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PROTOCOLO DE CONTENÇÃO DE PACIENTES COM AGITAÇÃO 
PSICOMOTORA E AGRESSIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE - MS SESAU 

 
INTRODUÇÂO 

 
Compreender o sujeito em sua totalidade é uma prática da atualidade, 

principalmente no âmbito da saúde. O indivíduo reflete em seu organismo, comportamento 

e interações sociais e familiares, suas angústias íntimas, muitas vezes nunca expressas. 

As manifestações dessas angústias podem ocorrer em situações agudas, onde, diante de 

perdas e eventos estressantes, o sujeito desencadeia alterações de comportamento, da 

percepção, do pensamento, da conduta, e de demais aspectos tidos como “normais” ao 

indivíduo, em decorrência de situações evolutivas do sujeito, em eventos fortuitos, eventos 

estressantes ou quadros de transtornos mentais, são as denominadas crises.  

Em muitas destas situações, as equipes multiprofissionais necessitam recorrer a 

recursos como a contenção física ou mecânica, que são práticas destinadas a pacientes 

que manifestam agitação psicomotora e/ou agressividade, e que visam além de outros 

objetivos garantir a integridade física tanto do paciente, como da equipe que o atende. 

Apesar do comportamento agitado e possivelmente agressivo do paciente, a contenção 

física ou mecânica deve ser adotada excepcionalmente, após esgotados outros recursos 

terapêuticos de abordagem, como o manejo verbal, ambiental e comportamental.  

Mussel et al. (2012), salienta que: “É imprescindível a integração da equipe 

multidisciplinar na discussão e descrição dos critérios necessários para utilizar uma técnica 

de cuidado em saúde mental”. Ressaltando que a equipe que estiver atendento a urgência 

deverá discutir e avaliar a necessidade da utilização de tal técnica. 

Conforme o Conselho Federal de Medicina, a indicação da contenção é prescrita 

pelo profissional médico. Caso haja protocolo compartilhado que a autorize, o enfermeiro 

também pode prescrever a contenção (CREMESP, 2015). 

De acordo com Souza (2014), a contenção verbal, física e mecânica não é um 

procedimento específico da enfermagem, uma vez que o trabalho em saúde mental é 

desenvolvido pela equipe multiprofissional e esta ação deve estar regida por um projeto 

terapêutico prévio da unidade de saúde. 

Souza (2014), acrescenta que em geral os pacientes em crise são atendidos 

inicialmente pela equipe de enfermagem, e que: 

 
O cuidar em saúde mental requer do profissional 
de enfermagem visão diferenciada e que lhe 
permita vislumbrar o ser humano em sua 
totalidade, contemplando suas dimensões 
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biológica, psicossocial e espiritual. Isso é 
imprescindível para realizar o cuidado qualificado.    

 
A partir destas premissas, propomos que este protocolo seja um referencial de 

assistência sobre as técnicas de contenções em suas diversas modalidades junto as 

equipes multiprofissionais da rede de assistência à saúde do município, como um recurso 

para que cada unidade de saúde possa, diante de sua especificidade, utilizar desta prática, 

quando necessário, de forma humanizada. 

 

1. FINALIDADE 
 

Este protocolo tem como finalidade orientar a assistência multiprofissional no 

monitoramento, implementação e definição de critérios que justifiquem a aplicação da 

contenção no paciente com agitação psicomotora ou agressividade em seu atendimento, 

de modo que o procedimento seja realizado de forma humanizada. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

Para que os serviços dentro da Rede Municipal de Saúde possam atender 

efetivamente as demandas dos usuários é necessário o entendimento e ampliação do 

cuidado. A atenção deve ir além de apenas silenciar os sintomas e isolar o usuário, 

devendo o profissional estar capacitado e disposto a atuar, reorganizando seus processos 

de trabalho, articulando práticas, buscando superar estigmas e preconceitos, sempre que 

necessário, buscando um olhar na direção dos direitos humanos e integralidade do 

cuidado (ZEFERINO et al., 2016). 

Segundo Sood e Mcstay (2009), 6% dos atendimentos em serviços de emergência 

são por “agitação psicomotora ou comportamento agressivo, sendo assim, os 

profissionais que atuam em serviços de saúde em algum momento podem se deparar 

com pacientes agitados ou agressivos”. 

A agitação psicomotora ou agressiva pode ser decorrente de diferentes tipos de 

condições clínicas, por isso uma investigação clínica que permita estabelecer um 

diagnóstico diferencial amplo deve ser considerada. Entre as causas médicas gerais mais 

comumente associadas a estados agudos de agitação psicomotora podem ser citadas: 

hipoglicemia, hipóxia, traumatismo crânio encefálico, acidente vascular cerebral, estados 

pós ictais, transtornos mentais, intoxicação por substâncias psicoativas e síndrome de 

abstinência alcoólica. O manejo do paciente agitado ou violento exige dos profissionais 

habilidades diversas, grande agilidade e articulação (MANTOVANI et al., 2010; DEL-BEN 

et al., 2017). 
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3. ABRANGÊNCIA 

 

Este protocolo deve ser utilizado em todas as unidades de saúde da rede 

municipal de Campo Grande/MS que prestam cuidados a saúde em todos os níveis de 

complexidade. 

 
4. OBJETIVOS 

 
 Orientar a equipe multiprofissional de saúde sobre os procedimentos de contenção 

verbal, fisica, mecânica e medicamentosa dos pacientes em agitação psicomotora 

 Conscientizar sobre avaliação criteriosa a necessidade de contenção fisica e 

mecânica 

 Garantir a integridade física, psíquica e moral dos pacientes e dos profissionais de 

saúde que prestam assistência nos estabelecimentos de saúde 

 Padronizar o procedimento para que seja realizado de forma humanizada 

 Proteger o paciente com alterações de comportamento contra lesões e traumas 

(quedas, contaminação de cateteres, feridas, dentre outros) provocados por ele 

mesmo ou a outros e que gera a interrupção do seu tratamento. 

 

5. MANEJO DE PACIENTE AGITADO OU AGRESSIVO 
 

A agitação pode ser definida como um aumento da atividade psicomotora 

associada a uma experiência subjetiva de tensão, podendo ser observada por meio de 

manifestações clínicas, fala com conteúdo ameaçador, tensão muscular, hiperatividade, 

impaciência, desconfiança, podendo apresentar juízo crítico prejudicado e dificuldade de 

reconhecer a necessidade de ajuda (MANTOVANI et al., 2010). 

A avaliação e o manejo de um paciente agitado, potencialmente agressivo ou 

francamente violento, são tarefas complexas que exigem dos profissionais habilidades 

diversas, e que necessitam ser aplicadas em conjunto e com agilidade. Para subsidiar o 

processo de enfermagem foram listado os principais diagnósticos de enfermagem e 

intervenções da CIPE no apêndice 4. 

Antes de realizar a contenção mecânica propriamente dita, deve-se tentar algumas 

formas de manejo que engloba a organização do espaço físico, a adequação de atitudes e 

comportamentos dos profissionais de saúde (MANTOVANI et al., 2010; RIBEIRÃO 

PRETO, 2018). Para fins de compreensão, neste protocolo, organizamos o planejamento 

das ações em quatro momentos: manejo verbal, manejo ambiental, manejo 
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comportamental, manejo farmacológico e manejo físico. 

 

 

5.1. Manejo Verbal 
A escuta terapêutica é o primeiro cuidado com o paciente que manifesta agitação e 

potencial agressividade, realizado enquanto se faz a observação do comportamento do 

paciente. O respeito e a escuta ativa são de demasiada importância, pois, o comportamento 

agressivo e risco de violência pode ser potencialmente minimizado de acordo como os 

profissionais da equipe de saúde falam e se comportam. “A adequação do comportamento 

da equipe de profissionais no manejo da situação é um aspecto fundamental para a 

prevenção de agressão física ou danos morais” (MANTOVANI et al, 2010). 

Portanto, o sucesso no atendimento oferecido 
depende tanto da qualidade técnica com que 
ele é realizado, quanto da qualidade das 
interações entre os sujeitos que o fazem, no 
caso o profissional e o usuário (NETO, 2013). 

. 

 
Para que a comunicação terapêutica aconteça, é necessário ouvir reflexivamente, 

observar atentamente, interpretar as mensagens verbais e não verbais. Nessa abordagem 

terapêutica, humanizada e singular procura-se demonstrar interesse fazendo perguntas e  

colocando os eventos em sequência lógica, aproximando-se do paciente calmamente 

informando  a ele o desejo de ajuda-lo (KONDO et al., 2011). 

É necessário que os profissionais se disponham “a conversar e dialogar, ouvindo e 

deixando que a pessoa em sofrimento relate suas angústias e necessidades” (NETO et al., 

2013). A equipe, na medida em que adere a um diálogo claro e objetivo, desperta no 

usuário um sentimento de confiança, sendo que o contrário disto são sentimentos de 

desconforto e insegurança provocados pelas falhas no diálogo (FASSARELLA; CRUZ; 

PEDRO, 2013). 

A equipe multiprofissional deve entender que a crise é a manifestação das 

angústias e sofrimento do indivíduo, que o levam a sair da sua realidade, e deve-se saber 

acolher a particularidade de cada indivíduo, seu sofrimento  e sentimentos. “A equipe 

multiprofissional deve estar disposta e envolvida para entender que o diáologo tem um 

papel significativo na reabilitação deste paciente em crise” (SILVA, 2013). 

 
5.2. Manejo ambiental 

O manejo ambiental consiste em organizar o espaço físico para aumentar a 

segurança do paciente, da equipe e de outras pessoas inseridas no local, a fim de ajudar 

o paciente a controlar seus impulsos agressivos e diminuir o comportamento violento. 
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Para tanto, algumas condutas devem ser tomadas: 

 Retirar objetos ou aparelhos que possam ser quebrados ou mesmo usados como 

armas 

 Manter fácil acesso à porta tanto para a equipe como para o paciente, já que 

alguns pacientes podem se sentir acuados, o que aumentaria o risco de agressão 

física 

 O paciente não deve ser atendido por um único membro da equipe, a presença de 

outros profissionais de saúde ou mesmo de seguranças no local de atendimento 

ajuda a coibir comportamentos violentos de maneira significativa 

 Ao menor indício de hostilidade ou agitação, o paciente deve ser imediatamente 

avaliado. Quanto mais cedo o paciente for abordado, menor é o risco de evolução 

para comportamento violento 

 A exposição a estímulos ambientais deve ser reduzida ao máximo e pessoas 

desestabilizadoras para o paciente como, por exemplo, um familiar com quem o 

paciente tem uma relação conflituosa, ou um membro da equipe que o paciente 

envolveu em seus delírios, devem ser afastadas do paciente naquele momento de 

agitação 

(MANTOVANI et a.l, 2010; DEL-BEN et al., 
2017). 

 

O quadro abaixo apresenta o resumo de algumas medidas ambientais e/ou 

organizacionais para minimizar o risco de violência. 

 
Quadro 01 – Diretrizes para o manejo ambiental de paciente agitado ou violento 

 

Fonte: MANTOVANI et al., 2010. 

 

5.3. Manejo comportamental 
 

De acordo com Del-Ben et al. (2017), recomenda-se o manejo comportamental 
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com o objetivo de estabelecer uma relação com o paciente de acolhimento, criando um 

vínculo de confiança, reconhecendo seu sofrimento, buscando facilitar o estabelecimento 

de uma colaboração mútua no controle da agressividade. 

Para um manejo comportamental adequado, alguns aspectos relevantes devem 

ser considerados: 

 Antes de qualquer intervenção, o profissional deve se apresentar ao paciente, 

dizendo seu nome e seu papel profissional naquela situação, bem como os demais 

membros da equipe 

 Durante a abordagem a fala do profissional deve ser pausada, objetiva e clara, 

para evitar entonações ou frases hostis ou demasiadamente autoritárias 

 O paciente deve ser estimulado a expressar seus sentimentos em palavras e a 

equipe deve reforçar a capacidade do paciente de autocontrole 

 Não fazer ameaças ou humilhações 

 Não confrontar 

 Estabelecer vínculo de confiança e respeito em que o paciente se sinta acolhido e 

com seu sofrimento reconhecido 

 Olhar diretamente para o paciente e evitar movimentos bruscos 

 Manter distância e evitar fazer anotações 

 Assegurar ao paciente que você pretende ajudar a controlar seus impulsos 

(MANTOVANI et al., 2010; DEL-BEN et al., 
2017). 

 
 

5.4. Manejo farmacológico 
 

O manejo farmacológico tem o objetivo de usar medicação para tranquilizar o 

paciente o mais rápido possível, reduzindo os riscos de auto e/ou heteroagressividade e a 

ocorrência de efeitos colaterais, o que permite a continuidade da investigação diagnóstica 

e abordagem terapêutica. É importante ressaltar que não se deve utilizar sedação 

excessiva, pois pode ocasionar um efeito colateral indesejável, podendo interferir na 

avaliação do estado de saúde do paciente (DEL-BEN et al., 2017; RIBEIRÃO PRETO, 

2018). 

As medicações utilizadas para o controle da agitação psicomotora são os 

antipsicóticos, convencionais, como haloperidol e clorpromazina; benzodiazepínicos, 

como diazepam, lorazepam e midazolam; e, mais recentemente, antipsicóticos de nova 

geração, como olanzapina, aripiprazol e ziprasidona (DEL-BEN et al., 2017). 

Tendo-se em vista o objetivo de tranquilização e não sedação profunda, 
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recomenda-se que o manejo de agitação/agressividade seja feito com as menores doses 

possíveis, ajustadas de acordo com a necessidade clínica. Caso seja necessário o uso de 

outras doses, recomenda-se manter a mesma droga ou combinação de drogas para evitar 

o aumento do risco de complicações associada ao uso de diversos (MANTOVANI et al., 

2010). 

O quadro abaixo apresenta algumas diretrizes para o manejo farmacológico de 

paciente agitado ou violento. 

 

Quadro 02 – Diretrizes para o manejo farmacológico de paciente agitado ou violento 
 

Fonte: MANTOVANI et al., 2010. 

 

 

5.5. Manejo físico e mecânico 
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Quando as intervenções verbais, não verbais e medicamentosas descritas 

anteriormente não são suficientes para o controle da situação, pode ser necessário o uso 

de isolamento, contenção física ou contenção mecânica (MANTOVANI et al., 2010). 

Para Steinert e Lepping (2009), o isolamento é a alocação do paciente em um 

quarto fechado onde ele pode se movimentar livremente, porém, com a porta trancada e 

sem a possibilidade de deixar o ambiente. A contenção física é a imobilização do paciente 

pela equipe que o seguram firmemente no solo. Já a contenção mecânica se caracteriza 

pelo uso de faixas de couro ou tecido, em quatro ou cinco pontos, para fixar o paciente no 

leito. 

A Resolução nº 1952/2010 do Conselho Federal de Medicina, trata das diretrizes 

para um modelo de assistência integral em saúde mental no Brasil, e sinaliza que a 

indicação de contenção física ao paciente psiquiátrico compete ao profissional médico 

quando for o meio mais adequado para prevenção imediata ou iminente ao próprio 

paciente ou a outros, sendo obrigatório constar na prescrição do paciente, tanto a 

indicação de contenção quanto de retirada, e registrada em prontuário (BRASIL, 2010). 

Entretanto, a Resolução COFEN nº 427/2012, que normatiza os procedimentos da 

enfermagem no emprego de contenção mecânica de pacientes, permite o enfermeiro 

empregar a contenção mecânica em situações de urgência e emergência, e, 

preferencialmente, em conformidade com protocolos estabelecidos pelas instituições de 

saúde, públicas ou privadas, a que estejam vinculados. A equipe de enfermagem só 

poderá executar esse procedimento sob supervisão direta do enfermeiro. 

De acordo com Marcolan (2004), todos os profissionais que pertencem à equipe de 

saúde, podem participar da contenção física/mecânica, desde que, capacitados para tal, 

considerando que a assistência ao paciente centrada na equipe multiprofissional em 

várias instituições pelo país, vem dando bons resultados. 

 

Médicos, enfermeiros, auxiliares/técnicos de enfermagem 
e psicólogos devem participar ativamente do momento 
da contenção. Lembre-se: esse processo é de 
responsabilização coletiva, ou seja, todos os 
profissionais envolvidos deverão estar empenhados para 
garantir todos os benefícios ao paciente (SOUZA, 2014). 

 

Pelo parecer CREMESP nº 175.956/2015, a equipe de atendimento deve ser 

composta, minimamente, pela equipe médica e enfermagem (enfermeiro e 

técnico/auxiliares), devendo a equipe estar devidamente capacitada e treinada para esse 

procedimento. Além disso, o Parecer nº 2.456/2014 do Conselho Regional de Medicina do 
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Estado do Paraná, afirma que profissionais de segurança, devidamente treinados, podem 

auxiliar na contenção. 

É recomendado o uso mínimo de cinco profissionais da equipe de saúde na 

contenção física, para a distribuição dos mesmos nas partes do corpo a serem seguras: 

um para cada membro superior, um para cada membro inferior, um para o tórax e cabeça. 

Dessa forma é possível, na maioria das vezes contermos de forma adequada o paciente, 

evitando que ocorram riscos de grandes lesões para ele e para os profissionais 

(MANTOVANI et al., 2010; RIBEIRÃO PRETO, 2018). 

Enfatiza-se que pequenas lesões podem ocorrer durante o procedimento como: 

hiperemia causadas ao segurar com força o paciente, escoriações na pele provocadas por 

unhas e musculatura dolorida em função da força empregada no final da contenção 

(MANTOVANI et al., 2010; RIBEIRÃO PRETO, 2018). 

O art. 4º da Resolução COFEN nº 427/2012, destaca que todo o paciente 

submetido à contenção mecânica deve ser monitorado atentamente pela equipe de 

enfermagem para prevenir a ocorrência de eventos adversos ou para identificá-los 

precocemente. 

É importante ressaltar que os pacientes em contenção mecânica possuem a 

necessidade de monitoramento clínico do nível de consciência, sinais vitais e condições 

de pele e circulação dos locais e membros contidos, com verificação regular nunca 

superior à 01 hora, devendo todos os dados serem registrados no prontuário do paciente. 

Além disso, os pacientes sob sedação, sonolentos ou com algum problema clínico, em 

idosos, crianças e adolescentes, devem ter um monitoramento mais rigoroso (BRASIL, 

2012). 

A realização da contenção mecânica deve ser uma conduta excepcional e cercada 

de todos os cuidados para que a ação sobre o paciente seja a menos agressiva possível, 

devendo constar no projeto terapêutico (SCHWIDERSKI; TCHAIKOVSKI JUNIOR; 

MANZARRA, 2013). 

Alguns aspectos podem contribuir para a avaliação e adequação do uso de 

contenção mecânica garantindo que esta seja o menos traumática possível, como deixar 

claro ao paciente que o mesmo não está sendo punido. Preferencialmente, durante todo o 

procedimento, apenas um profissional de referência deve conversar com o paciente. Toda 

a equipe deve monitorar o paciente, cabendo também a enfermagem os cuidados 

básicos, rotinas e manutenção das prescrições, o monitoramento deve acontecer de uma 

em uma hora, utilizando o instrumento para avaliação do paciente (apêndice 2) . O 

cuidado intensivo de toda a equipe é necessário, uma vez que o paciente contido está 
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exposto a inúmeros riscos.  Deve-se proporcionar a este, ambiente seguro e o mais 

confortavél possível. 

 

Quadro 03 - Diretrizes para indicação e manutenção de contenção mecânica 

1 A contenção mecânica deve ser utilizada quando todas as outras possibilidades de 
intervenção forem fracassadas 

2 Deve ser aplicada apenas quando há risco imimente de agitação psicomotora intensa, 
de auto e heteroagressão e de queda ou ferimentos em pacientes com rebaixamento 
do nível de consciência 

3 Deve-se estabelecer um plano específico para a realização do procedimento 
4 A contenção mecânica deve ser realizada de preferência por cinco pessoas 
5 O paciente deve ser orientado sobre o procedimento que está sendo realizado e os 

motivos que levaram a ele 
6 A contenção deve ser mantida por menor tempo possível 
7 O conforto e a segurança do paciente devem ser checados rigorosamente, avaliando o 

estado geral do paciente 
8 Durante o período de contenção mecânica a equipe de enfermagem deve manter 

observação contínua do paciente 
9 Monitorar rigorosamente os sinais vitais do paciente 
10 O médico assistente deve reavaliar o paciente quanto a necessidade de manutenção 

da contenção 
11 A retirada da contenção deve acontecer na presença de vários membros da equipe 
12 As informações referente à indicação da contenção mecânica, sinais vitais, condições 

de conforto e segurança, assim como intercorrências durante o procedimento devem 
ser detalhadamente registradas. 

Fonte: adaptado de MANTOVANI et al., 2010. 
 
 

5.5.1. Procedimentos recomendados para contenção física 

 
Para contenção física não se utiliza nenhum dispositivo mecânico, apenas técnicas 

manuais com o intuito de restringir as ações do paciente quando este oferece perigo para 

si e para terceiros (RIBEIRÃO PRETO, 2018). 

A seguir o passo a passo da técnica recomendada para contenção física: 

1. A equipe (mínimo de 5 pessoas) deve possuir um coordenador, responsável por 

dar os comandos necessários para a abordagem. O coordenador é aquele que 

observa  o comportamento sugestivo de agressão e toma iniciativa de executar o 

procedimento com a equipe já treinada. 

2. A equipe deve previamente combinar uma frase ou palavra proferida pelo 

coordenador como senha, para que todos os profissionais se preparem para o 

procedimento. Ex.: “Precisamos conversar sobre seu tratamento”; “O senhor está 

um pouco alterado, vamos para outro ambiente conversar”. 

3. A equipe deve posicionar-se em volta do paciente em semicírculo. Evitar o 

posicionamento atrás do paciente no início da abordagem. 
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Figura 01 – Posicionamento da equipe 

 

 
Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2018. 

 
 

4. Iniciar a restrição dos segmentos corporais na seguinte ordem: ombros/ tórax, 

pulsos e tornozelos, quadril e joelhos. 

5. Os profissionais que estão na linha de cintura do paciente irão segurar os 

membros superiores, um de cada lado. 

 
Figura 02 – Posicionamento dos membros superiores 

 

 
Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2018. 
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6. Os profissionais que estão em linha diagonal irão segurar os membros inferiores, 

um de cada lado. 

 
Figura 03 – Posicionamento dos membros inferiores 

 

Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2018. 

 
 

7. O profissional (coordenador) irá se posicionar atrás do paciente e segurar a 

cabeça e o tórax do paciente de forma concomitante. Uma mão se apoia no tórax 

do paciente, por baixo da axila e a outra segura a região frontal. 

 

Figura 04 – Posicionamento do tórax e cabeça 

Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2018.  
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8. Evitar realizar procedimentos não terapêuticos durante a contenção física, tais 

como: chave de braço, torção de punho, pisar no pé, enforcamento ou 

imobilização de pescoço. 

9. Posicionamento adequado da equipe. 

 
 

Figura 05 – Posicionamento do tórax e cabeça 
 

Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2018. 

 

5.5.2. Procedimentos recomendados para contenção mecânica 

 
Os materiais mínimos necessários para a contenção mecânica são: leito/maca 

baixo, ambiente privativo e faixas de contenção (ou atadura de crepe; algodão; gaze; 

compressas cirúrgicas; lençóis; tala; fita adesiva; braçadeiras de contenção) (RIBEIRÃO 

PRETO, 2018). 

Após todos os profissionais estarem posicionados e o paciente restringido 

fisicamente, é necessário colocá-lo numa maca ou no leito, onde será contido por faixas 

de contenção (RIBEIRÃO PRETO, 2018). Após a definição de conduta de contenção 

mecânica preencher o instrumento de contenção mecânica (anexo 1). 

A seguir o passo a passo da técnica recomendada para contenção mecânica: 

1. Posicionar o paciente no leito/maca em posição anatômica, com os membros 

inferiores levemente afastados, membros superiores ao lado do corpo e com as 

palmas da mão voltadas para cima. O profissional posicionado no membro inferior 

deve imobilizar o joelho e tornozelos; o profissional posicionado no membro 

superior deve imobilizar o pulso e a fossa antecubital.  
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Figura 06 – Posicionamento do paciente no leito/maca 

 

Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2018. 

 
2. O profissional livre (coordenador) irá decidir por qual parte começará o  

procedimento. Recomenda-se iniciar pelo membro que apresenta maior risco de 

ser solto pelo paciente. O tórax deve ser a última área a ser contida por faixa. 

3. Iniciar o procedimento conforme APÊNDICE 1. 

4. Investigar a causa que levou o quadro de alteração do comportamento e agitação 

do paciente. 

5. A contenção mecânica deve ser prescrita pelo médico, ou pelo enfermeiro na 

ausência do médico durante a urgência, (tanto a indicação como a retirada), 

comunicar o médico sobre a realização do procedimento e registrar em prontuário 

do paciente. 

Nos casos de agitação intensa deve-se conter outras partes do corpo do paciente: 

 Ombros: lençol em diagonal pelas costas, axilas e ombros, cruzando-as na região 

cervical (figura 07) 

 Tornozelos e pulsos: proteger com algodão ortopédico, com a atadura de crepe 

fazer movimento circular, amarrar a faixa na lateral do leito 

 Quadril: colocar um lençol dobrado sobre o quadril e outro sob a região 

lombar,torcer as pontas, amarrar (figura 08) 

 Joelhos: com 02 lençóis. Colocar uma faixa sobre um dos joelhos e passá-la por 

baixo do joelho oposto. Repetir o procedimento com o outro joelho (figura 08) 

 Mãos: enfaixar as mãos do paciente, fechadas, como se fosse uma luva, 

protegendo a palma da mão com gaze ou compressa. Fazer a higiene das mãos e 
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trocar a faixa diariamente (figura 09) 

(UFTM, 2016). 

Figura 07 –Contenção de tórax e ombros        

 

 

    Figura 08 –Contenção de quadril e joelhos 

Fonte: UFTM, 2016.  

 

Figura 09 – Contenção tipo luvas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: UFTM, 2016. 

 

5.5.3 Cuidados na aplicação, monitoramento e remoção de dispositivos de 

contenção mecânica 

 Nunca aplicar a contenção mecânica por conveniência, punição, disciplina e 
coerção 

 Explicar a indicação da contenção mecânica ao cliente e/ou familiar, esclarecendo 

o caráter não punitivo 

 Proporcionar ao cliente um ambiente privativo 

 Manter a cabeceira da cama elevada de 30 – 45° 
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 Colocar o cliente com a contenção mecânica o mais próximo do campo de visão 

da enfermagem 

 Aferir e registrar os sinais vitais antes e após a contenção mecânica, para 

monitorização 

 Conter o membro abaixo de um acesso intravascular periférico, para evitar a 

constrição e infiltração da solução que estiver sendo infundida 

 Manter as contenções limpas e secas 

 Evitar conter uma região que possui uma lesão instalada ou problemas circulatórios 

 Evitar imobilizar um cliente em decúbito ventral, pois dificulta os movimentos 

respiratórios, além de limitar o seu campo visual 

 Avaliar possibilidade de soltar as contenções a cada 2 horas, com supervisão, 

para que o cliente possa se movimentar, virar e respirar profundamente 

 Administrar os medicamentos para o manejo da agitação psicomotora, conforme 

prescrição médica 

 Manter vigilância sobre os riscos psíquicos das contenções, tais como: 

agravamento da confusão mental, humilhação, perda da autoestima, da memória e 

da dignidade, sentimento de abandono, depressão, medo, raiva e indiferença 

 Envolver o cliente, conforme aumenta o seu autocontrole, no processo decisório 

para passar a uma forma menos restritiva de intervenção 

 Capacitar os profissionais da equipe de saúde da unidade para atuar com 

habilidade e segurança na contenção física e mecânica do cliente agressivo, 

confuso e/ou com agitação psicomotora 

(UFTM, 2016). 

 

5.6 Outras situações para contenção - Atendimento Odontológico 

 
O atendimento odontológico prestado à criança e à pessoa com deficiência é 

extremamente complexo e exige do cirurgião-dentista, além de conhecimentos técnicos-

científicos especializados, qualidades comportamentais das mais variadas, pois a busca 

pelo atendimento odontológico por muitas vezes acontece movida por questões 

relacionadas a presença de quadros infecciosos e de dor, impossibilitando a aproximação 

gradual e planejada destes pacientes ao ambiente odontológico. 

Com relação ao paciente pediátrico, a ansiedade e o medo estão presentes na 

prática odontológica de rotina e dificulta a realização de tratamentos clínicos. Essa 

situação pode acabar levando o paciente a desistir do tratamento e, consequentemente 
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piorar o estado de saúde bucal do mesmo. Com o avanço da tecnologia, a odontologia 

tornou-se um serviço mais humanizado afim de que os profissionais lidem adequadamente 

com paciente infantil obtendo uma relação paciente – profissional mais favorável 

(BUSATO et al., 2017). 

Quanto à pessoa com deficiência, Campos et al. (2008) define que são indivíduos 

que apresentam uma alteração ou condição, simples ou complexa, momentânea ou 

permanente, de etiologia biológica, física, mental, social e/ou comportamental, que 

requerem uma abordagem especial, multiprofissional e um protocolo específico de 

atendimento. O paciente com deficiência considerado não colaborador é o paciente que 

impede ou dificulta a realização segura de procedimentos considerados importantes para 

o restabelecimento de sua saúde naquele momento. Este cenário por muitas vezes se 

apresenta associado à experiências traumáticas anteriores, falta de informação por parte 

dos responsáveis, e questões biopsicossociais desfavoráveis. 

Neste sentido, o atendimento da criança e da pessoa com deficiência é 

considerada uma das situações mais desafiadoras durante a assistência odontológica, 

devendo ser utilizadas técnicas para auxílio profissional e benefício do paciente. 

Preferencialmente, devem ser utilizadas técnicas de manejo não farmacológicas, como as 

de gestão comportamental, a fim de tornar o paciente mais cooperativo. Entre essas 

técnicas podemos citar o reforço positivo, a modelagem, a técnica de falar, mostrar e 

fazer, a distração, o controle de tom de voz entre outras técnicas. A contenção química 

(sedação e anestesia geral) é geralmente, a última escolha nesta escala de técnicas. 

Ressalta-se que a opção pelas técnicas de abordagem infantil pode variar de 

acordo com critério profissional, fatores observados durante a anamnese, levando em 

consideração a idade, o comportamento da criança e a aceitação dos pais. 

 

5.6.1Técnica de Contenção Física/ Estabilização Protetora 

Quando os pacientes não aceitam a gestão de condicionamento devido à falta de 

maturidade, incapacidade mental ou física, dificultando assim a sequência de tratamento 

clínico, é necessário o uso de estabilização protetora/restrição física, definida como uma 

contenção dos movimentos exercidos pelo paciente nos momentos de elevação de 

estresse. A estabilização protetora tem a finalidade de permitir um tratamento de 

qualidade com segurança para os pacientes não cooperadores, afim de evitar injúrias 

durante a realização dos procedimentos odontológicos (FERREIRA et al., 2016). Para 

Corrêa e Sato (2017) a medida proporciona proteção e segurança não só para o paciente 

como para toda equipe odontológica. 
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As contenções deverão ser utilizadas quando absolutamente necessárias. Deverá 

ser aplicada como um dos últimos recursos, após esgotada todas as tentativas pelas 

outras técnicas não farmacológicas. Orientações prévias deverão ser dadas aos 

responsáveis e aos pacientes. O responsável deverá acompanhar o procedimento do 

começo ao fim, para ciência de ocorrências inoportunas e informe de consentimentos 

solicitados, quando possível. 

Sabe-se, que a depender da gravidade da situação clínica da criança, a 

estabilização parcial ou completa do paciente é fundamental, principalmente nos casos de 

urgência e emergência que envolvem risco de morte, no entanto, o profissional deve optar 

pela estabilização menos restritiva possível, de forma segura, eficaz e protetora. 

Para o atendimento odontológico à pessoa com deficiência que apresenta déficit 

mental severo ou movimentos involuntários, algumas vezes também é necessário dispor 

de diferentes técnicas de contenção. O objetivo é manter o paciente na cadeira 

odontológica em condições favoráveis para a execução adequada do tratamento. A 

finalidade é restringir o movimento sem causar dor ou lesão. 

Na restrição física o paciente é envolvido por materiais como: lençóis, campos 

cirúrgicos, faixas com velcro, afim de evitar a movimentação tanto da cabeça, como do 

corpo do paciente para que não haja intercorrências durante o procedimento, sendo 

indispensável demonstrações de carinho e afeto com a criança por parte dos pais e 

equipe odontológica diminuindo sua resposta opositora (FERREIRA et al., 2016). 

Nessa técnica, a imobilização de crianças rebeldes ou com problemas 

neurológicos pode ser conduzida pela mãe, pelo cirurgião-dentista ou pela equipe auxiliar 

com extremo cuidado, com explicação prévia, para o paciente infantil não entender como 

uma punição em decorrência do seu mau comportamento e atentar que se trata de uma 

forma de impedir ferimentos, principalmente durante técnica anestésica e preparo de 

cavidade. 

Deve-se informar ao responsável pelo paciente que no dia do atendimento tragam 

uma troca de roupa, pois as crianças menores podem ficar molhadas ou suadas. 

 

5.6.2 Tipos de Estabilização Protetora 

  

5.6.2.1 Ativa: 

Nesta modalidade a restrição é realizada pelos pais ou responsáveis legais que 

devem imobilizar mãos e joelhos da criança e a auxiliar faz o apoio da cabeça e estabiliza 

o abridor de boca, quando necessário. Não há necessidade de nenhum dispositivo 
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específico. 

 

a) Posição joelho a joelho: 

O profissional e o responsável/pais ficam sentados em cadeiras da mesma altura, 

um de frente para o outro com as pernas fechadas e os joelhos em contato. Nesta 

posição as pernas do responsável/pais ficarão como um “colchão” no qual a criança ficará 

deitada. A cabeça da criança é apoiada no colo do profissional e as pernas para o lado do 

responsável/pais encaixadas na cintura, ou seja, as pernas estarão abertas para os lados, 

e este deverá seguras as mãos da criança e apoiar os cotovelos nos joelhos da criança. 

Esta posição poderá ser utilizada até 18 meses para a realização de exame clínico e 

orientação de higiene bucal. 

 

Fonte: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1402619/mod_resource/content/2/Exame%20Cl%C3%ADnico%

20do%20Beb%C3%AA. 

 

b) Posição de Colo: 

O responsável pela criança senta/deita na cadeira odontológica normalmente, em 

posição de decúbito dorsal e sobre o tórax dele fica a criança. Se houver necessidade o 

responsável “abraça” a criança e esta deverá estar com os braços abaixo dos braços do 

responsável e com as pernas entre as pernas do responsável. 
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Fonte: Fotografias cedidas pela Profa. Ana Paula Pinto de Souza AEPC 

 

c) Posição em Sela 

Neste tipo de técnica o responsável fica sentado em montaria na cadeira 

odontológica, de frente para a criança segurando as mãos e as pernas da criança. 

 

 

 

5.6.2.2  Passiva: 

Técnica de estabilização protetora em que são utilizados dispositivos e 

instrumentais que auxiliam na estabilização e segurança da criança: 

 Abridores de boca 

 Macri 

 Pacotes pediátricos, entre outros. 

 

5.6.3 Indicação e Contraindicação da Técnica de Contenção Física/ 

Estabilização Protetora:  

INDICAÇÃO: 

 Pacientes agitados, agressivos, extremamente resistentes, onde não há 

indicação de anestesia geral, mas que durante o atendimento odontológico possam 

colocar em risco a sua própria segurança, dos pais ou responsáveis ou profissionais 

 Deficientes mentais profundos que não colaboram 

 Pacientes cujos movimentos involuntários constantes e desordens que 

impeçam seu posicionamento na cadeira odontológica 

 Para crianças muito pequenas que não conseguem colaborar. 

 

CONTRAINDICAÇÃO: 

 Quando não se consegue imobilização com segurança os pacientes devido 

a estados sistêmicos ou físicos 
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 Pacientes cooperativos 

 Pacientes com epidermólise bolhosa 

 Pacientes que tenham experiência anterior de trauma físico ou psicológico. 

 

5.6.4 Materiais para Contenção Física/ Estabilização Protetora: 

Para o corpo: embrulho pediátrico com lençol, faixas em napa e velcro; lençol e 

ataduras em crepe; kit estabilizador (contém o movimento do paciente de modo mais 

seguro e rápido); Holding therapy (terapia do abraço). 

Para as extremidades: lençol e ataduras; estabilização pelos pais e /ou auxiliar. 

Para a cabeça: apoios de cabeça; travesseiro centralizador; estabilização pelos 

pais e/ou auxiliar. 

Fonte: FACSETE, 2019.                                                                    Fonte: UFPE, 2015. 
 

 

 

 

FONTE: UFGO, 2009. 

 
5.6.5 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Para a aplicação da técnica de estabilização protetora deve-se seguir um critério 

fundamental, que é a obtenção da autorização dos pais ou responsável através do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) obrigatoriamente assinado pelos pais/ 
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responsáveis legais (Apêndice 3). 

Neste termo de consentimento é relatado aos responsáveis de maneira clara e 

objetiva, o procedimento que será realizado, indicações e contraindicações e de acordo 

com o grau de entendimento dos responsáveis pelo paciente com deficiência e o mais 

importante é explicara necessidade do uso de técnicas de comportamento caso o 

indivíduo tenha uma aversão ao atendimento (MACHADO et al., 2009), além de informar 

que tal procedimento é necessário para garantir a qualidade, segurança e proteção do 

paciente e equipe odontológica. 

 

5.7 Administração de medicamentos e coleta de exames laboratoriais 

 
É recomendado o posicionamento adequado do recém-nascido, crianças e adultos 

agitados, através de contenção facilitada com lençóis e auxílio de acompanhantes e 

responsáveis, expondo apenas o local de aplicação e/ou coleta de exames laboratoriais. A 

posição das faixas para contenção recomendada é mostrado na figura abaixo. 

Figura 10 – Exemplificação da contenção com auxílio de lençol 

 
 

Fonte: SESAU, 2020.
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6. INCIDENTES DURANTE A CONTENÇÃO 
Entende-se que a padronização do procedimento e conhecimento dos manejos por 

todos os membros da equipe multiprofissional favorece a garantia da integridade física, 

psíquica e moral dos pacientes e dos profissionais de saúde, contudo, os profissinais 

envolvidos no atendimento do paciente em agitação psicomotora estão expostos ao risco de 

lesão decorrente a agressão por este paciente. 

Em caso de agressão física ao profissional durante a assistência, a conduta é o 

preenchimento do ROA - Relato de Ocorrência de Registro de Acidente de Trabalho, junto à 

chefia imediata, que após dará seguimento ao fluxo instituído na SGTE (Superintendência de 

Gestão do Trabalho e Eduacação). Após, encaminhará o processo à Gersau (Gerência de 

Saúde do Servidor) para procedimento da investigação de acidente de trabalho. Nos casos 

de agressão ao servidor, deve-se anexar o BO - Boletim de Ocorrência junto ao ROA (anexo 

2).  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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APÊNDICE 2 
 

Monitoramento de pacientes com uso de restrição mecânica 
 

Nome: _______________________________________________________________________________________  Prontuário: ________  
Unidade de saúde: _____________________________________________________________________________   Data      /        /  
 

Local da restrição 

Punho  (D)  (E) Tornozelo  (D)  (E) Mão  (D)  (E) Tronco (   ) Quadril (   ) 

Avaliação do comportamento, integridade da pele e restrição de movimento 

Hora: Comportamento: 
A – agitado 
AA – auto 
agressivo 
C – calmo 
V – violento 
D – desorientado 
S – sedado  

Integridade da pele/ 
local da contenção: 
I – íntegra  
L – lesão 
C – cianose 
E – edema 
AP – ausência de 
pulso  

Restrição do 
movimento: 
T – total 
P – parcial  

Observações: Nome completo do 
profissional: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Obs.: a revaliação deverá ser realizada a cada 01 hora



 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MATO GROSSO DO SUL 

APÊNDICE 3 
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APÊNDICE 4   
 
Principais diagnósticos e intervenções de Enfermagem segundo a Classificação 
Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) na contenção de pacientes com 
agitação psicomotora e agressividade 
 

 

DIAGNÓSTICOS INTERVENÇÕES 

 Necessidades Psicobiológicas  

 
 
 
 

 
Abuso de álcool 

 
Dependência de álcool 

 
1- Aconselhar sobre o uso de álcool 
2- Apoiar condição psicológica 
3- Apoiar família 
4- Avaliar resposta psicossocial ao plano de cuidado 
5- Facilitar acesso ao tratamento 
6- Fazer rastreamento de abuso de álcool 
7- Fazer rastreamento de humor deprimido 
8- Monitorar abstinência 
9- Obter dados sobre abstinência 
10- Obter dados sobre abuso de álcool 
11- Encaminhar para equipe interprofissional. 

 
 
 

 
Abuso de drogas 

 
Dependência de drogas 

 

 
1- Aconselhar sobre abuso de drogas 
2- Apoiar processo familiar de enfrentamento 
3- Avaliar adesão ao regime terapêutico 
4- Encaminhar para terapia de grupo de apoio 
5- Encaminhar para terapia familiar 
6- Facilitar acesso ao tratamento 
7- Orientar sobre o abuso de drogas 
8- Orientar sobre manejo dos sintomas de 
abstinência 
9- Orientar sobre prevenção de recaída 
10- Promover apoio emocional 
11- Reforçar conquistas. 

 
 

Adesão ao regime medicamentoso 

 
1- Administrar medicação 
2- Gerenciar regime medicamentoso 
3- Monitorar adesão a medicação 
4- Monitorar efeito colateral da medicação 
5- Orientar a lidar com medicação 
6- Orientar sobre medicação 
7- Promover lista de medicação. 

 
 
 
 

Agitação 

 
1- Administrar medicação 
2- Encorajar repouso 
3- Identificar percepções alteradas 
4- Manejar crise 
5- Obter dados sobre abstinência 
6- Obter dados sobre atitude em relação ao manejo 
de medicação 
7- Obter dados sobre risco de violência 
8- Obter dados sobre sono 
9- Orientar sobre abuso de substâncias. 
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Alucinação 

 
1- Avaliar resposta a medicação 
2- Estabelecer confiança 
3- Facilitar capacidade para comunicar sentimentos 
4- Manejar alucinações 
5- Obter dados sobre abuso de substâncias 
6- Obter dados sobre efeito colateral da medicação 
7- Terapia de orientação para a realidade 
8- Vigilância contínua. 

 
 
 
 
 
 
 

Ansiedade 

 
1- Demonstrar técnicas de relaxamento 
2- Encorajar repouso 
3- Estabelecer confiança 
4- Facilitar capacidade para comunicar sentimentos 
5- Fazer rastreamento de abuso de substâncias 
6- Gerenciar ansiedade 
7- Identificar percepções alteradas 
8- Obter dados sobre abstinência 
9- Obter dados sobre adesão ao regime 
medicamentoso 
10- Obter dados sobre adesão ao regime 
terapêutico. 

 
 
 

Atividade psicomotora anormal 

 
1- Vigilância contínua 
2- Obter dados sobre risco de violência 
3- Obter dados sobre a orientação 
4- Obter dados sobre nível de estresse 
5- Manejar segurança ambiental 
6- Implementar regime de contenção física 
7- Identificar percepções alteradas. 

 
 

Angústia grave 

 
1- Aconselhar sobre medos 
2- Identificar barreira à comunicação 
3- Identificar percepções alteradas 
4- Promover apoio emocional. 

 
 
 
 

Autocontrole prejudicado 

 
1- Auxiliar no controle da raiva 
2- Facilitar capacidade para comunicar sentimentos 
3- Facilitar controle do impulso 
4- Gerenciar comportamento negativo 
5- Gerenciar processo de enfrentamento prejudicado 
6- Obter dados sobre controle de sintoma. 

 
 
 
 
 

Autocuidado prejudicado 

 
1- Promover autocuidado 
2- Orientar sobre autocuidado 
3- Orientar cuidador 
4- Obter dados sobre padrão de higiene 
5- Obter dados sobre necessidade de cuidado de 
saúde e social 
6- Obter dados sobre a capacidade para executar o 
cuidado 
7- Encaminhar para terapia ocupacional 
8- Auxiliar no autocuidado 



 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MATO GROSSO DO SUL 

 
 

 
Automutilação 

 
Risco de automutilação 

 
1- Vigilância contínua 
2- Reforçar regime comportamental 
3- Reforçar comportamento, positivo 
4- Promover estabelecimento de limites 
5- Promover autoconsciência 
6- Orientar sobre controle de impulso 
7- Obter dados sobre integridade da pele 
8- Manejar segurança ambiental 
9- Implementar regime de contenção física. 

 
Capacidade do cuidador para 

executar o cuidado, prejudicada 

 
1- Facilitar capacidade da família para participar no 
plano de cuidados 
2- Reforçar definição de prioridades 
3- Promover orientação familiar antecipatório. 

 
 
 
 

Capacidade para manejar o regime 
medicamentoso, prejudicada 

 
1- Administrar medicação 
2- Avaliar resposta psicossocial à instrução sobre 
medicação 
3- Colaborar com cuidador no manejo do regime 
medicamentoso 
4- Colaborar com prestador de cuidados de saúde 
na reconciliação medicamentosa 
5- Demonstrar administração de medicação 
6- Obter dados sobre atitude em relação ao manejo 
de medicação 
7- Promover lista de medicação.  

Choro 
 

Tristeza 

 
1- Obter dados sobre tristeza 
2- Promover apoio emocional. 

 
 
 

Cognição, prejudicada 

 
1- Auxiliar no autocuidado 
2- Facilitar capacidade para comunicar necessidade 
3- Gerenciar atividade do paciente 
4- Identificar barreira à comunicação 
5- Obter dados sobre cognição 
6- Orientar técnica de memória. 

 
 
 
 
 
 

Comportamento autodestrutivo 
 

Comportamento agressivo 

1- Fazer rastreamento de abuso de substâncias 
2- Gerenciar comportamento agressivo 
3- Gerenciar comportamento negativo 
4- Facilitar capacidade para comunicar sentimentos 
5- Facilitar recuperação de abuso de drogas 
6- Gerenciar processo de enfrentamento prejudicado 
7- Obter dados sobre aceitação da condição de 
saúde 
8- Orientar sobre abuso de substâncias 
9- Implementar precauções contra o suicídio 
10- Implementar regime de contenção física. 

Comportamento compulsivo, 
potencial 

 
Compulsão moderada 

 

 
1- Reforçar regime comportamental 
2- Promover estabelecimento de limites 
3- Orientar sobre controle de impulso 
4- Obter dados sobre comportamento de ingestão de 
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Compulsão grave alimentos ou líquidos. 

 
 

Comportamento desorganizado 
moderado 

 
Comportamento desorganizado 

grave 
 

 
1- Terapia de orientação para a realidade 
2- Priorizar regime terapêutico 
3- Obter dados sobre a orientação 
4- Estabelecer confiança 
5- Gerenciar atividade do paciente 
6- Identificar percepções alteradas 
7- Obter dados sobre desenvolvimento infantil. 

 
Comportamento violento 

 
Hostilidade 

 
Risco de comportamento agressivo 

 
1- Vigilância contínua 
2- Promover adesão à medicação 
3- Prevenção de violência 
4- Obter dados sobre risco de violência 
5- Obter dados sobre controle de sintoma 
6- Implementar regime de segurança 
7- Implementar regime de contenção física. 

 
 
 

Confusão aguda 

 
1- Obter dados sobre orientação 
2- Terapia de orientação para a realidade 
3- Priorizar regime terapêutico 
4- Obter dados sobre memória 
5- Facilitar capacidade da família para participar no 
plano de cuidados 
6- Apoiar família 
7- Administrar medicação. 

 
 
 

Controle da raiva 

 
1- Demonstrar técnicas de relaxamento 
2- Facilitar controle do impulso 
3- Gerenciar comportamento negativo 
4- Obter dados sobre condição psicológica 
5- Obter dados sobre nível de estresse 
6- Obter dados sobre risco de violência 
7- Auxiliar no controle da raiva. 

 
 

Controle de sintoma de abstinência 
prejudicado 

 
1- Reforçar regime comportamental 
2- Reforçar controle de impulsos 
3- Promover apoio emocional 
4- Prevenção de recaída 
5- Obter dados sobre tomada de decisão 
6- Obter dados sobre abstinência 
7- Encaminhar para serviço de autoajuda. 

 
Controle do impulso prejudicado 

 
1- Facilitar controle do impulso 
2- Promover estabelecimento de limites 
3- Administrar medicação. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1- Vigilância contínua 
2- Terapia de orientação para a realidade 
3- Promover apoio emocional 
4- Priorizar regime terapêutico 
5- Orientar sobre medidas de segurança 
6- Orientar sobre controle de sintoma 
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Delírio 7- Orientar família sobre delírio 
8- Obter dados sobre a orientação 
9- Obter dados sobre comportamento agressivo 
10- Obter dados sobre adesão ao regime 
medicamentoso 
11- Manejar crise 
12- Gerenciar delírio. 

 
 
 
 

Dependência para autocuidado 

 
1- Vestir paciente 
2- Promover higiene oral 
3- Promover higiene 
4- Facilitar capacidade da família para participar no 
plano de cuidados 
5- Administrar medicação 
6- Apoiar cuidador 
7- Auxiliar no autocuidado 
8- Alimentar paciente. 

 
 

Desorientação 
 

Risco de confusão aguda 

 
1- Vigilância contínua 
2- Relatar condição a membro da família 
3- Promover processo familiar, eficaz 
4- Promover adesão à medicação 
5- Orientar sobre segurança do domicílio 
6- Gerenciar medicação. 

 
 

Dor 

 
1- Orientar sobre regime terapêutico 
2- Administrar medicação 
3- Gerenciar dor 
4- Identificar atitude em relação a dor 
5- Orientar família sobre manejo da dor. 

 
 
 
 

Estado de euforia 
 

Estado maníaco 

 
1- Promover estabelecimento de limites 
2- Promover autoconsciência 
3- Promover adesão à medicação 
4- Orientar sobre medidas de segurança 
5- Orientar família sobre regime terapêutico 
6- Obter dados sobre tolerância à atividade 
7- Obter dados sobre orientação 
8- Obter dados sobre imagem corporal 
9- Obter dados sobre humor 
10- Obter dados sobre abuso de substâncias. 

 
 

Fadiga 
 

Fraqueza 

 
1- Avaliar adesão ao regime terapêutico 
2- Monitorar efeito colateral da medicação 
3- Monitorar pressão arterial 
4- Monitorar risco de queda 
5- Obter dados sobre fadiga 
6- Obter dados sobre sono 
7- Obter dados sobre tolerância à atividade 
8- Orientar sobre técnica de relaxamento. 

 
 
 

 
1- Facilitar aceso ao tratamento 
2- Facilitar capacidade para comunicar sentimentos 
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Humor deprimido 
 

Risco de humor deprimido 

3- Gerenciar comportamento negativo 
4- Identificar percepções alteradas 
5- Monitorar adesão a medicação 
6- Obter dados de apoio emocional 
7- Obter dados sobre humor, deprimido. 

 
Ingestão de alimentos, excessiva 

 
Ingestão de alimentos insuficiente 

 
1- Gerenciar ansiedade 
2- Monitorar ingestão de alimentos 
3- Obter dados sobre atitude em relação ao manejo 
de medicação 
4- Orientar sobre dieta 
5- Monitorar peso 
6- Obter dados sobre abuso de substâncias. 

 
 
 

Inquietação 

 
1- Reforçar controle de impulsos 
2- Orientar sobre terapia de orientação para a 
realidade 
3- Obter dados sobre abuso de substância 
4- Obter dados sobre tolerância à atividade 
5- Orientar sobre técnica de relaxamento 
6- Orientar sobre controle de sintoma. 

 
 

Insônia 

 
1- Orientar sobre sono 
2- Obter dados sobre sono 
3- Promover rotina de hora de dormir 
4- Avaliar resposta à medicação 
5- Orientar sobre dieta. 

 
 

Ideação suicida 
 

Tentativa de suicídio 
 

Regime de manejo para prevenção 
de suicídio interrompido 

 
1- Implementar precauções contra o suicídio 
2- Obter dados sobre abuso de substância 
3- Obter dados sobre adesão ao regime de 
segurança 
4- Obter dados sobre humor, deprimido 
5- Reforçar controle de impulsos 
6- Facilitar acesso ao tratamento 
7- Facilitar capacidade para comunicar sentimentos 
8- Identificar percepções alteradas 
9- Monitorar adesão a medicação. 

 
 

Integridade da pele, prejudicada 
 

Lesão 

 
1- Orientar sobre higiene 
2- Orientar sobre cicatrização da ferida 
3- Obter dados sobre integridade da pele 
4- Monitorar cicatrização 
5- Cuidados com a pele 
6- Obter dados sobre lesão 
7- Avaliar cicatrização da ferida. 

 
 
 

 
 
 
 

 
1- Administrar medicação 
2- Aplicar contenção física 
3- Apoiar condição psicológica 
4- Coordenar plano de cuidados 
5- Estabelecer confiança 
6- Estimular reflexão do paciente, após contenção, 
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Manejo da contenção física eficaz 

 
Risco de perfusão tissular, ineficaz 

 
Risco de Trombose Venosa 

Profunda 

sobre a experiência vivida 
7- Implementar regime de segurança 
8- Manejar crise 
9- Manter dignidade e privacidade 
10- Manter vias aéreas permeáveis 
11- Monitorar perfusão tissular 
12- Monitorar sinais vitais 
13- Obter dados sobre risco de perfusão tissular, 
ineficaz 
14- Orientar paciente 
15- Orientar cuidador 
16- Implementar regime de contenção física 
17-Utilizar instrumento de contenção mecânica – 
anexo 1; 
18- Manter integridade da pele 
19- Orientar preenchimento de formulário para 
monitoramento de pacientes com uso de restrição 
mecânica – apêndice 02 
20- Prevenir lesão mecânica. 

 
 
 
 

Medo 
 

Insegurança  

 
1- Aconselhar sobre medos 
2- Obter dados sobre medo 
3- Obter dados sobre medo da morte 
4- Obter dados sobre medo de representar um fardo 
para os outros 
5- Estabelecer confiança 
6- Facilitar capacidade de comunicar sentimentos 
7- Gerenciar processo de enfretamento prejudicado 
8- Identificar percepções alteradas 
9- Fazer rastreamento de humor deprimido 
10- Obter dados sobre ansiedade. 

 
 

Negação 

 
1- Obter dados sobre negação 
2- Estabelecer confiança 
3- Obter dados sobre disposição para revelação da 
condição de saúde. 

 
 
 

Perambulação 

 
1- Gerenciar perambulação 
2- Orientar sobre controle de impulso 
3- Orientar sobre medidas de segurança 
4- Orientar sobre segurança no domicílio 
5- Promover estabelecimento de limites 
6- Avaliar resposta psicossocial ao plano de 
cuidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Polifármacos (ou polifarmácia) 

 
1- Obter dados sobre feito colateral da medicação 
2- Orientar a lidar com medicação 
3- Orientar sobre efeitos colaterais da medicação 
4- Promover adesão à medicação 
5-Promover adesão à medicação usando caixa de 
pílula 
6-Promover agenda de medicação 
7- Promover lista de medicação 
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8- Avaliar resposta à medicação 
9- Colaborar com a família na aquisição de 
medicação 
10- Demonstrar administração de medicação 
11- Monitorar adesão a medicação. 

 
 

 
 
 

Recuperação emocional 
prejudicada 

 
Resposta ao tratamento 

prejudicada 

 
1- Avaliar adesão ao regime terapêutico 
2- Avaliar resposta psicossocial à instrução 
3- Encaminhar para terapia de grupo de apoio 
4- Entrar em acordo para adesão 
5- Facilitar acesso ao tratamento 
6- Facilitar capacidade para comunicar sentimentos 
7- Gerenciar processo de enfrentamento prejudicado 
8- Gerenciar resposta ao tratamento, negativo 
9- Identificar barreira à comunicação 
10- Implementar regime de segurança 
11- Obter dados sobre atitude em relação ao regime 
terapêutico. 

 
 
 
 

Risco de alta frustração 

 
1- Avaliar plano de cuidados 
2- Avaliar resposta psicossocial ao plano de 
cuidados 
3- Avaliar satisfação com atenção à saúde 
4- Facilitar capacidade para participar no 
planejamento do cuidado 
5- Identificar atitude em relação ao cuidado 
6- Identificar expectativa sobre o cuidado 
domiciliário. 

 
 
 
 
 
 
 

Risco de quedas 

 
1- Orientar sobre prevenção de queda 
2- Demonstrar prevenção de quedas 
3- Monitorar risco de quedas 
4- Obter dados sobre risco de quedas, na admissão 
5- Orientar família sobre prevenção de queda 
6- Obter dados sobre adesão ao regime 
medicamentoso 
7- Orientar sobre efeitos colaterais da medicação 
8- Consultar prestador de cuidados de saúde sobre 
efeitos colaterais de medicação 
9- Orientar sobre efeitos colaterais da medicação. 

 
 

Sedação 

 
1- Monitorar sinais vitais 
2- Manter vias aéreas permeáveis 
3- Monitorar risco de quedas 
4- Gerenciar regime medicamentoso. 

Necessidades Psicossociais 

 
 
 

Atitude do cuidador, conflituosa 

 
1- Auxiliar o prestador de cuidados de saúde 
2- Identificar expectativa sobre o cuidado domiciliário 
3- Orientar cuidador 
4- Reforçar comportamento, positivo 
5- Reforçar capacidades 
6- Apoiar cuidador. 
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Atitude em relação ao tratamento, 
conflituosa 

 
1- Apoiar processo familiar de tomada de decisão 
2- Colaborar com prestador de cuidados de saúde 
no regime medicamentoso 
3- Obter dados sobre efeito colateral da medicação 
4- Obter dados sobre orientação 
5- Orientar a lidar com medicação 
6- Orientar paciente 
7- Orientar sobre medicação 
8- Promover aceitação de condição de saúde. 

 
 

Autoimagem, negativa 

 
1- Apoiar imagem corporal, positiva 
2- Identificar percepções alteradas 
3- Obter dados sobre condição psicológica 
4- Obter dados sobre imagem corporal 
5- Obter dados sobre a orientação 
6- Promover autoestima. 

 
 

Baixa autoestima 

 
1- Encorajar afirmações positivas 
2- Facilitar capacidade para comunicar sentimentos 
3- Observar percepção, alterada 
4- Obter dados sobre autoestima 
5- Promover autoestima. 

 
 
 
 

 
Comportamento de isolamento 

 
Isolamento social 

 
1- Aconselhar sobre medos 
2- Avaliar regime terapêutico 
3- Encaminhar para serviço comunitário 
4- Encaminhar para terapia de grupo de apoio 
5- Facilitar acesso ao tratamento 
6- Garantir continuidade de cuidados 
7- Gerenciar processo de enfretamento prejudicado 
8- Identificar percepções alteradas 
9- Obter dados sobre necessidade de cuidado de 
saúde e social. 

 
 

Comunicação verbal, prejudicada 

 
1- Advogar pelo paciente 
2- Checar identidade do paciente 
3- Demonstrar administração de medicação 
4- Identificar barreira à comunicação 
5- Obter dados sobre cognição 
6- Obter dados sobre orientação. 

 
 

Dificuldade de enfrentamento 
 

Enfrentamento familiar, 
prejudicado 

 
1- Apoiar processo familiar de enfrentamento 
2- Facilitar capacidade para comunicar sentimentos 
3- Monitorar enfrentamento familiar, prejudicado 
4- Obter dados sobre atitude em relação à condição 
de saúde 
5- Gerenciar processo de enfrentamento 
prejudicado. 
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Risco de fuga 

 
1- Avaliar adesão ao regime terapêutico 
2- Avaliar resposta psicossocial à instrução 
3- Estabelecer confiança 
4- Explicar direitos do paciente 
5- Gerenciar ansiedade 
6- Gerenciar processo de enfrentamento prejudicado 
7- Implementar regime de contenção física 
8- Implementar regime de segurança 
9- Manejar crise 
10- Monitorar abstinência 
11- Orientar cuidador 
12- Vigilância contínua. 
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ANEXO 1 
Instrumento de contenção mecânica 

Nome: Pront.:     

Unidade de saúde:  Data / /  

1. Diagnóstico  

2. Tempo de Internação/Observação  

3. Horário da contenção:Início:                           Horas 

4. Motivo da contenção: 

(  ) agitaçãopsicomotora (  ) risco de fuga (  ) risco de agressividade 

(  ) risco de queda (  ) risco de autoextermínio (  ) insucesso da medicação 

(  ) outros  . 

(Preenchido Obrigatoriamente pelo Enfermeiro) 

5. Médico comunicado sobre a contenção:  

6. Houve tentativa anterior de manejo verbal: Sim (  ) Não (  ) 

Se sim, porquem:  

 

7. Contenção química: Sim (  ) Não (  ) 

Nome da medicação:   

Administrada por: Auxiliar de enfermagem (  ) Enfermeira (  ) outro (  )    

Via de administração: Oral (  ) Intramuscular (  ) Intravenosa (  ) Local    

8. Orientou o paciente e/ou acompanhante sobre o motivo da contenção: Sim (  ) Não (  ) 

9. Contenção: MMSS (  ) MMII (  ) Tórax (  ) Outros (  )   

10. Antes da contenção havia lesões presentes: Sim (  ) Não (  ) 

(   ) Equimoses Local:     

(   ) Manchas Local:     

(   ) Lesões Local:     

(   ) Escoriações Local:    

 

11. Paciente ofereceu resistência a contenção: Sim (  ) Não (  ) 

12. Equipe que participou da contenção (nomes): ________________________________________________ 

13. Funcionário foi agredido durante a contenção: Sim (  ) Não (  ). Se sim, preencher os campos abaixo:  

14. Apresentou lesão decorrente da agressão: Sim (  ) Não (  ) 

15. Fez CAT: Sim (  ) Não (  ) 

 

Enfermeiro Coren  

 

Avaliação final: 

 

1. Tempo total de contenção mecânica:   

2. Médico notificado da descontenção:  

3. Equipe que desconteve (nomes):   

4. Paciente apresenta lesões decorrentes da contenção: Sim (  ) Não (  ). Se sim, descreva a lesão: ______ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. Outras observações relevantes: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Enfermeiro Coren 



 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MATO GROSSO DO SUL 

ANEXO 2 
 

ROA-RELATO DE OCORRÊNCIADE REGISTRO DE ACIDENTE DE TRABALHO 

 

Nome: Telefone: 

Matrícula: Cargo: 

Local da ocorrência: Horário:                      Data: 

Setor: Responsável do setor: 

Motivo da ocorrência:  

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ACORDO COM O RELATO DO SERVIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Testemunha (s):  

Nome: __________________________________________________Telefone: _________________ 

Nome: __________________________________________________Telefone: _________________ 

Documentos anexados: 

Atestado médico (   ) 
Prontuário clínico individual (   ) 
Exames complementares (   ) 
Boletim de Ocorrência (    ) 
Outros (   ) ___________________ 
 

 
 

________________________________                              ________________________________ 
       Assinatura do servidor                                               Assinatura da chefia imediata 

 


