

pacientes previamente confusos, desorientados, com risco de queda ou que tentam 

remover dispositivos que auxiliam em seu tratamento. Porém, dependendo do tipo e ou 

motivo da contenção, há controvérsias sobre sua adoção na prática clínica. Objetivo 

geral:  Estimar a prevalência de contenção mecânica no ambiente hospitalar e os fatores 

associados à sua realização. Objetivos Específicos: Identificar as práticas de contenção 

mecânica no ambiente hospitalar; Estimar a proporção de pacientes que são contidos 

mecanicamente em hospitais; Investigar os fatores associados à aplicação de contenções 

mecânicas em hospitais; Elaborar um aplicativo sobre a contenção mecânica no 

ambiente hospitalar. Método: Estudo transversal, observacional e correlacional, com 

abordagem quantitativa. Optou-se como cenário de pesquisa as unidades de clínica 

médica, clínica cirúrgica e unidade de terapia intensiva de um hospital público do 

Estado do Rio de Janeiro. Os participantes da pesquisa foram 106 pacientes adultos 

internados nos setores selecionados. Resultados: Verificou-se que a prevalência de 

contenção mecânica entre os pacientes internados nesta instituição é de 51,4%. Em 

100% dos contidos as contenções foram do tipo grades no leito sendo que em 29,8% 

delas os pulsos também estavam contidos. As justificativas mais prevalentes foram o 

risco de quedas (100,0%) e uso de dispositivos invasivos (57,9%). Os fatores associados 

à ocorrência de contenção mecânica foram sexo (masculino), unidade de internação 

(unidade intensiva), a não deambulação, uso de dispositivos invasivos (sonda 

nasoenteral, cateter vesical de demora, acesso venoso central e tubo orotraqueal). 

Conclusão: Este estudo constata que a contenção mecânica é uma realidade na 

assistência ao paciente no ambiente hospitalar. Sua alta prevalência demonstra que 

esforços precisam ser feitos para reduzir seu uso e garantir uma assistência de qualidade 

e segura para a população. Este estudo propõe a criação de um aplicativo, como 

instrumento prático de avaliação de risco do uso das grades no leito, de forma a fornecer 

suporte decisório à equipe de saúde frente à utilização da contenção mecânica no 

ambiente hospitalar.  

Descritores: Restrição física; hospital; enfermagem.  

 



ABSTRACT 

 

SOUZA, L. M. S. Mechanical restraint in the hospital environment: a cross - 

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

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

Fluminense. 

Introduction: Mechanical restraint is used in health to temporarily control previously 

confused, disoriented patients who are at risk of falling or who attempt to remove 

devices that aid in their treatment. However, depending on the type and / or reason for 

the containment, there is controversy about its adoption in clinical practice. Objective: 

To estimate the prevalence of mechanical restraint in the hospital environment and the 

factors associated with its implementation. Specific Objectives: To identify the 

practices of mechanical restraint in the hospital environment; Estimate the proportion of 

patients who are mechanically restraint in hospitals; To investigate the factors 

associated with the application of mechanical restraints in hospitals; Elaborate an app 

about the mechanical restraint in the hospital environment. Method: Cross-sectional, 

observational and correlational study with quantitative approach. The clinical setting, 

surgical clinic and intensive care unit of a public hospital in the State of Rio de Janeiro 

were chosen as the research scenario. The study participants included 106 adult patients 

in the selected sectors. Results: It was verified that the prevalence of mechanical 

restraint among inpatients in this institution is 51.4%. In 100% of the cases the restraints 

were of the type bed rails, and in 29.8% of them the pulses were also contained. The 

most prevalent justifications were the risk of falls (100.0%) and use of invasive devices 

(57.9%). The factors associated with the occurrence of mechanical restraint were gender 

(male), hospitalization unit (intensive unit), nonambulation, invasive devices 

(nasoenteral catheter, delayed bladder catheter, central venous access and orotracheal 

tube). Conclusion: This study notes that mechanical restraint is a reality in patient care 

in the hospital setting. Its high prevalence demonstrates that efforts need to be made to 

reduce its use and ensure quality and safe care for the population. This study proposes 

the creation of an app, as a practical tool to assess the risk of bed rail use, in order to 

provide decision support to the health team regarding the use of mechanical restraint in 

the hospital environment. 

 

Descriptors: Physical restraint; hospital; nursing. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

A contenção mecânica é usada na saúde para controlar temporariamente pacientes 

previamente confusos, desorientados, com risco de queda ou que tentam remover 

dispositivos que auxiliam em seu tratamento.1 Porém, dependendo do tipo e ou motivo da 

contenção, há controvérsias sobre sua adoção na prática clínica.2 

Neste estudo, optou-se por considerar a contenção mecânica como qualquer ação ou 

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

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

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

facilmente.3 

Podem ser consideradas contenções mecânicas: contenção de membros; grades laterais 

no leito; cintos de tronco; coletes; mesas fixadas em cadeiras, que impedem a pessoa de se 

levantar e ou movimentar. A contenção não inclui aparelhos tais como os prescritos 

ortopedicamente, curativos cirúrgicos ou ataduras, capacetes de proteção, ou outros métodos 

que envolvam segurar fisicamente um paciente para realizar exames ou testes físicos de 

rotina.1 

Nos hospitais, as medidas de contenção são utilizadas para prevenir quedas, controlar 

pacientes com distúrbios de comportamento ou agitação motora e possibilitar terapêutica 

hospitalar invasiva. Sua prevalência varia entre 3,59% e 65,7%, na literatura.  Os idosos 

estão mais suscetíveis à contenção mecânica, pois frequentemente é utilizada quando há 

declínio cognitivo ou deficiência da mobilidade.4 

Como consequência da utilização de forma indiscriminada e não reflexiva, a contenção 

mecânica pode levar a complicações comuns relacionadas à imobilização como lesões por 

pressão, pneumonia e trombose venosa profunda. A imobilização causa estresse e tem um 

impacto negativo nas habilidades cognitivas.5  

De acordo com os possíveis eventos adversos relacionados ao uso da contenção 

mecânica, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) publicou a resolução nº 427 em 

2012, na qual normatiza os procedimentos de enfermagem no emprego da contenção 

mecânica de pacientes.6 Tal resolução corrobora o preconizado pela Joint Commission em 
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seu Manual de Intervenção Não Violenta da Crise, publicado em 2009. Ambos orientam 

quanto à utilização da contenção mecânica somente quando for clinicamente justificado e o 

único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais.6,7 

Também recomendam a avaliação do paciente, a cada 1 hora, o monitoramento clínico 

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

membros contidos do paciente, destacando cuidado especial a idosos e crianças. Além disto, 

a Joint Commission 7 destaca a necessidade de treinamento de pessoal para a realização da 

contenção mecânica de forma segura e a notificação dos casos de morte que possam estar 

associados ao seu uso. 6,7 

Diante do exposto, justifica-se o desenvolvimento desse estudo pela escassez de 

pesquisas no Brasil sobre contenção mecânica, sua prevalência e consequências para a 

população. Ao realizar uma busca pelo descritor restrição mecânica e idosos foram 

encontrados 57 artigos, porém apenas dois estudos abordavam a restrição mecânica em 

idosos fora do contexto da psiquiatria. Os dois artigos eram provenientes de dissertações de 

mestrado na Universidade Federal da Bahia, sem publicação em periódicos.  

O primeiro estudo intitulado: “Efeitos decorrentes da restrição mecânica no doente”, 

foi publicado em 1982. O estudo trata sobre como essa tecnologia é utilizada pela 

enfermagem na limitação dos movimentos normais do paciente hospitalizado e acamado. Os 

autores investigaram as alterações mecânicas e emocionais decorrente do emprego desse 

procedimento em pacientes internados em unidades de internação de cuidados 

intermediários (médicas e cirúrgicas). Utilizando uma amostra de 90 pacientes de ambos os 

sexos. Evidenciaram a ocorrência de efeitos físicos e emocionais nocivos ao paciente, 

decorrentes do uso da restrição mecânica, a despeito de sua ampla aceitação e utilização pela 

equipe de enfermagem. Sugeriram-se, em consequência, o emprego de uma assistência de 

enfermagem individualizada e qualificada de maneira a evitar o uso indiscriminado da 

restrição mecânica.8  

O segundo estudo: “A restrição da mobilidade no paciente idoso”, foi publicado em 

1993. Este trabalho procurou determinar o índice de ocorrência da restrição da mobilidade 

em idosos internados no centro geriátrico de um hospital filantrópico da cidade de Salvador-

Bahia, no período de março a maio de 1993. Trata-se de um estudo descritivo que procura 

identificar a correlação entre restrição da mobilidade e fatores demográficos, 

fisiopatológicos, ambientais e decorrentes de acidentes relativos ao idoso. Os resultados 
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evidenciaram um percentual elevado de restrição da mobilidade no idoso (65%). Verificou-

se ainda que idade, sexo, local em que passa maior parte do dia, problemas identificados, 

acuidade visual, percepção da segurança do piso iluminação do ambiente foram as variáveis 

que se mostraram associadas à restrição da mobilidade na velhice.9 

Justifica-se também em função da crescente população idosa no Brasil, que são 

maioria nos setores de internação dos hospitais. Dados divulgados pelo IBGE sobre o avanço 

do envelhecimento da população mostram que o número de brasileiros com 60 anos ou mais 

atingiu 14,4% da população. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) Contínua há quatro anos, esse percentual era de 12,8%.10 Por fim, justifica-se pela 

necessidade de divulgação “Pela cultura de não contenção” para a população em geral e para 

profissionais da saúde. 

  

1.2 PERGUNTA DE PESQUISA 

Qual a prevalência e os fatores associados à realização da contenção mecânica no 

ambiente hospitalar? 

 

1.3 HIPÓTESE NULA 

Não há fatores associados à ocorrência da contenção mecânica no ambiente hospitalar. 

 

 1.4 HIPÓTESE ALTERNATIVA 

Há fatores associados à ocorrência da contenção mecânica no ambiente hospitalar. 

 

1.5 OBJETIVO GERAL  

 

Estimar a prevalência de contenção mecânica no ambiente hospitalar e os fatores 

associados à sua realização. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar as práticas de contenção mecânica no ambiente hospitalar; 

 Estimar a proporção de pacientes que são contidos mecanicamente em hospitais; 

 Investigar os fatores associados à ocorrência de contenções mecânicas em hospitais; 



15 

 

 

 Elaborar um aplicativo sobre a contenção mecânica no ambiente hospitalar. 

 

Essa pesquisa contribui para a melhoria da qualidade da assistência ao paciente 

hospitalizado ao demonstrar dados sistematicamente organizados para elucidar fatores 

associados ao uso da contenção mecânica, com isso, enfermeiros das unidades tem condições 

de triar/avaliar quem tem maior risco para ser contido mecanicamente e estipular ações 

preventivas, podem ponderar suas ações e construir, se necessário, diretrizes ou protocolos 

baseados em evidências científicas, mesmo que ainda requeiram estudos mais robustos com 

maior grau de evidência como coorte e ensaio clínico. 

 Os resultados podem ainda ser utilizados em treinamentos de educação permanente 

de forma a conscientizar os profissionais sobre a contenção mecânica, seus riscos e a 

realização de avaliação clínica para identificar a necessidade da contenção e ou garantir a 

segurança dos pacientes. Por essa forte corrente prática do estudo demostra-se a aderência 

ao Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial, ao tratar de questões do 

desenvolvimento profissional do enfermeiro, compromete-se em devolver a prática e a 

sociedade produtos que possam consolidar a prática avançada de enfermagem. 

Trata-se ainda de um estudo com significância para a sociedade, pois seus resultados 

podem contribuir para a melhoria da qualidade da assistência e para o bem-estar e qualidade 

de vida da população.  

O envolvimento social nas causas da contenção teve maior êxito, em outros países, do 

que a própria lei ou comunidade cientifica. A abolição das práticas de contenção mecânica 

na psiquiatria surgiu deste movimento comunitário de estranhamento desta prática em saúde 

mental. Portanto, divulgar o estudo em forma de um aplicativo e de modo social contribuirá 

para a difusão da ideia “Pela cultura de não contenção de pessoas dependentes”. 

Quanto ao ensino, o estudo auxilia na ampliação do conhecimento sobre a temática 

nas universidades e serviços de saúde, de modo a aproximar as discussões sobre o uso de 

contenção mecânica com dados concretos que podem ser discutidos sobre a tomada de 

decisão do profissional em conter os pacientes, estudos de casos podem ser construídos com 

os fatores associados elucidados. O desenho deste estudo pode ser replicado de modo mais 

abrangente em outros cenários, para determinação das taxas de prevalência no país. Com 

esses dados, políticas públicas para conscientização, redução do uso de contenção mecânica 
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e treinamento dos profissionais podem ser priorizadas e desenhadas com mais 

especificidade.  

Além disso, outros desenhos de pesquisa que investiguem a contenção: no período 

noturno; de modo longitudinal para avaliar desfechos do uso da contenção; como também 

estudos clínicos comparando pessoas em uso de contenção com outros métodos alternativos; 

merecem ser desenvolvidos. E, com isso, assume-se a aderência desse estudo a linha de 

pesquisa do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Enfermagem Gerontológica (NEPEG), que 

pode ser continuado em outros estudos no grupo como também agrega valor aos estudos já 

desenvolvidos em Instituições de Longa Permanência para Idosos e na Atenção Domiciliar.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E O DIREITO A LIBERDADE 

 

 Não obstante as violações mecânicas, biológicas e psíquicas propiciadas pela 

contenção, esta prática ainda representa uma grave afronta aos direitos fundamentais 

amplamente assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.11 

Inicialmente, percebe-se que a contenção de idosos viola o direito fundamental da dignidade 

da pessoa humana, expressamente previsto no artigo 1o, inciso III da CRFB/88. Veja-se: 

 

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem como fundamentos: 

(...) 

III - a dignidade da pessoa humana” 

 

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

humanos, o qual constitui o princípio máximo do estado democrático de direito. Dessa 

forma, a contenção, seja ela mecânica, química ou biológica, desafia a dignidade da pessoa 

humana, uma vez que não pode se falar em liberdade, paz ou desenvolvimento de uma pessoa 

que se encontra contida. 

No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade na 

Constituição de 1988 e reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por 

meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90. Por esse direito, entende-se o acesso universal 

e equânime a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, garantindo a 

integralidade da atenção, indo ao encontro das diferentes realidades e necessidades de saúde 

da população e dos indivíduos.12 

  A Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 dispõe sobre os princípios do SUS, entre eles, 

a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; a 

integralidade de assistência; a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade mecânica e moral; a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie e o direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde.13 
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Esses princípios integram o conceito ampliado de saúde que para o indivíduo se traduz 

mais pela sua condição de autonomia e independência que pela presença ou ausência de 

doença orgânica.13 Em seu artigo 3º, parágrafo único, a Lei Orgânica da Saúde dispõe que 

dizem respeito à saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade 

condições de bem-estar físico, mental e social.13 

Medidas de contenção são utilizadas para prevenir quedas, controlar pacientes com 

distúrbios de comportamento ou agitação motora e possibilitar tratamento, sendo 

principalmente empregada em medicina geriátrica e em cuidados gerais ao idoso. Em 

psiquiatria, essas medidas são mais usadas para prevenir automutilação e tentativas de 

suicídio.5 A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, 

manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando 

medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim.12 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), considera idoso frágil aquele 

que vive em Instituições de Longa Permanência para Idosos, encontra-se acamado, esteve 

hospitalizado recentemente por qualquer razão, apresente doenças sabidamente causadoras 

de incapacidade funcional como acidente vascular encefálico, síndromes demenciais e outras 

doenças neurodegenerativas, encontra-se com pelo menos uma incapacidade funcional 

básica, ou viva situações de violência doméstica. Por critério etário, a literatura estabelece 

que também é frágil o idoso com 75 anos ou mais de idade.12 

A demência, em suas diversas formas, tem particular importância nos processos 

mórbidos que acometem os idosos, não só pela frequência com que ocorre, mas também por 

ser possivelmente a mais devastadora das entidades patológicas.14 As pessoas com demência 

muitas vezes são consideradas problemáticas e dificultam a realização dos cuidados de 

saúde, neste sentido a contenção mecânica é considerada pelos profissionais uma opção para 

controle desses pacientes.  

A hospitalização é reconhecida como um fator de risco para o declínio funcional das 

pessoas idosas, devido à perda de dependência e autonomia, podendo potencializar um 

comprometimento funcional já existente, devido à má nutrição, repouso excessivo, privação 

de sono e a polifarmácia.15  

A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) surgiu da necessidade de 

reorganizar e qualificar a atenção hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em seu art. 11, a Política dispõe que o modelo de atenção hospitalar contempla um conjunto 
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de dispositivos de cuidado que assegure o acesso, a qualidade da assistência e a segurança 

do paciente.15 

Para garantir que esses objetivos sejam atendidos são elaboradas Diretrizes 

Terapêuticas e Protocolos Clínicos que são adotados como estratégias para garantir 

intervenções seguras e resolutivas, além de evitar ações desnecessárias, qualificando a 

assistência prestada ao usuário, de acordo com o estabelecido pelo SUS.15 Se protocolado 

uma Diretriz que Contenção mecânica seja benéfica para se Prevenir quedas, pode-se 

estimular um evento adverso em detrimento de outro, isso sem pesar a ausência de evidência 

cientifica que garanta tal prática, daí a necessidade de se problematizar o tema em estudo 

com as políticas de segurança do paciente.  

É de responsabilidade do hospital a implantação de núcleos de Segurança do Paciente 

de forma a elaborar um Plano de Segurança do Paciente, bem como garantir a implantação 

dos Protocolos Básicos de Segurança do Paciente. O Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) tem por objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde 

em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional.16  

Constituem-se objetivos específicos do PNSP: promover e apoiar a implementação de 

iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e 

gestão de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de 

Segurança do Paciente nos estabelecimentos de saúde; envolver os pacientes e familiares nas 

ações de segurança do paciente; ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à 

segurança do paciente; produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do 

paciente; e fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de 

graduação e pós graduação na área da saúde.16 No Art. 4º desta Portaria, são adotadas as 

seguintes definições: 

 

I Segurança do Paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde; 

II dano: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito 

dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou 

disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico; 

III incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em 

dano desnecessário ao paciente; 

IV Evento adverso: incidente que resulta em dano ao paciente; 
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A contenção mecânica pode causar danos físicos, mentais e sociais ao paciente idoso, 

causados pelo cuidado à saúde e não somente pela doença de base. Este dano prolonga o 

tempo de permanência do paciente no hospital ou resulta em uma incapacidade presente no 

momento da alta.16 

Dentre as estratégias para implementação do PNSP destaca-se: a elaboração e apoio à 

implementação de protocolos, guias e manuais de segurança do paciente; a promoção de 

processos de capacitação de gerentes, profissionais e equipes de saúde em segurança do 

paciente e a promoção da cultura de segurança com ênfase no aprendizado e aprimoramento 

organizacional, engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção de incidentes, 

com ênfase em sistemas seguros, evitando-se os processos de responsabilização individual.16 

Entre eles estão as ações que assegurem a qualidade da atenção e boas práticas em 

saúde que deverão ser implementadas para garantir a segurança do paciente com redução de 

incidentes desnecessários e evitáveis, além de atos inseguros relacionados ao cuidado. Dessa 

forma, o produto dessa pesquisa, está de acordo com o preconizado pela PNSP e pela 

PNHOSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

2.2 CONTENÇÃO MECÂNICA NO AMBIENTE HOSPITALAR: REVISÃO 

SISTEMÁTICA DA LITERATURA  

 

Trata-se de estudo de revisão sistemática conduzido conforme a metodologia 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA Statement), 

ferramenta criada para ajudar os autores de revisões sistemáticas para avaliar os resultados 

de uma intervenção em saúde, a fim de assegurar informação transparente e completa sobre 

seus resultados.17 

Como primeira fase do processo para a condução da revisão sistemática, elaborou-se 

um protocolo de busca contendo (1) pergunta de pesquisa da revisão, (2) critérios de inclusão 

e exclusão, (3) estratégia de busca, (4) forma de avaliação crítica dos estudos, (5) coleta e 

síntese dos dados. Essa construção detalhada do protocolo de busca visa garantir que a 

revisão seja desenvolvida com o mesmo rigor de uma pesquisa científica.17 

Formulou-se, como pergunta de pesquisa fundamentada no acrônimo PVO: 

População/problema - contenção mecânica no ambiente hospitalar; Variáveis – prevalência, 

e tipos; Outcomes (desfechos) – fatores associados. Qual a prevalência, tipos e fatores 

associados à contenção mecânica no ambiente hospitalar? 

Os critérios para a inclusão dos artigos foram: artigos com dados primários que 

abordem a prevalência de contenção mecânica em hospitais; artigos indexados, publicados 

em inglês, espanhol e português, no período de 2006 a 2016, com abordagem direta e indireta 

do tema e que atendessem à questão norteadora de pesquisa. Como critérios de exclusão: 

artigos de relato de caso, série de casos e opinião de especialistas; protocolos de pesquisas; 

teses e dissertações não publicadas; artigos de revisão; artigos sem determinação de uma 

metodologia clara ou que não tratassem do tema proposto; artigos de avaliação de 

intervenção. 

Para identificação dos artigos acerca do assunto, realizou-se busca on-line nas bases 

de dados MEDLINE (Medical Literature and Retrieval System Online) via PUBMED, 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) via BIREME 

(Biblioteca Regional de Medicina) e CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature), SCOPUS (Elsevier)  via Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no período de 12 de junho a 20 de 

setembro de 2016 utilizando os seguintes descritores: Restrição mecânica, idoso e hospital, 
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tanto em português quanto em inglês e associados entre si. Durante a estratégia de busca 

utilizou-se o operador booleano AND para realização das associações. 

Após a consulta às bases de dados e aplicação das estratégias de busca, foi realizada a 

seleção dos estudos, que ocorreu primeiramente por meio da leitura dos títulos e resumos. 

Após pré-seleção, seguiram-se a recuperação dos artigos na íntegra e eliminação dos artigos 

duplicados. Do total de 637 artigos distribuídos nas bases de dados MEDLINE (280), 

LILACS (1), CINAHL (77) e SCOPUS (279), foram excluídos 611 após leitura dos títulos 

e resumos, restando 26 que foram submetidos à leitura completa. Desses, foram excluídos 

nove, por aplicação dos critérios de exclusão, restando 17 artigos.  

Excluiram-se, então, nove (9) artigos repetidos, restando oito (8) que foram incluídos 

na amostra final do estudo, pois traziam a prevalência de contenção mecânica em hospitais, 

além dos fatores preditivos à sua realização, além de adequação e contribuições teórico-

metodológicas, sendo estes posteriormente analisados (Figura 1). Ressalta-se que não houve 

perda amostral durante a coleta de dados. Todos os artigos selecionados para leitura 

completa foram encontrados e incluídos no estudo. 
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Figura 1 - Fluxograma de identificação e seleção dos artigos para revisão sistemática 

sobre contenção mecânica no ambiente hospitalar  

 

Para extração dos dados dos artigos, elaborou-se um instrumento de coleta de dados 

contendo as seguintes informações: dados de identificação do artigo (autores, área de 

formação, volume, ano de publicação, país, título do periódico, base de dados onde foi 

encontrado), características metodológicas (objetivo do estudo, tipo de estudo, tamanho e 

característica da amostra e cenário), descrição dos principais resultados, descrição das 

conclusões dos autores, limitações encontradas no estudo e classificação do nível de 

evidência proposto por Oxford (2009). Os artigos incluídos foram avaliados criticamente em 

relação à autenticidade, qualidade metodológica e a importância das informações. Todos os 
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artigos incluídos foram de abordagem quantitativa com nível de evidência B/2C (8 estudos 

– 100%).  

A análise dos estudos encontrados foi feita de forma descritiva e em dois momentos. 

Primeiramente, caracterizou-se a amostra, com utilização estatística descritiva simples e 

distribuição das frequências para ano de publicação, país, método empregado, categoria 

profissional dos autores, revista e bases de dados dos artigos incluídos no estudo. Em um 

segundo momento, realizou-se exaustiva leitura, com enfoque nos dados da prevalência de 

contenção mecânica em hospitais e suas características. Após essa leitura, os dados foram 

organizados em um quadro, de forma que facilitasse a compreensão das informações e/ou 

evidências citadas nos artigos. Por ser uma pesquisa de revisão bibliográfica e não envolver 

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

(Recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde). 

 

2.2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS  

 

De acordo com a caracterização dos artigos, obteve-se uma publicação para cada um 

dos seguintes países: Alemanha, Israel, Holanda, Espanha, China, Tailândia, Estados Unidos 

e Singapura, conforme apresentado na tabela 1. No que se refere ao ano das publicações, 

observou-se que os mesmos estiveram entre 2007 e 2015, com a seguinte distribuição: 2007 

(um estudo – 12,5%); 2011 (um estudo – 12,5%); 2012 (um estudo – 12,5%); 2013 (um 

estudo – 12,5%); 2014 (um estudo – 12,5%) e 2015 (três estudos – 37,5%). Os oito artigos 

incluídos estavam disponibilizados nas bases de dados MEDLINE, SCOPUS E CINAHL e 

pertenciam a revistas médicas internacionais, salientando-se a necessidade de uma maior 

produção de pesquisa sobre a temática na área da enfermagem. 
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Tabela 1 - Prevalência de contenção mecânica em estudos prévios.  

Autor/Ano Local Amostra  

Inclui 

grades 

no leito? 

Prevalência País 

Krüger et al., 

2013 

Hospital (enfermarias 

cuidados gerais e unidades 

de cuidados intensivos) 

1276 
Sim 

(Não) 

11,8% 

(2,5%) 
Alemanha 

Raguan et al., 

2015 

Hospital (clínica médica, 

cirúrgica e unidades de 

terapia intensiva) 

2163 Não 3,59% Israel 

Kooi et al., 

2015 

Hospital (unidades de 

terapia intensiva) 
379 Não 23% Holanda 

Iglesias et al., 

2012 

Hospital (unidades de 

terapia intensiva) 
85 Não 15,6% Espanha 

X. Bai et al., 

2014 

Hospital (Departamento de 

geriatria) 
910 Sim 13,4% China 

Oearsakul et 

al., 2011 

Hospital (clínica médica, 

cirúrgica e ortopedia) 
281 Sim 65,7% Tailândia 

Minnick et al., 

2007 
Hospital  Não 5% 

Estados 

Unidos 

Yuh et al, 

2015 
Hospital 998 Não 8% Singapura 

 

 Em relação ao desenho de estudo encontrado, sete (87,5%) artigos foram 

caracterizados como estudo transversal prospectivo e um (12,5%) como estudo transversal 

retrospectivo.  

 A Tabela 2 reúne os oito artigos incluídos na revisão sistemática referente à 

contenção mecânica de adultos e idosos hospitalizados. É possível observar que apenas dois 

estudos (05 e 06) discutiram a contenção mecânica especificamente em idosos. Os demais 

artigos trouxeram a prevalência de contenção mecânica em hospitais e as características que 

podem estar associadas ao seu uso, como turnos de trabalho, fatores de risco, tempo de 

permanência no hospital, unidades de internação, além dos tipos de contenção mecânica 

mais comumente utilizados.  
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Tabela 2- Descrição dos artigos incluídos na revisão sistemática sobre contenção mecânica no ambiente hospitalar. 

N

º 

Autor, 

ano 

País Objetivo Método Principais Resultados Desfecho 

1 Krüger et 

al, 2013 

Alemanha Investigar a 

prevalência de 

contenção mecânica e 

as características 

associadas ao seu uso 

em hospitais. 

 

Estudo transversal no qual 

o pesquisador visitou cada 

enfermaria do hospital em 

três momentos diferentes 

em três dias selecionados 

randomicamente em um 

período de três meses. 

A prevalência de pacientes em 

contenção mecânica foi de 11,8%. 

Houve grande variação na 

prevalência entre enfermarias, 

sendo 31,3% em enfermarias de 

cuidados gerais e 90% em unidade 

de terapia intensiva. 

 

A prevalência de contenção 

mecânica variou entre as 

unidades de internação. O 

tipo de contenção mais 

utilizado foram as grades 

laterais nos leitos. O uso de 

cateter enteral, vesical e a 

internação em unidade de 

terapia intensiva foram 

fatores associados à 

contenção mecânica. 

 

2 Raguan 

et al., 

2015 

 

Israel Determinar a 

prevalência do uso de 

contenção mecânica 

em um hospital geral e 

identificar as 

características dos 

pacientes contidos.   

Estudo observacional 

conduzido em 3 meses em 

2013 em unidades médicas, 

cirúrgicas e de cuidados 

intensivos em um hospital 

geral. Cada unidade 

observada foi selecionada 

para comparação e todos os 

pacientes não contidos 

foram adicionados ao 

registro. 

 

A prevalência de contenção 

mecânica foi de 3,51%. O uso de 

contenção mecânica foi mais 

comum em turnos noturnos do que 

em turnos diurnos. Sexo masculino, 

dependência de ventilação mecânica 

e cateteres invasivos como 

nasogástrico ou vesical, e lesões por 

pressão foram significativamente 

correlacionadas com o uso de 

contenção mecânica. A relação 

número de profissionais por 

paciente não foi significante quando 

correlacionada ao uso de contenção 

mecânica. 

 O uso de contenções 

mecânicas está 

correlacionado com 

características dos pacientes, 

como utilização de 

ventilação mecânica, 

cateteres invasivos e a 

presença de lesões por 

pressão. Não foi identificada 

relação entre a contenção 

mecânica e o número de 

profissionais por paciente.  

 

 

 



II 

 

 

3 Kooi et 

al., 2015 

Holanda Caracterizar o uso de 

contenção mecânica 

em unidades de 

cuidados intensivos. 

Foram determinadas 

prevalência, adesão 

dos enfermeiros a 

protocolos e fatores 

relacionados ao uso de 

contenção mecânica. 

Estudo prospectivo, 

transversal, observacional 

com uma amostra 

representativa de todas as 

unidades de cuidados 

intensivos, variando de 

hospitais locais a centros 

acadêmicos. Cada unidade 

foi visitada duas vezes e 

todos os 379 pacientes 

admitidos durante essas 

visitas foram incluídos e 

avaliados quanto ao uso de 

contenção mecânica. 

A contenção mecânica foi utilizada 

em 23% de todos os pacientes. De 

todas os 346 enfermeiros 

entrevistados, 31% disseram usar 

um protocolo quando aplicam a 

contenção mecânica. O risco para 

contenção mecânica foi maior em 

pacientes com delirium ou coma, 

pacientes que não podem se 

comunicar verbalmente, e em 

pacientes que recebem psicotrópicos 

ou sedativos. Sexo, gravidade da 

doença e a relação número de 

pacientes por enfermeiro não foram 

relacionadas ao uso de contenção 

mecânica. 

 

A contenção mecânica é 

frequentemente utilizada em 

unidades de cuidados 

intensivos. Caracterísitcas 

como estado cognitivo dos 

pacientes e o uso de 

medicamentos psicotrópicos 

ou sedativos apresentaram 

associação com o uso de 

contenção mecânica. 

4  Iglesias 

et al., 

2012 

Espanha Analisar a incidência 

do uso de contenção 

mecânica em uma 

unidade de cuidados 

intensivos e avaliar o 

procedimento. 

 

Estudo descritivo 

prospectivo. Critérios de 

inclusão: pacientes que 

foram contidos fisicamente 

de março a junho de 2010. 

Variáveis: demográficas, 

situação clínica, 

indicações, técnicas e 

dispositivos. 

 

Dos 85 casos: 65,9% homens, idade 

média de 64,19. Incidência de 

contenção mecânica: 15,6%. 

Indicação principal de contenção 

mecânica: risco de interrupção 

grave de processos terapêuticos 

(80%). As contenções ocorreram 

por decisão da enfermeira em 94,1% 

dos casos e como medida urgente 

em 85,9% dos casos. 

 

 

  

Existe incidência relevante 

de contenção mecânica. 

Motivo principal: evitar a 

interrupção de processos 

terapêuticos, como a retirada 

de cateteres, tudo 

orotraqueal, entre outros 

dispositivos invasivos.  
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5 X. Bai et 

al., 2014 

China Investigar a 

associação entre o uso 

de contenção 

mecânica de idosos 

em hospitais e o tempo 

de internação. 

Registros médicos de 910 

pacientes idosos com idade 

de 60 anos admitidos em 

um dos hospitais públicos 

de Hong Kong em 2007 

foram aleatoriamente 

selecionados e registrados 

de julho a setembro de 

2011. Os itens dos registros 

incluem estado geral de 

saúde, função mecânica e 

cognitiva, uso de 

contenção mecânica e 

duração de internação dos 

pacientes. 

Os resultados indicam que o estado 

de saúde e a função mecânica e 

cognitiva dos idosos foram 

importantes fatores que 

influenciaram o tempo de 

internação. Independente destes 

fatores, o uso da contenção 

mecânica continuou sendo um fator 

significativo para o aumento do 

tempo de internação, e estes dois 

blocos de variáveis juntos servem 

como um modelo efetivo para 

prever o tempo de internação de 

pacientes idosos nos hospitais. 

 

 

 A utilização de contenção 

mecânica tem sido um fator 

que influencia o tempo de 

internação, ela deve ser 

utilizada com maior cautela e 

seu uso deve ser reduzido em 

pacientes idosos em cuidados 

hospitalares.  

6 Oearsaku

l et al., 

2011 

Tailândia Determinar a 

prevalência, 

frequência, tipos e os 

motivos do uso de 

contenção mecânica, 

assim como avaliar as 

atitudes de 

enfermeiros e 

familiares quanto ao 

uso de contenção 

mecânica dentre os 

idosos hospitalizados 

em um hospital escola 

na Tailândia. 

Dados foram coletados por 

observação, duas vezes por 

dia, usando o Instrumento 

Observacional de Uso de 

Contenção Mecânica. 

Durante cada período 

observacional o estado 

cognitivo dos pacientes 

também foi avaliado. As 

atitudes dos enfermeiros e 

familiares também foram 

avaliadas utilizando o 

Questionário de Uso de 

Contenção Mecânica.  

Prevalência do uso de contenção 

mecânica, incluindo grades laterais, 

foi de 65,7%. O dispositivo de 

contenção mais frequentemente 

utilizado foi a contenção bilateral 

dos pulsos sendo utilizada para 

proteger equipamentos médicos e 

prevenir quedas. Diferenças 

significativas foram encontradas na 

idade e estado cognitivo entre idosos 

contidos e não contidos.  

Os achados mostram a 

ampliação e uso das 

contenções mecânicas dentro 

do hospital escola, no qual 

grades laterais foi o principal 

método de contenção 

mecânica. As características 

idade e estado cognitivo dos 

idosos foram 

significativamente 

associadas ao uso de 

contenção mecânica.  
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7 Minnic

k et al., 

2007 

Estados 

Unidos 

Descrever a 

prevalência de 

contenção mecânica e 

os contextos (censo, 

gênero, idade, estado 

da ventilação, tipo de 

contenção mecânica e 

os motivos) em 

hospitais nos Estados 

Unidos. 

 

Estudo descritivo realizado 

no período de 2003-2005 

em 40 hospitais 

aleatoriamente 

selecionados. Os dados 

foram coletados em 18 

dias, selecionados 

aleatoriamente, a fim de 

determinar a utilização da 

contenção mecânica e seu 

contexto, através da 

observação e dos relatórios 

do enfermeiro. 

A prevalência de contenção foi 50 

para cada 1000 pacientes dia 

(baseado em 155.412 pacientes dia). 

A proporção de contenção mecânica 

variou pelo tipo de unidade, sendo 

maior na unidade de cuidados 

intensivos de adultos. A ventilação 

mecânica foi fortemente associada 

ao uso de contenção mecânica. 

 

A utilização de anestésicos e 

sedação tem contribuído para 

a alta variação da prevalência 

de contenção mecânica em 

unidades de cuidados 

intensivos. A prevenção da 

interrupção do tratamento, 

por exemplo a retirada de 

tubo orotraqueal, drenos e 

cateteres pelo próprio 

paciente, foi o principal 

motivo citado. 

8  Yuh et 

al., 

2015 

Singapura Identificar a 

prevalência e as 

circunstâncias do uso 

de contenções 

mecânicas, 

complicações 

associadas ao seu uso 

e a associação com as 

características dos 

pacientes. 

 

Estudo prospectivo 

observacional. Uma 

amostra de idosos foram 

monitorados diariamente 

quanto ao uso de contenção 

mecânica durante a 

hospitalização. Variáveis 

relacionadas aos pacientes 

e tipos de contenção 

utilizadas foram coletadas 

dos registros médicos e a 

Escala Multidimensional 

de Avaliação de Demência 

foi concluída através de 

entrevistas com 

enfermeiros. 

Ao todo, 998 pacientes de 1048 

admissões, foram incluídos neste 

estudo. 84 admissões envolvem o 

uso de contenção mecânica (8%). 

Os principais motivos para 

contenção incluem comportamento 

confuso ou violento (65%) e 

prevenção de quedas (62%). 

A análise de regressão indicou 

que sexo masculino, mudanças de 

comportamento, distúrbios de 

memória, função mecânica 

debilitada o uso de drogas 

antipsicóticas e maior carga de 

trabalho, determinaram a 

probabilidade de utilização de 

contenção mecânica.  

A prevalência de uso de 

contenção mecânica foi de 

8%. O fator preditivo mais 

significativo foi distúrbio de 

memória.Outras 

características também 

apresentaram relação com o 

uso de contenção mecânica 

como sexo masculino, 

comportamento, debilidade 

mecânica e déficit cognitivo.  
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2.2.2 TIPOS DE CONTENÇÃO MECÂNICA UTILIZADOS NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 

 

Com relação aos principais tipos de contenções mecânicas identificados nos estudos 

analisados, houve uma variação entre os que consideraram ou não o uso de grades laterais 

no leito como uma forma de conter fisicamente pacientes internados. Para os estudos que 

consideraram o uso de grades laterais, esta foi a forma de contenção mecânica mais realizada 

e a prevenção de queda do leito a principal razão citada.18,19 

 Além do uso de grades laterais a contenção de membros superiores, seguida pela 

contenção de membros superiores e inferiores e de tronco também foram identificadas e, em 

quantidade menos expressiva, coletes e luvas também foram citados como formas de 

utilização de contenção mecânica.20,21 

 Entre os estudos que não consideraram grades laterais como uma forma de contenção 

mecânica, a contenção de membros superiores foi a mais prevalente.20 Esse resultado 

corrobora com estudos que relacionaram a prevenção da interrupção da terapia (principal 

razão mencionada pelos enfermeiros), à contenção de membros superiores, sendo a forma 

de contenção mais utilizada de acordo com o estudo.22 

 A contenção dos membros superiores é a que evita a auto retirada pelo paciente, dos 

dispositivos que asseguram seu bem-estar. Além disto, a utilização deste tipo de contenção 

pode estar relacionada à falta de informação e instrução do profissional sobre qual é a melhor 

forma de garantir a proteção e a segurança do paciente.23 

 A variação de tipos de contenções mecânicas realizadas em pacientes internados é 

ampla e isso se deve pelas diferentes metodologias utilizadas nas pesquisas, diferenças entre 

conceitos de contenção mecânica e o que pode ser considerado como contenção mecânica 

em hospitais. Esta variabilidade dificultou a identificação de uma uniformidade das 

principais formas de contenção mecânica.  

 Contudo, foi possível identificar que entre os estudos que consideraram grades 

laterais no leito como um tipo de contenção mecânica, esta foi a mais utilizada e quando 

associada a outra forma de contenção era, em sua maioria, a contenção de membros 

superiores.18,19,25 Entre os estudos que não consideraram as grades laterais, a principal forma 

de contenção foi a de membros superiores, os demais tipos de contenção apresentaram uma 

ampla variação nos diferentes cenários estudados.20-23 
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2.2.3 PREVALÊNCIA DE CONTENÇÃO MECÂNICA NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 

 

 Nos estudos foram encontradas prevalências que variavam de 3,59% a 65,7%, tal 

variação se justifica pelos diferentes métodos e cenários de pesquisa utilizados, se foi 

considerado o uso de grades laterais no leito e as características dos hospitais e da população 

pesquisados. A taxa de prevalência também pode ter relação com a legislação quanto à 

utilização de contenção mecânica do país onde foi conduzida a pesquisa.  

 Uma pesquisa realizada em Israel teve como objetivo avaliar a prevalência de 

contenção mecânica em um hospital geral e caracterizar os pacientes contidos.20 Foi 

considerada a contenção de pulsos somente, pois era a única forma de contenção utilizada 

no hospital. Os resultados indicaram uma prevalência média de uso de contenção mecânica 

de 3,59%. Estes dados, quando comparados internacionalmente, sugerem que o uso de 

contenção mecânica em Israel é menos prevalente do que a maioria dos países que realizaram 

pesquisas com contenções mecânicas. Porém, é importante ressaltar que o uso de grades 

laterais no leito não foi avaliado como um tipo de contenção mecânica, o que reflete 

diretamente na prevalência inferior da média internacional, considerando que essa é uma das 

principais formas de contenção mecânica de pacientes hospitalizados.20 

Em um hospital universitário na Tailândia foi realizado um estudo com uma amostra 

de 384 idosos com o objetivo de estimar a prevalência, frequência, tipo e a razão para a 

utilização da contenção mecânica, assim como avaliar as atitudes de enfermeiros e familiares 

em relação ao uso de contenção mecânica em idosos hospitalizados. A prevalência 

encontrada foi de 65,7%, incluindo as grades laterais do leito levantadas, corroborando com 

outros estudos que afirmam que as grades laterais são o tipo de contenção mecânica mais 

utilizada em pacientes agudos e crônicos hospitalizados.19 Nesse mesmo estudo encontrou-

se que quanto mais idoso e maior o prejuízo cognitivo do paciente, maior a possibilidade de 

a equipe utilizar o recurso de elevar as grades laterais do leito, permitindo assim uma 

sensação de segurança para os pacientes e de tranquilidade para a equipe de enfermagem.  

No entanto, seu uso tem sido questionado em pesquisas que concluíram que as grades laterais 

podem não ser tão protetoras em pacientes com déficit cognitivo e seu uso pode causar mais 

sofrimentos e agitação em pacientes previamente confusos.24 
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Na avaliação dos estudos foi possível identificar também uma variação na prevalência 

de contenção mecânica entre os setores pesquisados, no mesmo hospital. Como, por 

exemplo, no estudo de Krüger et al. (2013) no qual a prevalência variou de 0 a 31,3% em 

enfermarias de cuidados gerais e de 0 a 90% em unidades de cuidados intensivos.18 Este 

resultado se justifica pelo maior uso de dispositivos invasivos de manutenção e recuperação 

da saúde em pacientes internados em unidades de cuidados intensivos, quando comparados 

aos das enfermarias de cuidados gerais, como clínicas médicas e cirúrgicas. 

O estudo de Kooi et al. realizado na Holanda, confirma os achados de Krüger et al. 

(2013), ao utilizar como cenário de pesquisa apenas as unidades de terapia intensiva, 

identificou uma prevalência de uso de contenção mecânica de 23%, entre elas restrições de 

membros superiores, inferiores e de tronco, sendo excluído o uso de grades laterais.18,21 

Como dito a legislação também é um importante fator influenciador na prevalência de 

contenção mecânica e nos critérios para sua aplicação. Em países como Estados Unidos e 

Alemanha, foram implementadas leis que restringem e regulamentam o uso da contenção 

mecânica. A lei alemã permite o uso de contenções mecânicas em hospitais somente quando 

todas as alternativas tenham sido testadas e a contenção mecânica seja a última solução, 

sendo permitidas apenas em casos emergenciais, com pessoas agressivas ou violentas que 

demonstrem comportamento perigoso ou para pacientes inconscientes e sedados que devem 

ser impedidos de se auto infligir.21 A utilização de contenção mecânica em hospitais dos 

Estados Unidos requer o consentimento do paciente ou autorização judicial, caso o paciente 

não tenha condições de consentir.  

A prevalência de contenção mecânica nos estudos analisados apresentou grande 

variação, pelos diferentes métodos aplicados, as unidades de internação nas quais os dados 

foram coletados e a definição de contenção mecânica que foi utilizada. O principal motivo 

para a aplicação da contenção mecânica, considerando todos os estudos, foi evitar a 

interrupção dos processos terapêuticos, fundamentalmente a autoretirada de cateteres, 

drenos, sondas, tubo endotraqueal. Nos estudos que não analisaram especificamente a 

população idosa, foram encontradas diferenças significativas relacionadas à idade e estado 

cognitivo entre pacientes contidos e não contidos, ressaltando que os idosos possuem mais 

risco de serem contidos fisicamente quando hospitalizados. 
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2.2.4 FATORES ASSOCIADOS À CONTENÇÃO MECÂNICA NO AMBIENTE 

HOSPITALAR  

 

 Dentre os fatores associados ao uso de contenção mecânica, foram determinantes: as 

funções cognitivas, os distúrbios mentais e o uso de drogas antipsicóticas e sedativos. 

Pacientes dependentes de ventilação mecânica, internados em unidades de terapia intensiva, 

utilizando diferentes tipos de cateteres e drenos também foram um importante fator 

associado ao uso de contenção mecânica.19 

 Quanto à idade dos pacientes pesquisados, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas. Em um amplo estudo realizado nos Estados Unidos, em 

algumas unidades como médico cirúrgica, clínica médica, neurocirurgia, oncologia e 

ortopedia, pacientes idosos tiveram menor probabilidade de serem contidos fisicamente 

quando comparados a pacientes mais jovens. Paralelamente, em unidades de terapia 

intensiva as diferenças de idade quase não existiram.22 

Raguan et al. (2015), em uma análise dos fatores de risco para o uso de contenção 

mecânica, confirmaram os resultados de Minnick et al. (2007), ao identificarem que há uma 

diferença de idade entre os pacientes contidos e o grupo controle, porém esta diferença não 

foi estatisticamente significativa.20,22 No entanto, um estudo realizado na Tailândia, 

encontrou diferenças significativas relacionadas à idade e estado cognitivo entre pacientes 

contidos e não contidos e verificaram que pacientes com idade acima de 60 anos possuem 

mais risco de serem contidos fisicamente, especialmente quando possuem alteração em seu 

estado mental.19 Nos estudos que não analisaram especificamente a população idosa, foram 

encontradas diferenças significativas relacionadas à idade e estado cognitivo entre pacientes 

contidos e não contidos, ressaltando que os idosos possuem mais risco de serem contidos 

fisicamente quando hospitalizados.23 

O uso de contenção mecânica foi associado mais frequentemente a pacientes em estado 

de delirium, coma, em uso de medicação sedativa ou psicoativa e com inabilidade para se 

comunicar verbalmente, tais alterações são comumente encontradas em pacientes idosos.19,21 

A comunicação é uma das estratégias para abordagem do paciente com agitação 

psicomotora, pois desta forma é possível identificar sua causa. Quando esta comunicação 

está dificultada, seja pelo estado cognitivo debilitado do paciente, pelo uso de medicamentos 

que podem reduzir seu nível de consciência ou outros fatores que prejudicam sua interação 
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com o profissional, existe maior risco do profissional recorrer ao uso de contenção mecânica, 

pois não será possível identificar e tratar a causa da agitação. 

Minnick et al. (2007) encontraram que em 51% dos dias avaliados, as contenções 

mecânicas foram empregadas em pacientes dependentes de ventilação mecânica.22 Nestes 

casos, a causa da contenção mecânica era, em 90,2% dos casos, a prevenção de interrupção 

da terapia. Iglesias et al. (2012) corroboram os resultados de Minnick et al. (2007), em 

pesquisa publicada na Espanha, na qual o principal motivo para contenção mecânica foi 

evitar a interrupção de processos terapêuticos, fundamentalmente a autoretirada de cateteres, 

drenos, sondas, tubo endotraqueal.22,23 

A equipe de enfermagem realiza a contenção mecânica com a intenção de proteger o 

paciente, evitando a retirada abrupta de dispositivos invasivos que possa causar lesões e 

descontinuidade do tratamento e, também, de acordo com a conveniência procurando reduzir 

a carga de trabalho. Além disto, há uma preocupação com os equipamentos e dispositivos 

que estão sendo utilizados no paciente, pois ao serem danificados aumentam os custos para 

a instituição.18,19  

O gênero dos pacientes tem sido pesquisado, mas os resultados são conflitantes. Em 

um estudo realizado na Alemanha as mulheres apresentaram maior risco ao uso de contenção 

mecânica, enquanto nos Estados Unidos, identificaram os homens como o gênero com maior 

possibilidade de ser contido fisicamente durante uma internação hospitalar.18,22 Em Israel 

identificaram que os homens possuem um risco mais alto para o uso de contenção mecânica, 

porém ressaltaram que a inconsistência entre os resultados de vários estudos impede 

qualquer conclusão sobre esta questão.20 

Foram encontrados poucos estudos que avaliaram o quantitativo de profissionais de 

enfermagem para cada paciente internado. Raguan et al. (2015), declararam que sua pesquisa 

não obteve sucesso ao tentar correlacionar o número de profissionais de enfermagem por 

paciente internado.20 Paralelamente, o estudo de Heinze et al. (2012), calculou a proporção 

da equipe de enfermagem por paciente internado. Nesta pesquisa os autores identificaram 

que uma menor proporção de enfermeiros por paciente internado, não levou a uma maior 

frequência de contenção mecânica.25 

Uma pesquisa realizada em Hong Kong, correlacionou fatores preditivos ao uso de 

contenção mecânica com o tempo de internação de pacientes idosos. O estado geral de saúde 

e as funções mecânica e cognitiva de pacientes idosos, afetaram significativamente o tempo 



30 

 

 

de internação. O uso de contenção mecânica, quando avaliado isolado das demais 

características, também foi identificado como um fator preditivo ao maior tempo de 

internação dos pacientes idosos.26 Uma possível explicação para este resultado pode ser 

relacionada aos efeitos adversos da contenção mecânica, como sensação de impotência, 

comportamento agitado e a postergação da mobilização no leito para aqueles que precisam 

ser mobilizados mais frequentemente.5  
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3. MÉTODO 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo transversal e/ou seccional, observacional e correlacional, com 

abordagem quantitativa para a mensuração da ocorrência da prática de contenção mecânica 

no ambiente hospitalar. Estudos transversais e/ou seccionais têm por característica serem 

epidemiológicos com observação direta de determinada quantidade planejada de indivíduos 

em uma única oportunidade.27 

Segundo Medronho (2009) é preciso lembrar que todas as informações são coletadas 

na mesma oportunidade, ou seja, em um único instante, de cada indivíduo; e que a 

prevalência mede a proporção de indivíduos com uma determinada característica, que pode 

ser uma doença estabelecida, um sintoma, um sinal, uma sequela, ou outro agravo qualquer 

à saúde, relacionando os afetados no numerador com todos os examinados no denominador. 

É comum que nos estudos seccionais se obtenham várias informações de cada indivíduo 

examinado, com o intuito de estabelecer relações de associação entre as características 

investigadas.28  

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

Este estudo foi realizado em um hospital público localizado em um município da 

mesorregião da Baixada Litorânea, interior do estado do Rio de Janeiro, situado a 170 km da 

capital fluminense. O município possui 141.117 habitantes, de acordo com o censo divulgado 

em 2017 pela prefeitura municipal. O hospital é composto pelos setores: unidade de terapia 

intensiva, com 6 leitos; clínica cirúrgica e clínica médica, com 12 leitos cada; neonatologia com 

8 leitos; obstetrícia com 20 leitos, 6 leitos de pediatria e 6 leitos de emergência. Ao todo o 

hospital conta com 70 leitos. Realiza atendimento ambulatorial e hospitalar de média e alta 

complexidade.  
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3.3 DETERMINAÇÃO DA AMOSTRA E PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

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

atendidos na instituição no período de 8 meses. De acordo com dados do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) o hospital registrou 489 internações 

nos setores de internação de adultos, nos meses de janeiro a agosto de 2016. Sendo assim a 

população de interesse foi de 489 casos.  

Para consecução dos resultados de interesse, pela impossibilidade de se entrevistar 

toda a população, foi retirada uma amostra deste universo. Como o objetivo principal do 

estudo foi estimar uma prevalência P, de acordo com MEDRONHO et al. (2009) o tamanho 

mínimo da amostra ( n ), para uma margem de erro global máxima e , com correção pelo 

tamanho da população N , foi definido pela fórmula:28 
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Aqui, 2/z refere-se ao valor da variável aleatória com distribuição normal padrão 

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

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

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

de confiança de 95%, cujo valor correspondente a esta área na curva normal é de 1,96; p  é 

a estimativa preliminar da prevalência de interesse P e e  refere-se a margem de erro global 

resultante (no caso, deseja-se uma margem de erro global máxima de 5% = 0,05).  Devido à 

insuficiência preliminar de estimativa para P e para as demais proporções a serem estimadas 

no estudo, o produto )1( pp   é substituído pelo seu valor máximo: 0,25.  

Assim, o tamanho mínimo da amostra (n) de estudo estimada para este trabalho foi de 

106 pacientes (contidos e não contidos). 

Como a maioria dos participantes de interesse, adultos e idosos, são provenientes dos 

setores clínica médica, clínica cirúrgica e unidade de terapia intensiva, esses foram os critérios 

de inclusão; a emergência pelo pequeno número de leitos e distinção dos demais cenários foi 

excluída.  
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3.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados procedeu no período de 28 de junho a 28 de novembro de 2017 a 

um total de 𝑛1 = 111 participantes. As visitas aconteceram três vezes por semana, em dias 

e horários alternados e foram realizadas por uma única pesquisadora. A coleta de dados 

aconteceu nos turnos da manhã e da tarde, cada visita durava cerca de 4 horas. Todos os 

cenários eram visitados nos dias de coleta, identificava-se os pacientes maiores de 18 anos e 

solicitado assentimento para a participação na pesquisa e, então, realizada a abordagem 

clínica para avaliação dos pacientes.  

Após o assentimento, realizava-se o preenchimento do Instrumento de Observação do 

Uso de Contenção Mecânica (ANEXO 1). Este instrumento foi desenvolvido por Evans et 

al. (1997), para registrar o uso de contenção mecânica em idosos que residiam em 

instituições de longa permanência, nos Estados Unidos29. Para utilização deste instrumento 

foi solicitada uma autorização aos autores e, após concedida, foram realizadas adaptações 

para que o instrumento pudesse ser aplicado em hospitais. Com este instrumento foi possível 

obter informações de identificação de cada participante, se estava contido e qual tipo de 

contenção utilizado, data, unidade de internação, equipe de enfermagem e tempo de 

observação também foram registrados.  

Em seguida foram coletados os dados através do Instrumento de Coleta de Dados 

(ANEXO 2) no qual foram pesquisadas as variáveis data de admissão, diagnóstico, uso de 

contenção mecânica, o tipo, tempo de uso, motivos citados pela equipe, uso de medicações, 

escala de RASS30, uso de ventilação mecânica e dispositivos invasivos, atividades de vida 

diária e a presença e características de lesão por pressão. Dados de identificação do paciente, 

medicações prescritas, diagnóstico médico, entre outras informações que não puderam ser 

coletadas durante a avaliação clínica foram consultadas no prontuário do paciente. 

O estado cognitivo dos participantes foi avaliado através do Mini Exame do Estado 

Mental (ANEXO 3). O Mini Exame do Estado Mental (MEEM), elaborado por Folstein et 

al (1975), é um dos testes mais empregados para avaliação cognitiva e pode ser usado 

isoladamente ou incorporado a instrumentos mais amplos, permitindo a avaliação da função 

cognitiva e rastreamento de quadros demenciais31. 
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Para avaliar a sedação e agitação dos pacientes foi usada a escala de Richmond (RASS)30 

(ANEXO 4) e o nível de independência através do formulário de avaliação das atividades de 

vida diária de Katz32 (ANEXO 5).  

Ao final, dentre os 𝑛1pacientes foi quantificado o número 𝑐1 de pacientes contidos e a 

prevalência foi estimada pontualmente como sendo  

𝑃 =
𝑐1

𝑛1
 

A sub amostra de participantes contidos foi descrita e caracterizada a partir das 

variáveis descritas, para investigar se existem variáveis significativamente associadas à 

prática de contenção mecânica, os casos de contenção e não contenção foram confrontados 

com as variáveis do estudo. 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A partir dos dados coletados foi construído um banco de dados a ser analisado pelo 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Science), versão 22.0 e pelo aplicativo 

Microsoft Excel 2010. 

Para caracterização da amostra, na análise descritiva do comportamento das variáveis, 

os dados foram sintetizados por meio do cálculo de estatísticas descritivas (média, mediana, 

mínimo, máximo, desvio padrão, coeficiente de variação, proporções de interesse), gráficos, 

distribuições de frequências simples e em tabelas cruzadas.   

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

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

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

e foi apropriado, pelo teste Exato de Fisher. A medida (estimador) que expressou o risco foi 

a razão de chances ou odds ratio (OR), a qual avalia a relação entre a chance de um indivíduo 

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

complementar. A análise por OR é um método bastante conhecido, disponível em diversos 

pacotes estatísticos e possui boas propriedades estatísticas. A significância da OR foi 

avaliada pelo intervalo da OR que não pode conter o valor 1, que significaria ambos 

indivíduos dos dois grupos em comparação, apresentarem a mesma chance de apresentar o 

fator ou desfecho.  
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Na Análise Inferencial de Variáveis Quantitativas, a hipótese de normalidade da 

distribuição foi verificada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk. Quando 

a hipótese de distribuição normal não foi rejeitada nos grupos, a comparação de dois grupos 

independentes por uma variável quantitativa foi feita pelo teste t-de Student. A igualdade 

das variâncias, necessária para execução do teste t-de Student sem correção, foi avaliada 

pelo teste de Levene. Quando para algum dos grupos, a hipótese de normalidade da 

distribuição foi rejeitada, a comparação dos dois grupos foi feita pelo teste não paramétrico 

de Mann-Whitney.   Na comparação de mais de dois grupos independentes foi usada a 

ANOVA, se confirmada normalidade da distribuição ou teste Kruskall-Wallis. A análise 

post hoc se deu pelo teste de Student Newman Keuls. Todas as discussões foram realizadas 

considerando nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte 

regra de decisão nos testes: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste 

for menor que 0,05.   

3.6 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

Em consonância com a Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, sob o parecer nº 2.172.275. 

A participação na pesquisa ocorreu de forma voluntária, assegurando aos participantes 

a preservação de sua identidade e garantindo-lhes a liberdade de deixar de participar da 

pesquisa em qualquer momento, sem oferecer prejuízo e/ou interferência à assistência 

prestada. 

Foi apresentado aos participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

– (APÊNDICE A) para que os mesmos pudessem autorizar sua participação e esclarecessem 

suas dúvidas quanto à execução da pesquisa. Os participantes que não foram capazes de 

compreender e se responsabilizar por sua participação, assinando o termo de assentimento, 

a instituição e ou família foi sua tutora, mas sempre respeitando os direitos de privacidade e 

anonimato.   

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

em posse do pesquisador, que depois se compromete com o descarte seguro das informações. 
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Garante-se o anonimato dos participantes da pesquisa, que foram denominados por números 

ordinais sequenciais.  

Os riscos de participação do estudo foram mínimos. A coleta de dados foi realizada 

respeitando a rotina e normas da instituição e a abordagem aos pacientes se deu de modo 

intencional, simulando uma avaliação de rotina, evitando possível constrangimento.  

Quanto aos benefícios do estudo ressalta-se o caráter inédito, pois ainda não se sabe 

no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, a prevalência da contenção mecânica em 

ambiente hospitalar. Com esses dados, material informativo para a redução do uso de 

contenção mecânica em hospitais e treinamento de profissionais, poderão ser priorizadas e 

desenhadas com mais especificidade. Outro benefício é para a literatura cientifica brasileira, 

o desenho do estudo pode ser replicado de modo mais abrangente em outros cenários para 

determinação das taxas de prevalência no país. Por não haver diretrizes sobre apropriado 

treinamento, mecanismos de exceção para uso das técnicas de contenção, tempo de duração 

e motivo para ser realizada a contenção, os participantes do estudo poderão se beneficiar 

num futuro.  
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4. RESULTADOS  

4.1 PREVALÊNCIA DE CONTENÇÃO MECÂNICA NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 

 O presente estudo é baseado em uma amostra de 111 pacientes acompanhados no local 

de estudo. Destes 111 pacientes, foram encontrados 57 em contenção mecânica. A partir 

destes dados, estima-se que a prevalência de contenção mecânica dos pacientes internados 

nesta instituição seja de 51,4%, com erro de previsão de 1,4%, ao nível de 95% de confiança 

(Figura 2). Sendo assim, a estimativa intervalar da prevalência de contenção mecânica de 

pacientes em ambiente hospitalar é de 50,0%; 52,8%, ou seja, a probabilidade da prevalência 

populacional de contenção mecânica, entre pacientes no ambiente hospitalar, estar entre 

50,0% e 52,8% é de 95%. Dentre os setores pesquisados, a prevalência de contenção foi de 

93,3% na UTI, 50,9% na clínica médica e de apenas 3,8% na clínica cirúrgica. 

 

 

Figura 2: Prevalência de contenção mecânica no ambiente hospitalar.  

 

 

 

 

Não 
contidos 

48,6%

Contidos
51,4%
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA CONTENÇÃO MECÂNICA NO AMBIENTE 

HOSPITALAR  

 

A caracterização da contenção mecânica no ambiente hospitalar foi realizada através 

das variáveis tipo de contenção e justificativa para a contenção, apresentadas na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Distribuições das frequências de caracterização da contenção mecânica no 

ambiente hospitalar 

Características da Contenção f  (%) 

Tipo de Contenção   

Grades laterais no leito 40 70,2 

Grades laterais e pulsos 17 29,8 

Justificativa para contenção   

Agitação 7 19,3 

Uso de Dispositivos Invasivos 33 57,9 

Risco de quedas 57 100,0 

Outros Motivos 1 1,8 

  

Em sua maioria, as contenções eram retiradas apenas para banho e realização de 

procedimentos. O tipo de contenção mecânica mais prevalente foram as grades laterais no 

leito (100,0% dos casos), sendo que em 70,2% dos casos somente a grade era utilizada e em 

29,8% dos casos os pulsos dos pacientes também estavam contidos. A justificativa para a 

contenção mais comum foi o risco de quedas (100,0%), seguida do uso de dispositivos 

invasivos (57,9%).  

4.3 PERFIL DO PACIENTE CONTIDO E NÃO CONTIDO 

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

contidos e contidos) e no global. Em análise global, o paciente no ambiente hospitalar 

apresentou: faixa etária de 58 a 78 anos (54,0%), internado na clínica médica (49,5%), clínica 

cirúrgica (23,4%) ou unidade de terapia intensiva (27,0%), apresentou acesso venoso 

periférico (64,9%), cateter vesical de demora (33,3%) e faz uso de medicação sedativa 

(35,1%).  
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Tabela 4: Distribuição de frequências dos pacientes não contidos, contidos e no global. 

Variável 

Não Contidos 

n=54 

Contidos 

n=57 

Global 

n=111 
p-Valor  

F % F % F %  

Sexo 

Feminino 33 61,1 20 35,1 53 47,7 
0,006 

Masculino 21 38,9 37 64,9 58 52,3 

Idade (anos) 

18 | 28 8 14,8 1 1,8 9 8,1 

0,000 (a) 

28 | 38 10 18,5 1 1,8 11 9,9 

38 | 48 2 3,7 5 8,8 7 6,3 

48 | 58 4 7,4 5 8,8 9 8,1 

58 | 68 16 29,6 17 29,8 33 29,7 

68| 78 9 16,7 18 31,6 27 24,3 

78 | 88 4 7,4 9 15,8 13 11,7 

88 | 98 1 1,9 1 1,8 2 1,8 

Unidade de Internação 

Unidade de Terapia Intensiva 2 3,7 28 49,1 30 27,0 

0,000 Clínica Médica 27 50,0 28 49,1 55 49,5 

Clínica Cirúrgica 25 46,3 1 1,8 26 23,4 

Comorbidades 
Acidente Vascular Encefálico 3 5,6 15 26,3 18 16,2 0,003 

Neoplasia 3 5,6 5 8,8 8 7,2 0,717(b) 

Doença Renal 4 7,4 10 17,5 14 12,6 0,108 

Doença Respiratória 4 7,4 13 22,8 17 15,3 0,024 

Cardiopatias 4 7,4 5 8,8 9 8,1 1,000(b) 

Demência Senil/Alzheimer 0 0,0 5 8,8 5 4,5 0,057(b) 

Diabetes Mellitus 4 7,4 3 5,3 7 6,3 0,712(b) 

Hipertensão Arterial Sistêmica 1 1,9 7 12,3 8 7,2 0,061(b) 

Condições do paciente 

Deambula 48 88,9 13 22,8 61 55,0 0,000 

Medicação Sedativa 9 16,7 30 52,6 39 35,1 0,000 

Ventilação Mecânica 0 0,0 15 26,3 15 13,5 0,000 

Uso de Dispositivos Invasivos 

Acesso Venoso Periférico 39 72,2 33 57,9 72 64,9 0,114 

Sonda Nasoenteral 0 0,0 6 10,5 6 5,4   0,027(b) 

Cateter Vesical de Demora 5 9,3 32 56,1 37 33,3 0,000 

Acesso Venoso Central 1 1,9 18 31,6 19 17,1 0,000 

Tubo Orotraqueal  0 0,0 12 21,1 12 10,8 0,000 

Traqueostomia 1 1,9 5 8,8 6 5,4   0,207(b) 

Gastrostomia 0 0,0 3 5,3 3 2,7   0,244(b) 

Escore RAAS 
-4 – Combativo 0 0,0 1 1,8 1 0,9  

-3 – Sedado moderado 0 0,0 1 1,8 1 0,9 0,415 

-1 - Torporoso 0 0,0 1 1,8 1 0,9  

0 – Alerta e Calmo 54 100,0 53 93,0 107 96,4  

1 - Inquieto 0 0,0 1 1,8 1 0,9  
(a)  Teste de Mann Whitney (b) Teste Exato de Fisher 
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Em relação ao sexo, nos pacientes contidos, houve um predomínio do sexo masculino 

(64,9%). O p-valor do teste qui-quadrado para esta distribuição é 0,006. Portanto, conclui-

se que houve diferença significativa na distribuição de homens nos grupos de pacientes 

contidos. Quanto à distribuição de idades observou-se uma concentração de pacientes com 

mais de 68 anos (49,20%). O teste de Mann Whitney acusou diferença significativa entre as 

distribuições de idade dos pacientes não contidos e contidos (p-valor=0,000).  

Também foram significativamente distintos nos dois grupos os percentuais de 

pacientes nas unidades de internação, p-valor=0,000 do teste qui-quadrado. Enquanto no 

grupo de não contidos somente 3,7% dos pacientes estavam em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), no grupo dos contidos o percentual de pacientes em UTI foi de 49,1%, assim 

como na clínica médica.  Na clínica cirúrgica estavam internados 46,3% dos pacientes não 

contidos e 1,8% dos pacientes contidos. Assim, a contenção se apresentou significativamente 

associada ao local de internação.   

Dentre as comorbidades avaliadas, somente o acidente vascular encefálico (AVE) 

estava significativamente associado à contenção (p-valor=0,003 do Teste Qui-quadrado). No 

grupo de não contidos 5,6% dos pacientes tiveram AVE e no grupo dos contidos o percentual 

de pacientes com AVE foi significativamente maior (26,3%). 

As condições dos pacientes, deambulação, uso de medicação sedativa e ventilação 

mecânica foram significativamente distintas nos dois grupos (p-valores=0,000), ou seja, 

foram significativamente maiores no grupo de contidos.  

As frequências do uso dos dispositivos invasivos sonda nasoenteral (SNE), cateter 

vesical de demora (CVD), acesso venoso central (AVC) e tubo orotraqueal (TOT) foram 

significativamente distintas nos dois grupos (p-valores menores que 5%). O uso destes 

dispositivos foi significativamente maior no grupo dos pacientes contidos, conforme mostra 

a Tabela 4. 

Todos os pacientes do grupo não contido apresentava escore RASS igual a 0 (alerta e 

calmo). No grupo de contidos, 93,0% também apresentaram escore RASS igual a 0, mas foi 

registrado um caso de cada um dos seguintes estados de RASS: -4 (Combativo), -3 (Sedado 

moderado), -1 (Torporoso) e 1 (Inquieto).  A diferença entre os estados de RASS dos 

pacientes dos dois grupos não foi significativa (p-valor=0,415 do teste qui-quadrado). 
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 Na Tabela 5 são apresentadas as principais estatísticas das variáveis numéricas: 

idade, índice de Katz; Mini-Exame do Estado Mental (MEEM); tempo de internação e 

número de profissionais.  

Tabela 5: Principais estatísticas das variáveis numéricas. 

Variável Paciente Min Max Média Mediana DP CV p-valor* 

Idade  Não Contido  22 88 52,7 60 19 0,36 0,000 

Contido  18 93 66,3 67 14,8 0,22  

Indez de 

Katz  

Não Contido  1 7 2.2 1 2,0 0,91 0,000 

Contido  1 7 5,9 7 1,8 0,31  

MEEM Não Contido  0 30 26,2 30 8,0 0,31 0,000 

Contido  0 30 9,9 0 12,4 1,25  

Tempo de 

internação  

Não Contido  1 149 10,8 5 21,1 1,95 0,021 

Contido  1 699 36,0 9 102,0 2,83  

Número de 

profissionais 

Não Contido  0,25 0,67 0,30 0,25 0,09 0,30 0,000 

Contido  0,25 0,67 0,48 0,42 0,18 0,38  

(*)  Teste de Mann Whitney  

 

A diferença da distribuição das idades nos dois grupos pode ser também visualizada 

no boxplot da Figura 3, pelas estatísticas os pacientes contidos são significativamente mais 

idosos que os pacientes não contidos.  

 

Figura 3: Distribuição de idade dos pacientes não contidos e contidos. 
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Sobre o índex de Katz (Escala de Atividades de Vida Diária) dos pacientes em 

ambiente hospitalar observa-se uma alta variabilidade, e que era menor no grupo dos 

contidos. Conclui-se pelo teste de Mann-Whitney que há diferença significativa entre o índex 

de KATZ dos pacientes não contidos e contidos (p-valor = 0,000), a Figura 4 mostra quão 

distintas são de fato as distribuições. 

 

Figura 4: Boxplot das distribuições do índex de Katz.  

 

Os escores MEEM dos pacientes do grupo contido são significativamente menores do 

que os escores MEEM do grupo não contido, ou seja, o escore MEEM é um fator 

significativo para a prática de contenção. Na Figura 5 os escores menores que 24 no grupo 

não contido são valores atípicos no grupo (representados por ° e *).   
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Figura 5: Boxplot das distribuições dos escores MEEM.  

 

Também pelas estatísticas apresentadas, conclui-se que os pacientes contidos estavam 

há mais tempo internados do que os pacientes não contidos. Em outras palavras, existe uma 

associação significativa entre o tempo de internação e a contenção (p=0,000).   

No momento da coleta de dados dos pacientes, havia sempre um ou dois enfermeiros 

responsáveis pela unidade de internação.  O número de técnicos de enfermagem era dois ou 

três e o número de leitos era 6 ou 12. As médias e medianas dos valores da razão do número 

de profissionais por leito dos pacientes do grupo contido são significativamente maiores do 

que os respectivos valores da razão do número de profissionais por leito do grupo não 

contido.  A Figura 6 exibe o boxplot das distribuições da razão do número de profissionais 

por leito nos dois grupos.  O gráfico mostra quão distintas são as distribuições, os pacientes 

com razão 0,67 no grupo de não contidos são casos atípicos no grupo (representados por *) 

no boxplot.  
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Figura 6: Boxplot das distribuições da razão do número de profissionais por leito.  

 

Ainda na Tabela 6 tem-se a distribuição da razão do número de profissionais por leito 

em cada grupo. Observa-se maior proporção de valores baixos da razão no grupo de não 

contidos e maior proporção de valores altos da razão no grupo de contidos, o teste qui-

quadrado aponta diferença significativa entre os dois grupos (p-valor=0,000). 

Tabela 6: Distribuição da razão do número de profissionais por leito em cada grupo.  

Número de profissionais/leito 

Não 

Contidos 

Contido

s 
Global 

p-valor do teste 

χ² n=54 n=57 n=111 

F % F % F % 

0,25 = 1 profissional a cada 4 

leitos 
35 64,80 12 21,10 47 42,30 

0,000 

0,33 = 1 profissional a cada 3 

leitos 
14 25,90 15 26,30 29 26,10 

0,42 = 5 profissionais a cada 12 

leitos 
3 5,60 2 3,50 5 4,50 

0,5 = 1 profissional a cada 2 

leitos 
0 0,00 2 3,50 2 1,80 

0,67 = 2 profissionais a cada 3 

leitos 
2 3,70 26 45,60 28 25,20 
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A ocorrência global de lesão por pressão foi de 25,2% (28 casos). No grupo de 

pacientes não contidos a ocorrência de lesão por pressão é de 5,6% (3 casos) e no grupo de 

pacientes contidos a ocorrência de lesão por pressão é de 43,9% (25 casos). A diferença entre 

estas ocorrências é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,000 do teste qui-

quadrado), ou seja, a lesão por pressão está significativamente associada à contenção 

mecânica. Estima-se que a chance do paciente contido apresentar lesão por pressão é 13,3 

vezes a chance de um paciente não contido apresentar lesão por pressão. A Figura 7 mostra 

as ocorrências de lesão por pressão nos dois grupos e na amostra global.  

 

 

Figura 7: Ocorrência de lesões por pressão.  

 

Entre os contidos e não contidos, o tipo de lesão mais frequentemente identificado nos 

pacientes era localizado na região sacra e de estágio 2. A distribuição por localização e 

estágio da lesão, podem ser vistos nas figuras 8 e 9, respectivamente.   

 



46 

 

 

 

Figura 8. Ocorrência de lesão por pressão por localização da lesão. 

 

 

Figura 9. Ocorrência de lesão por pressão por estágio da lesão.  
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4.4 FATORES ASSOCIADOS À CONTENÇÃO MECÂNICA NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 

 

 A Tabela 7 traz a análise dos fatores associados significativamente ao uso da 

contenção mecânica no ambiente hospitalar. São eles: sexo masculino, estar internado em 

UTI, ter sido acometido por AVE, não deambular, fazer uso de medicação antipsicótica ou 

sedativa, estar em ventilação mecânica e estar com dispositivos invasivos, como sonda 

nasoenteral, cateter vesical de demora, acesso venoso central e tubo orotraqueal.  

 

Tabela 7: Fatores associados à contenção mecânica no ambiente hospitalar.  

Fator 

Prevalência de 

Contenção quando o 

fator não está 

presente 

Prevalência de 

Contenção quando o 

fator está presente 
p-valor do 

teste χ² 
OR IC da OR 

F % F % 

 

Masculino 
20/53 37,70 37/58 63,80 0,006 2,9 1,3-6,3 

Unidade de Terapia 

Intensiva 
30/82 36,60 27/29 93,10 0 23,4 5,2-105,4 

Acidente Vascular 

Encefálico 
42/93 45,20 15/18 83,30 0,003 6,1 1,7-22,4 

Deambula 44/50 88,00 13/61 21,30 0 0,037 0,01-0,11 

Medicação Sedativa 27/72 37,50 30/39 76,90 0 5,6 2,3-13,5 

Ventilação Mecânica 42/96 43,80 15/15 100,00 0 nc nc 

Sonda Nasoenteral 51/105 48,60 06/06 100,00 0,027(b) nc nc 

Cateter Vesical de 

Demora 
25/74 33,80 32/37 86,50 0 12,5 4,4-36,2 

Acesso Venoso 

Central 
39/82 42,40 18/19 94,70 0 24,5 3,1-191,1 

Tubo Orotraqueal 45/99 45,50 12/12 100,00 0 nc nc 
(b) Teste Exato de Fisher 

 

A prevalência de contenção mecânica entre as mulheres é de 37,7% e a prevalência de 

contenção entre os homens é significativamente maior, 63,8%. A razão de chances (OR) é 

igual a 2,9 e é significativa, dado o seu intervalo de confiança (1,3; 6,3) que não contém o 
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valor 1,0. Estima-se que, em ambiente hospitalar, a chance de um paciente do sexo masculino 

ficar contido é 2,9 vezes maior do que a chance de um paciente do sexo feminino. 

Em pacientes de clínica médica e cirúrgica, a prevalência de contenção mecânica é de 

36,6%, enquanto a prevalência na UTI é significativamente maior, 93,1%. A razão de 

chances (OR) é igual a 23,4 e é significativa, dado o seu intervalo de confiança (5,2;105,4) 

que não contém o valor 1,0. Estima-se que, em atendimento hospitalar, a chance de um 

paciente da UTI ficar contido é 23,4 vezes maior que a chance de um paciente que não está 

na UTI.  

O acometimento dos pacientes por AVE, a não deambulação, que está diretamente 

relacionada com a menor independência para realizar as atividades de vida diária, e o uso de 

medicação sedativa também estão associados à contenção mecânica. As prevalências de 

contenção mecânica entre os pacientes que tiveram AVE, que não deambulam e que utilizam 

medicação antipsicótica ou sedativa são, respectivamente, 83,3%, 88,0% e 76,9%. Estima-

se que a chance de um paciente que tem AVE ser contido é 6,1 vezes maior que a chance de 

um paciente que não tem AVE. O paciente que não deambula tem 27 vezes mais chance de 

ser contido e, para os que usam medicação antipsicótica ou sedativa, essa chance aumenta 

5,6 vezes. 

Entre os pacientes que estão em ventilação mecânica, em uso de tubo orotraqueal e 

com sonda nasoenteral, a prevalência de contenção mecânica é de 100,0%. O uso de cateter 

vesical de demora e o acesso venoso central também foram significativamente associados, 

apresentando uma prevalência de 86,5% e 94,7%, respectivamente, dentre os pacientes 

contidos. 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

5. DISCUSSÃO 

Este estudo tem como principais resultados a estimativa de alta prevalência da 

contenção mecânica no ambiente hospitalar; o uso de grades laterais no leito como a 

principal forma de contenção; e a identificação de fatores associados ao uso da contenção 

mecânica: a idade do paciente, o sexo masculino, o setor de internação, nível de 

independência, uso de dispositivos invasivos, e medicação sedativa. Com esses resultados 

pode-se comparar com dados internacionais que serão apresentados, mas deve-se ainda 

comparar com futuros estudos brasileiros, para que se possa traçar um perfil consistente, 

para desenvolver uma política de contenção assistida, com avaliação clínica criteriosa de sua 

necessidade, de modo ponderado - se os benefícios da contenção excedem os riscos - e 

sistematicamente acompanhada, por pessoas, de modo presencial e humano - com toque, 

olhar, presença, comunicação, uma relação de ajuda. Portanto, os dados implicam na prática 

profissional da enfermagem e da equipe multiprofissional. 

No ambiente hospitalar a contenção mecânica esteve presente em metade dos pacientes 

avaliados, um dado que merece destaque e ações de intervenção de enfermagem e 

multiprofissional. Esta prevalência foi determinada pelo perfil de pacientes internados, os 

setores pesquisados e a caracterização da contenção mecânica, sendo considerado o uso das 

grades laterais a principal delas. Em estudos prévios, a prevalência de contenção mecânica 

variou de acordo com os setores de internação pesquisados, como o de Krüger et al. (2013) 

no qual a prevalência variou de 0 a 31,3% em enfermarias de cuidados gerais e de 0 a 90% 

em unidades de cuidados intensivos, o que corrobora com os achados.18  

Além disto, a prevalência também apresentou diferença entre estudos que 

consideraram somente a contenção de membros superiores e estudos que consideraram as 

grades laterais no leito, sendo estes com maior prevalência. Em uma pesquisa realizada em 

Israel foi considerada como contenção mecânica a contenção de membros superiores, 

excluindo o uso de grades laterais e apresentando uma prevalência de 3,59%.20 Outro estudo 

considerou o uso de grades laterais como contenção mecânica e a prevalência encontrada foi 

de 65,7%.19 Estes estudos corroboram com os resultados desta pesquisa que identificou uma 

prevalência de 51,4% de contenção mecânica e as grades laterais como o tipo de contenção 

comumente utilizada no ambiente hospitalar.  

Durante a coleta de dados para este estudo, foi observado que os leitos dos setores de 

clínica médica e cirúrgica contavam com uma grade em cada lateral e que eram abaixadas 
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apenas para realização de procedimentos, permanecendo todo o tempo de observação 

levantadas. A UTI contava com leitos que apresentavam duas grades em cada lateral e com 

metade do comprimento normal, podendo ser usadas para assistência à mobilidade do 

paciente no leito e para sair dele com segurança.33 

As grades laterais são usadas como medida de proteção e segurança do paciente, 

também conferem conforto e auxiliam na mobilidade no leito e para sair dele e, nestes casos, 

as grades não são consideradas contenção. Porém, quando inadequadas, as grades limitam e 

restringem a liberdade não sendo apropriadas para pacientes com severa confusão mental e 

que tenham mobilidade suficiente para escalá-las.34 O paciente que está determinado a sair 

do leito, tenta passar por cima da grade lateral ou lateralmente a ela nos pés da cama. Ambas 

as tentativas resultam, usualmente, em quedas ou lesões fatais inclusive.1 

O uso de grades laterais no leito deve ser indicado somente em circunstâncias 

excepcionais, como no transporte, recuperação anestésica e sedação do paciente, não sendo 

indicado para pacientes que tenham déficit cognitivo ou confusão mental, força e agilidade 

suficientes para escalar as grades. Além disto, as grades não são indicadas para o paciente 

independente, que não precisa do auxílio da grade para se movimentar no leito e apresenta 

estado mental e cognitivo preservado.35 

A decisão de utilização da grade como medida de segurança deve ser tomada por um 

profissional treinado e com conhecimento, habilidade e experiência para realizar a avaliação 

de risco do paciente. Ademais, o uso de grades laterais não substitui a necessidade de 

observação e acompanhamento adequados pela equipe de enfermagem.35 

O profissional, ao realizar a avaliação de risco do paciente, deve investigar a 

mobilidade, estado cognitivo, acuidade visual e efeitos adversos da medicação prescrita.35 

Também devem ser consideradas alternativas ao uso das grades laterais, como certificar-se 

que o leito esteja na posição mais baixa possível, as barras entre as grades das camas 

necessitam ser estreitamente espaçadas para evitar aprisionamento, o espaço entre as grades 

da cama e o colchão e entre a cabeceira e o colchão deve ser preenchido para prevenir que 

os pacientes caiam no meio, e as travas garantem que as grades da cama estejam seguras.1 

Neste estudo os pacientes contidos, em sua maioria, apresentavam déficit cognitivo, 

avaliado pelo Mini Exame de Estado Mental. Foi observado que nos setores pesquisados não 

havia rotina de avaliação do estado cognitivo ou de confusão mental e as grades eram 

utilizadas em todos os pacientes como medida de segurança, a fim de se evitar quedas. É 
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necessário que sejam feitas intervenções de enfermagem para reduzir a confusão do paciente 

focado na busca da causa da confusão, tal como uma resposta para nova medicação, 

desidratação ou dor.  Apenas a confusão mental não representa uma contraindicação ao uso 

de grades laterais, entretanto, a confusão mental combinada com mobilidade suficiente para 

escalar as grades, pode ser uma contraindicação.33 

A principal justificativa da equipe para a realização da contenção foi o risco de queda, 

seguida do uso de dispositivos invasivos. Um estudo de caso-controle relacionou o risco de 

queda com o perfil dos pacientes e o uso de medicação. Como resultado identificou-se que 

a queda do leito, nos hospitais, tem etiologia multifatorial, sugerindo que as variações de 

estado de saúde e saúde mental do paciente: problemas de marcha ou falta de força nos 

membros inferiores; frequência das eliminações fisiológicas; incontinência urinária; 

confusão; assim como o uso de medicação antipsicótica ou sedativa; aumentam o risco de 

queda.36 

Portanto, as características do paciente contido identificadas nesta pesquisa, como a 

não deambulação e o uso de medicação sedativa possuem relação com o aumento do risco 

de queda e justificariam o uso das grades laterais como medida de segurança. Porém, se 

usado como medida restritiva de impedir a livre movimentação promove ainda mais a 

imobilidade e isolamento, e portanto, não seria terapêutico ou indicado, a assistência humana 

seria insubstituível nesses casos, com programas de reabilitação e monitoramento. Sem a 

devida avaliação dos pacientes para a tomada de decisão sobre o uso das grades laterais esta 

pode ser mais um evento adverso do que uma medida protetiva. 

Outra justificativa comumente encontrada foi o uso de dispositivos invasivos, 

principalmente na unidade de terapia intensiva, na qual há maior uso de dispositivos para 

manutenção e recuperação da saúde dos pacientes. A equipe realiza a contenção mecânica 

com a intenção de proteger o paciente, evitando a retirada abrupta de dispositivos invasivos 

que pode causar lesões e descontinuidade do tratamento. Além disto, há uma preocupação 

com os equipamentos e dispositivos que estão sendo utilizados no paciente pois, ao serem 

danificados, aumentam os custos para a instituição.22 

Observou-se ainda nessa pesquisa que os pacientes ficavam contidos initerruptamente, 

tal prática pode ainda contribuir para outras complicações comumente encontradas em 

pacientes de unidade de terapia intensiva como: pneumonia; agitação; lesão por pressão e 

síndrome do enclausuramento.37 O uso de contenção mecânica esteve associado a pacientes 
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em estado de confusão mental, coma, em uso de medicação sedativa ou psicoativa, altamente 

dependentes e com inabilidade para se comunicar verbalmente, tais alterações são 

comumente encontradas em pacientes de unidade de terapia intensiva e idosos.  

Neste estudo, a idade acima de 58 anos foi um dos fatores associados ao uso de 

contenção mecânica e este resultado está relacionado ao número cada vez maior de idosos 

internados nos hospitais, principalmente em UTI. O envelhecimento populacional aumenta 

a frequência de pacientes mais idosos com agravos à saúde que exigem tratamento em UTI, 

uma vez que a incidência de doenças crônicas degenerativas aumenta com o avançar da 

idade, e em sua maioria com internações prolongadas e não agudas.38 

Dentro do grupo de contidos um destaque foi a maioria do sexo masculino, tal 

resultado pode estar relacionado ao fato de as internações masculinas serem realizadas 

principalmente por transtornos mentais, lesões e doenças circulatórias e, supostamente, 

porque os homens demoram mais tempo do que as mulheres para buscar cuidado, o que 

agrava seu estado de saúde.39 Esses fatores contribuem para a maior probabilidade de os 

homens serem contidos, considerando que a utilização da contenção pela equipe está 

relacionada ao manejo do comportamento do paciente e ao agravamento de seu estado de 

saúde, com aumento de medicamentos e dispositivos invasivos utilizados para o tratamento. 

Quanto ao tempo de internação dos pacientes foi identificado que os pacientes contidos 

estavam há mais dias internados. O estado geral de saúde, as funções mecânica e cognitiva 

de pacientes e o uso da contenção mecânica podem afetar significativamente o tempo de 

internação.26 Os efeitos adversos da contenção mecânica, como sensação de impotência, 

comportamento agitado e a postergação da mobilização no leito podem também contribuir 

para o aumento do tempo de internação.5 

Quanto à avaliação da agitação e sedação através da escala de RASS, a contenção 

mecânica não apresentou associação significativa. Quase todos os pacientes avaliados 

estavam alerta e calmos. Esse resultado se contrapõe a outros achados nos quais o uso da 

contenção mecânica foi associado a pacientes em estado de delirium, coma, em uso de 

medicação sedativa ou psicoativa e com inabilidade para se comunicar verbalmente.19,21 

Portanto, com esse dado ratifica-se que o principal motivo de contenção mecânica é a 

prevenção de quedas e a retirada de dispositivos. Com isto, discute-se se seria a contenção a 

intervenção mais adequada para controle de quedas e retirada não programada de 

dispositivos, pois a literatura aponta que a contenção piora a confusão mental e agitação do 
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paciente e com isso a vontade da autoretirada de dispositivos e de se levantar/movimentar o 

que pode ser fatal ou ainda causar danos/lesões.2 Isto também pode acarretar um evento 

adverso associado a internação, e merece ser refletido. Outra ponderação é o fato da 

contenção afetar o estado emocional do paciente, de modo a se tonar atônico, apático, 

distímico e pouco responsivo ao fato de permanecer 24 horas contido.  

Foi avaliado a razão de profissionais de enfermagem por leito sendo identificado que 

esta razão foi maior entre os pacientes contidos. Este achado pode ter relação com o fato de 

que a equipe de enfermagem era significativamente maior na unidade de terapia intensiva 

onde há maior prevalência de pacientes contidos. As clínicas médica e cirúrgica contavam 

com quadro de profissionais reduzido. Portanto, pode-se afirmar que o número reduzido de 

profissionais na equipe não foi relacionado à maior frequência de realização da contenção 

mecânica, corroborando com outro estudo no qual uma menor proporção de enfermeiros por 

paciente internado não estava associado à maior prevalência de contenção mecânica.25 

Na avaliação dos pacientes contidos a ocorrência de lesão por pressão se apresentou 

em 43,9% dos casos. Destes, 38,6% eram localizadas na região sacra e em 21,1% de estágio 

2. Não foi possível, neste estudo, afirmar que a contenção mecânica possui relação causal 

com o surgimento de lesão por pressão, pois existem diversos fatores associados à ocorrência 

de lesão encontrada. Pacientes hospitalizados apresentam alterações metabólicas, uso de 

medicamentos e demais fatores que os comprometem fisiologicamente, favorecendo o 

aparecimento de tais lesões. A população idosa é mais propensa ao desenvolvimento de lesão por 

pressão, devido à diminuição da elasticidade da pele, à hidratação cutânea insuficiente e à alteração na 

sensibilidade, além de outros fatores que podem ser agravados quando em associação a doenças crônicas.40 

Entretanto, considerando à localização, os achados corroboram com os resultados de outro estudo no qual 

houve predomínio das lesões na região sacral, trocanteriana e calcânea, consideradas locais 

de apoio quando o paciente está em decúbito dorsal ou lateral, logo comuns entre pacientes 

contidos.41  
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 Este estudo apresentou limitações como o fato de a pesquisa ter sido realizada em 

um único hospital, nos turnos da manhã e tarde, e por uma única pesquisadora. Também não 

foi possível afirmar que há uma relação causal entre os resultados encontrados e o uso de 

contenção mecânica. Porém, foi possível identificar associação entre os fatores pesquisados 

que poderão ser utilizados em estudos mais amplos sobre o tema.  
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6. PRODUTO 

Como produto desta pesquisa foi criado um aplicativo para a realização da avaliação 

de risco do uso de grades laterais no ambiente hospitalar. Este aplicativo poderá ser 

utilizado em treinamentos em serviço, na academia por professores e alunos, e pelo próprio 

enfermeiro na assistência, além de divulgar o tema da não contenção entre os profissionais 

da saúde.  

O objetivo deste produto é auxiliar os profissionais da saúde na tomada de decisão 

sobre a utilização das grades laterais, de maneira simples e dinâmica.  

As grades laterais se caracterizam como objetos neutros no cuidado do paciente, 

podendo garantir a segurança do paciente, ou como contenção mecânica. Desta forma, é 

necessário treinamento da equipe de saúde, profissionais com habilidade e conhecimento 

para realizar uma avaliação clínica para o uso das grades laterais de forma segura. Por isso, 

a necessidade de criação de um produto de fácil acesso que permita uma avaliação mais 

ágil e garantindo melhor qualidade na assistência ao paciente.   

O aplicativo foi desenvolvido baseando-se em um fluxograma de avaliação do risco 

de uso das grades (APÊNDICE), proposto em protocolo de uso seguro das grades laterais no 

leito.35 O aplicativo é composto por: 

1. Tela inicial com introdução e início da avaliação; 

2. Telas seguintes com perguntas sobre o paciente, as respostas serão sempre “sim” ou 

“não”.  

3. De acordo com a resposta do avaliador, ele é direcionado para a próxima pergunta 

até que se finalize toda a avaliação do paciente. 

4. Por fim, o aplicativo recomenda ou não o uso de grades laterais e sugere alternativas 

ao seu uso. 

 

Com este aplicativo espera-se que os profissionais e acadêmicos da área da saúde 

possam refletir sobre a prática da utilização das grades laterais no leito e avaliem os pacientes 

de forma a garantir conforto, segurança e qualidade na assistência prestada. 
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7. CONCLUSÃO 

Esse estudo conclui por refutar a hipótese nula, e aceita que existe fatores associados 

a ocorrência de contenção mecânica nos pacientes quanto ao sexo masculino; à unidade de 

internação – unidade intensiva; à deambulação; ao uso de medicação sedativa; ventilação 

mecânica; Acidente Vascular Encefálico; e ao uso de dispositivos invasivos como sonda 

nasoenteral, cateter vesical de demora, acesso venoso central e tubo orotraqueal.  

Esse estudo constata que a contenção mecânica é uma realidade na assistência ao 

paciente no ambiente hospitalar. Sua prevalência de 51,4% demonstra que esforços precisam 

ser feitos para reduzir seu uso e garantir uma assistência de qualidade e segura para a 

população. Em 100% dos pacientes contidos, as contenções mecânicas foram do tipo grades 

no leito e em 29,8% delas os pulsos dos pacientes também estavam contidos. As 

justificativas para a contenção mais comuns foram o risco de quedas (100,0%) e o uso de 

dispositivos invasivos (57,9%). Em 100% dos casos, os pacientes ficavam em contenção 

durante todo o tempo sendo retiradas apenas para banho e realização de procedimentos.   

A contenção também esteve significativamente associada à idade dos pacientes, sendo 

que quanto maior a idade, maior a chance de ser contido. Em relação ao tempo de internação, 

quanto mais dias de internação maior a probabilidade de estar contido. No que se refere ao 

nível de independência do paciente, os mais dependentes tem maior chance de serem 

contidos. Na avaliação realizada pelo mini exame de estado mental, os pacientes contidos 

apresentaram escores inferiores a 24 pontos, mostrando que há alguma alteração cognitiva 

nestes pacientes. A razão do número de profissionais por leito foi significativamente maior 

no grupo dos contidos devido às características do setor pesquisado, sendo a UTI o local 

com maior razão de profissionais por leito, e ao perfil dos pacientes contidos internados. 

Também são significativamente distintas as ocorrências de lesões por pressão no grupo de 

pacientes contidos. Esta associação não possui, necessariamente, efeito de causa, mas pode-

se dizer que a contenção mecânica pode estar associada ao surgimento de novas lesões ou 

agravamento das lesões prévias. 

Alerta-se que a contenção mecânica é realizada de forma empírica, isenta de uma 

avaliação clínica e desassistida. Ao realizar a contenção, os profissionais acreditam estar 

garantindo a segurança do paciente, porém, quando é realizada sem necessidade e de forma 

inadequada, a contenção pode trazer sérias consequências, como debilitação do estado 
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cognitivo, agitação motora, lesões por pressão, aumento do tempo de internação, e 

despersonalização do cuidado de enfermagem. 

Um cuidado livre, que promova a mobilidade, o diálogo, a inserção social, o 

crescimento e a realização pessoal, o sentimento de amor e gregária são premissas 

epistemológicas da disciplina de enfermagem. Um cuidado hierarquizado por necessidades 

humanas básicas não deve ultrapassar esse entendimento, o ato de compreender de modo 

unitário e humanístico o cuidado de enfermagem é requerido para o entendimento do uso da 

contenção mecânica na prática concreta de enfermagem conforme se recomenda nesse 

estudo. Ou seja, que ela seja assistida, humana, e limitada ao controle de situações clínicas 

complexas, que seja dialogada, descrita em seu prontuário, acompanhada, e retirada assim 

que possível. Planejar e executar uma contenção mecânica no ambiente hospitalar, necessita 

de investigação da causa da contenção, que deve ser resolvida em no máximo 2 horas. Para 

isso uma equipe de contenção pode ser pensada, se especializando no atendimento e 

resolução de casos complexos, em medidas para impedir o “triste” cenário de contenções 

ininterruptas.  

A fim de contribuir para a enfermagem, este estudo propôs e desenvolveu um 

aplicativo, como instrumento prático de avaliação de risco do uso das grades laterais, 

identificada como a principal forma de contenção. De forma a fornecer suporte decisório à 

equipe de saúde frente à utilização da contenção mecânica no ambiente hospitalar.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

INSTRUMENTO DE OBSERVAÇÃO  

USO DE CONTENÇÃO MECÂNICA 

Identificação                                                                                Unidade de internação:                                            

Data:                           Turno:           

Quantidade de pessoal de enfermagem durante a observação:        

Total de pacientes na unidade durante a observação:            

Legenda: 

Tipo de Contenção: Co = Colete, P = Pulsos, T = Tornozelos, L = Luva, Ci = Cinto, CG = cadeira 

geriátrica, O = Outro (descrever em comentários), N = Nenhum 

GLL (Grades laterais levantadas): 1 check = 1 GLL, 2 checks = 2 GLL, 00 se ambas estiverem 

abaixadas.  

ICAP: Instrumento de Contenção na área do paciente, mas não aplicado (identificar o tipo).  

POS (Posição do paciente): 1 = leito, 2 = cadeira, 3 = cadeira de rodas, 4 = deambulando, 5 = 

banheiro. 

Identificação Tipo de Contenção Paciente Observação 

Nome Quarto Co P T L Ci CG O N GLL ICAP POS  
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ANEXO 2 

USO DE CONTENÇÃO MECÂNICA  

Avaliação do paciente contido  

Identificação                                                                               Paciente nº:             Idade:               Período Observação:           

Gênero: Feminino (   )    Masculino (   )      Contido (  ) Não Contido (   )    

Unidade de internação:                                                Admissão:  

Data:                           Turno:     

Diagnóstico/Comorbidade: 

Uso de 

Contenção 

Mecânica 

(    ) Sim   (   ) grades laterais               Tempo de uso: ________ 

       (   ) braços                                                     ________ 

                 (   ) pernas                                                     ________ 

                 (   ) braços e pernas                                       ________   

        (   ) tórax                                                       ________ 

        (   ) Outras: _______________                     ________ 

Motivos citados pela equipe: Agitação (   ) 

                                      Risco de Queda (    ) 

                                      Uso de cateteres ou drenos (   )     

                                       Outros: _________________________         

Faz uso de medicação 

antipsicótica ou sedativa? 

(    ) Sim   

Quais? ______________________ 

____________________________ 

 

Outras medicações:  

Escala de RASS: ________________ 

 

Dependente de ventilação 

mecânica? 

 

(    ) Sim 

(    ) Não 

Cateteres ou drenos 

 

 

 

(   ) Sim   

Quais? _____________   Tempo de uso: ________ 

  _____________                             ________ 

  _____________                              ________ 

(     ) Não 
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Atividades de 

vida diária 

(Escala de Katz) 

(    ) Independência em todas as seis atividades 

(    ) Independência  em todas as atividades diárias, exceto uma 

(    ) Independência  em todas as atividades diárias, exceto tomar Banho e uma 

outra função 

(    ) Independência  em todas as atividades diárias, exceto tomar Banho, 

vestir-se, e uma outra função  

(    ) Independência  em todas as atividades diárias, exceto tomar Banho, 

vestir-se, “ir ao banheiro”, e uma outra função 

(    ) Independência  em todas as atividades diárias, exceto tomar Banho, 

vestir-se, “ir ao banheiro”, transferir-se e uma outra função 

(    ) Dependência em todas as seis atividades 

 

Lesão por 

Pressão 

Local e classificação: 

 

 

 

Observações: 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 



67 

 

 

ANEXO 4 

Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) 
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ANEXO 5 

ESCALA DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA - KATZ– (AVDs) 

NOME: 

__________________________________________________PRONT:________ 

ÁREA OPÇÕES      

/ 

     

/ 

     

/ 

Banho - NÃO recebe assistência, entra e sai do chuveiro sem ajuda 

- recebe assistência para lavar somente uma única parte do corpo 

(costas ou pernas) 

- recebe assistência para lavar mais de uma parte do corpo  

-  não toma banho sozinho 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Vestuári

o 

- veste-se completamente SEM assistência (tirar as roupas do armário e 

vesti-las, incluindo roupas íntimas e roupas de passeio, como a 

utilização de fechos, suspensórios e colchetes) 

- veste-se sem assistência, recebendo auxílio somente para amarrar os 

sapatos 

- recebe assistência para vestir-se ou tirar as roupas do armário  

- não se veste sozinho 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Higiene 

Pessoal 

- vai ao banheiro SEM assistência, limpando-se e arrumando as roupas; 

- recebe assistência para ir ao banheiro, limpar-se ou arrumar as roupas: 

ou recebe ajuda no manuseio de comadre/patinho somente à noite. 

- não realiza o ato de eliminação fisiológica no banheiro 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

Transfe

rência 

- deita e levanta da cama, bem como senta e levanta da cadeira, SEM 

assistência: pode utilizar-se de objetos para auxílio como bengala e 

andador 

- deita e levanta da cama, ou senta e levanta da cadeira com assistência 

- não se levanta da cama 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

Continê

ncia 

- controle esfincteriano (urinário e fecal) completo, por si só 

- ocorrência de “acidentes” ocasionais 

- supervisão no controle esfincteriano, cateter é utilizado, ou é 

incontinente 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Aliment

ação 

- alimenta-se SEM assistência 

- alimenta-se sem assistência, exceto para cortar carne ou passar 

manteiga no pão 

- alimenta-se com assistência,  ou é alimentado de  maneira 

parcial/completa com sondas ou fluídos IV 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

TOTAL     
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INDICE DE INDEPENDÊNCIA EM ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA – KATZ 

 

 

A- Independência em todas as seis atividades 

B- Independência  em todas as atividades diárias, exceto uma 

C- Independência  em todas as atividades diárias, exceto tomar Banho e uma outra função 

D- Independência  em todas as atividades diárias, exceto tomar Banho, vestir-se, e uma 

outra função  

E- Independência  em todas as atividades diárias, exceto tomar Banho, vestir-se, “ir ao 

banheiro”, e uma outra função 

F- Independência  em todas as atividades diárias, exceto tomar Banho, vestir-se, “ir ao 

banheiro”, transferir-se e uma outra função 

G- Dependência em todas as seis atividades 
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APÊNDICE  - Avaliação do Risco de Uso de Grades no leito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

  

  

 

 

O paciente apresenta risco de queda do 
leito devido a problemas neurológicos, 
confusão mental ou dificuldade de 
compreensão? 

Sim 

Não 

Houve a necessidade de utilização de 
grades laterais no leito do paciente nos 
últimos 6 meses? 

Não 

O paciente, familiar ou cuidador solicitou 
a utilização de grades laterais? 

Não 

Não é recomendada a utilização de 
grades laterais. 

Considerar as seguintes alternativas: 
1) Utilizar leito mais baixo; 
2) Manter o leito no nível mais baixo quando 

for preciso deixar o paciente sem 
supervisão; 

3) Posicionar o paciente próximo ao posto de 
enfermagem; 

4) Utilizar sistema de alarme no leito 

5) Utilizar pessoal adicional para garantir o 
monitoramento contínuo. 

O paciente, familiar ou cuidador 
entende o motivo da utilização das 
grades laterais no leito? 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Há risco do paciente ficar 
preso entre as barras das 
grades laterais? 

Sim 
Este risco pode ser 
eliminado com a 
utilização de 
acolchoamento entre o 
leito e a grade ou entre 
as barras da grade? 

Não 

Não é recomendada a utilização de 
grades laterais. 

Sim 

Recomenda-se a utilização de grades 
laterais. 

Finalize a análise de risco de utilização 
das grades laterais. Garanta que os 
profissionais envolvidos no cuidado do 
paciente, bem como seus familiares 
e/ou cuidadores sejam informados dos 
motivos da utilização das grades 
laterais. 

O paciente está 
inquieto, agitado ou 
agressivo? 

Não 

Sim 

O paciente apresenta 
força e mobilidade que 
possibilite que ele 
escale as grades 
laterais? 

Não 

Sim 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 

 

Título do Projeto: Contenção mecânica no ambiente hospitalar: estudo transversal 

Pesquisadora Responsável: Profª Dra. Rosimere Ferreira Santana.  

Instituição em que trabalha o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa/ Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato do Pesquisador: (21)26299464 (21) 988241026 

Nome da instituição: ______________________________CNPJ _______ 

 Responsável legal _______________________R.G. Responsável legal: _________________  

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, do estudo de pesquisa 

CONTENÇÃO MECÂNICA NO AMBIENTE HOSPITALAR: ESTUDO TRANSVERSAL de 

responsabilidade da pesquisadora Profª Dra. Rosimere Ferreira Santana.  

A contenção mecânica é comumente descrita na literatura como empregada em hospitais e em 

alguns países há uma alta prevalência, variando de 3,59% a 65,7% na maioria dos casos são utilizadas 

por um período de mais de 03 meses, e como medida de rotina. Porém, não há dados no Brasil sobre 

sua prática. Este estudo objetiva: identificar a prevalência de contenção mecânica no ambiente 

hospitalar para melhor compreensão do tema aplicado à realidade do norte do estado do Rio de 

Janeiro.  

Para tanto, serão observados os pacientes que no momento da inspeção estiverem contidos, e 

solicitado assentimento para participação na pesquisa, será realizada uma abordagem clinica como 

um procedimento padrão de consulta. Ao final orientações pertinentes sobre medidas e meios de 

contenção se necessária poderão ser fornecidas aos responsáveis.  

Dando prosseguimento a coleta de dados, o mesmo número de pacientes contidos encontrados 

na instituição investigada serão sorteados em igual número de pacientes não contidos para avaliação 

das mesmas variáveis, que se procederá com os mesmos instrumentos, excedidos das questões 

referentes a contenção, após assentimento.  

Compromete-se com o sigilo das informações que serão armazenadas por cinco anos, e posse 

do pesquisador, que depois se compromete com o descarte seguro das informações. Garante-se o 

anonimato dos paciente, profissionais que participarem da pesquisa, estes não terão tratamento 

diferente por estarem participando da pesquisa. Também será mantido sigilo das instituições 

participantes do estudo, estas serão denominadas por números ordinais sequenciais.   
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Quantos aos Riscos de participação do estudo esclarece que a pesquisa respeitará a rotina e as 

normas da instituição; a abordagem aos pacientes se dará de modo intencional, simulando uma 

avaliação, para evitar possível constrangimento e, também, informações complementares advindas 

do prontuário do paciente; nenhum nome será anotado e, também não será possível identificar a 

instituição em que se encontra determinado paciente.  

Benefícios do estudo ressalta-se o caráter inédito, pois ainda não se sabe no Brasil, 

especificamente no estado do Rio de Janeiro, a prevalência da contenção mecânica no ambiente 

hospitalar. Com esses dados, políticas públicas para redução e treinamento profissionais podem ser 

priorizadas e desenhadas com mais especificidade. Outro benefício seria para a literatura cientifica 

brasileira, o desenho do estudo pode ser replicado de modo mais abrangente em outros cenários para 

determinação das taxas de prevalência no País. Por não haver diretrizes sobre apropriado 

treinamento, mecanismos de exceção para uso das técnicas de contenção, tempo de duração e motivo 

para ser realizada a contenção, os participantes do estudo poderão se beneficiar num futuro.  

Contudo, no momento da realização do estudo, os pacientes investigados que estiverem 

contidos de modo precário ou sem motivo declarado, receberão atendimento do pesquisador e será 

fornecido ao funcionário e responsáveis da instituição orientação quanto aos procedimentos 

adequados.    

Esclareço que a participação é voluntária e que este consentimento poderá ser retirado a 

qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do tratamento, fiscalização, ou qualquer outra 

penalização. Não há valores ou formas de ressarcimento de gastos inerentes à participação do 

voluntário no protocolo de pesquisa, os custos são de responsabilidade da equipe de pesquisa. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou 

demais informações:   e.mail: etica@vm.uff.br   Tel/fax: (21) 26299189 

Eu,_________________________________________,RGnº_____________________, 

responsável legal por ___________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no estudo 

de pesquisa acima descrito.  

 

Local, _____ de ____________ de _______  

___________________________                 ___________________________________  

(Responsável legal)                                            (Responsável por obter o consentimento) 

mailto:etica@vm.uff.br

