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Resumo   

O objetivo desse estudo foi avaliar as práticas de enfermagem relacionadas à 

aplicação e uso de dispositivos de contenção mecânica. Trata-se de um estudo 

transversal, descritivo e de abordagem quantitativa, realizado em um hospital de 

urgência cidade de Belo Horizonte (MG). Foram incluídos no estudo pacientes acima 

de 18 anos, ambos os sexos e que estivessem em uso de contenção mecânica. Os 

dados foram coletados por meio de um Check List. No período de março a julho de 

2018 foram identificados 151 pacientes em uso de contenção mecânica, com idade 

média de 50.1 anos e a maior parte do sexo masculino (78.8%). A maioria dos 

pacientes em uso de contenção mecânica estavam na Unidade de terapia intensiva 

(37.7%), e foram diagnosticados com politraumatismo (44.3%). Em relação aos tipos 

de contenção, o mais utilizado foi o de dois pontos, correspondendo a 72.2% da 

amostra. O principal motivo para o uso de contenções foi para prevenir a retirada de 

dispositivos (43.4%) e as contenções realizadas ocasionaram 136 eventos adversos. 

Medidas preventivas devem ser instituídas para que evite o uso indiscriminado e 

sem prescrição da contenção mecânica, prevenindo desta forma a ocorrência de 

eventos adversos. Destaca-se a importância do desenvolvimento de protocolos 

assistenciais e ações de educação permanente voltados para contenção mecânica. 

   

1. Introdução   

A enfermagem tem utilizado a contenção mecânica como parte do cuidado ao 

paciente em diversos ambientes assistenciais. O uso destes dispositivos é justificado 

pela presença de delírio, agitação, agressividade, comportamento impulsivo, 

prevenção de quedas ou a retirada de dispositivos (SHUM et al., 2016). 

A prevalência dessa prática em hospitais gerais ainda é pouco conhecida no 

Brasil, sendo encontradas taxas que variam de 6% a 50% em outros países. Apesar 

dessa prática estar presente em diferentes clínicas de cuidados da saúde, no Brasil, 

os estudos sobre essa temática têm sido direcionados somente aos hospitais 

psiquiátricos (CHAPMAN et al., 2016). 

Embora considerada benéfica, nem sempre a contenção mecânica é capaz 

de prevenir a ocorrência de danos ao paciente. Isso porque, em decorrência de seu 

uso podem ocorrer eventos adversos como: lesões na pele, edemas nas regiões 

periféricas submetidas à contenção (SHUM et al., 2016). 



Mundialmente, programas e protocolos têm sido desenvolvidos com o objetivo 

de nortear o uso e reduzir a aplicação de dispositivos de contenção. Esses 

protocolos e programas instituem indicadores e critérios que visam aprimorar a 

qualidade da assistência ao paciente e promover um auxilio seguro e livre de danos 

(SOUZA, 2014).  

  

2. Objetivo   

Avaliar as práticas de enfermagem relacionadas à aplicação e uso de 

dispositivos de contenção mecânica em um hospital de emergência localizado em 

Belo Horizonte – MG. 

    

3. Método 

Trata-se de estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa, 

realizado em um hospital público de grande porte, referência em urgência e 

emergência, localizado em Belo Horizonte, Minas gerais (MG). A amostra foi 

constituída por todos os pacientes internados no pronto atendimento, unidade de 

internação e terapia intensiva, acima de 18 anos, ambos os sexos e em uso de 

contenção mecânica. Os dados foram coletados dos prontuários e a partir da 

avaliação diária beira leito, do procedimento de contenção mecânica. Empregou-se 

como instrumento norteador para a obtenção dos dados sociodemográficos e 

clínicos dos pacientes e dados relacionados à distribuição da equipe de enfermagem 

no setor, um check list previamente testado. A análise dos dados parciais foi 

realizada em ambiente de programação estatística R. O projeto foi aprovado no 

Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Hospitalar do Estado de Minas e do 

Centro Universitário Newton Paiva, com o parecer nº 2.399.945 e segue as 

recomendações da Resolução do CNS nº 466/2012.    

 

4. Desenvolvimento   

Considerando as indicações apresentadas na literatura, o uso de dispositivos 

de contenção mecânica exige conhecimento da equipe e a construção de protocolos 

multidisciplinares. Nessa questão, é de importância maior garantir ao paciente o 

direito de usufruir de um cuidado baseado na obrigação moral de não causar dano 



(não-maleficência), promover o bem (beneficência), certificar a dignidade dos 

pacientes e respeitar sua autonomia conservada (SHUM et al., 2016). 

É preciso ressaltar que a aplicação da contenção mecânica requer cautela e 

atenção. No que se refere aos cuidados clínicos, deve prestar atenção ao padrão 

respiratório, tolerância à dieta, sinais de desidratação, eliminações fisiológicas e 

movimentos corporais (SOUZA, 2014). 

 

5. Resultados preliminares   

No período de março a julho de 2018 foram identificadas 151 contenções.  

37.8% dos pacientes encontravam-se na unidade de terapia intensiva, 33.8% 

pacientes no pronto atendimento e 28.5% pacientes na unidade de internação. Os 

pacientes contidos eram a maioria do sexo masculino (78.8%), com idade média de 

50.1 anos. Em relação à causa de internação, verificou-se que a prevalência de 

politraumatismo (44.3%). Quanto ao nível de consciência dos pacientes a maior 

parcela (62.1%) dispunham de uma escala de Coma de Glasgow com pontuação de 

8 a 13. O grau de dependência dos pacientes em relação a equipe de enfermagem 

foi avaliado pela escala de Fugulin e obteve resultado que 50.3% dos pacientes 

necessitavam de cuidados intermediários. Em 94.0% das contenções o 

procedimento não era registrado no prontuário e 98.7% não foram prescritos. 

Em relação aos tipos de contenção, o mais utilizado foi o de dois pontos, 

correspondendo a 72.2% da amostra. O principal motivo para o uso de contenções 

foi para prevenir a retirada de dispositivos (43.4%) e as contenções realizadas 

ocasionaram 136 eventos adversos. 
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