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Resumo 

Objetivo: Avaliar os fatores associados ao uso de 
contenção mecânica em idosos sob cuidados intensivos 
em um hospital universitário. Metodologia: Estudo 
observacional analítico, retrospectivo, em uma UTI de 
um hospital universitário. Os critérios de inclusão foram 
pacientes acima de 60 anos, foram excluídos aqueles 
que permaneceram menos de 24 horas no setor. A 
amostra do estudo foi de 295 pacientes.  Preceitos éticos 
e legais foram atendidos. Resultados: A contenção 
mecânica foi observada em 48 (16,3%) dos idosos, com 
média de 2,67 dias contidos. Houve associação 
significativa entre contenção e comorbidade neurológica 
(p=0,03), déficit sensorial (p=0,03), acidentes com 
dispositivos (p=0,00) e agitação (p=0,00). Conclusão: O 
presente estudo demonstrou associação significativa 
entre contenção e acidentes com dispositivos, 
comorbidade neurológica, agitação e déficit sensorial.  

Introdução  

A contenção pode ser definida como qualquer ação ou 
procedimento que impeça o paciente do movimento livre 
ou acesso normal ao seu corpo, pode ocorrer pelo uso 
de qualquer método, anexado ou adjacente ao corpo do 
indivíduo e que o impossibilite de controlar ou remover 
com facilidade (COREN-SP, 2009; BLEIJLEVENS, M.H. 
et al. 2016). Os provedores de cuidado em saúde devem 
priorizar a garantia da autonomia, dignidade e conforto 
para a população idosa em todas as situações, contudo 
o uso de contenção vai contra tal princípio básico (LAM, 
K. et al. 2017).  
 

Material e Métodos 

Estudo observacional analítico, retrospectivo, em uma 
UTI de um hospital universitário no Paraná. Os critérios 
de inclusão foram pacientes acima de 60 anos, foram 
excluídos aqueles que permaneceram menos de 24 
horas no setor. A amostra do estudo foi de 295 
pacientes.  Preceitos éticos e legais foram atendidos. 
 
 

Resultados e Discussão 

Tabela 1 – Associação entre a contenção mecânica e variáveis 

sociodemográficas e clínicas de idosos internados em um setor 

de terapia intensiva. Ponta Grossa – PR, 2017/2018. 

Fonte: Os autores (2020); ++ p ≤ 0,05. 
Os pacientes contidos apresentam maior remoção 
acidental de dispositivos de suporte vital, o que pode 
evidenciar que a contenção não previne acidentes com 
dispositivos (ROSE, L. et al. 2016). Outra associação foi 
agitação, a qual ocorre o aumento da atividade motora e 
mental, podendo gerar a perda do autocontrole), muitas 
vezes, é secundária ao delirium hiperativo, condição 
altamente prevalente em pacientes críticos idosos. 

Conclusão ou Conclusões 

Conclui-se que, no presente estudo, houve associação 
significativa entre o uso de contenção mecânica e 
acidentes com dispositivos, comorbidade neurológica, 
agitação e déficit sensorial. Deve-se analisar o risco-
benefício antes de aplicar a contenção, que tende a gerar 
impacto físico e psicológico nos pacientes idosos, como 
também restringe o direito à liberdade e ao movimento 

Agradecimentos 

Agradeço a Fundação Araucária pelo fomento, 
contribuindo para a formulação do trabalho produzido. 
____________________ 
COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução n. 427, de 8 de 
maio de 2012. Normatiza os procedimentos da Enfermagem no 
emprego de contenção mecânica de pacientes. Brasília; 2012. 
ROSE, L. et al. Prevalence, risk factors, and outcomes associated with 
physical restraint use in mechanically ventilated adults. J Crit Care. v. 
31(1) p.31-35. 2016 
SOUZA, Lívia Maria da Silva et al . Fatores associados à contenção 
mecânica no ambiente hospitalar: estudo transversal. Rev. esc. 
enferm. USP,  São Paulo, v. 53,  e03473, 2019. 

Variáveis 
Contenção mecânica 

p-valor 
Sim Não 

Comorbidade 
Neurológica 

Não 37 (14,5%) 21 (85,5%) 
0,03* 

Sim 11 (28,2%) 28 (71,8%) 

Déficit Sensorial 
Não 27 (13,2%) 177 (86,8%) 

0,03* 
Sim 21 (23,1%) 70 (76,9%) 

Acidentes com 
dispositivos 

Não 22 (09,1%) 220 (90,9%) 
0,00* 

Sim 27 (50,9%) 26 (49,1%) 

Agitação 
Não 4         (2%) 197   (98%) 

0,00* 
Sim 44 (46,8%) 70 (53,2%) 

Total  48 (16,3%) 247 (83,7%)  


