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Introdução: A contenção mecânica é uma medida terapêutica que deve ser aplicada de forma 

adequada e específica para que surta o efeito desejado, e de maneira segura e eficaz, evitando 

danos aos pacientes e aos profissionais envolvidos na técnica [1]. Diante dessa perspectiva, a 

enfermagem compreende um componente próprio de conhecimento científico e técnico, 

construído e reproduzido por uma conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se 

processa pelo ensina, pesquisa e assistência comprometida com a saúde e qualidade da vida da 

pessoa, família e coletividade [2]. A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem [2] 

normatiza os procedimentos da enfermagem no emprego da contenção mecânica de pacientes 

psiquiátricos, tornando o trabalho da equipe de enfermagem amparado legalmente. Realizar 

este estudo se faz necessário para demonstrar as condutas adotadas pelos profissionais de 

enfermagem na realização da técnica da contenção mecânica. Uma vez que a enfermagem 

está ligado diretamente a este procedimento, sua preparação para o manejo do paciente 

psiquiátrico é de fundamental importância, visto que é a responsável direta pelo cuidado e a 

assistência paciente, a fim de minimizar possíveis danos que o uso da contenção mecânica 

possa gerar ao mesmo. Objetivos: Compreender as condutas adotadas pela equipe de 

enfermagem em uma Unidade de Emergência Psiquiátrica de um Hospital de Referência em 

Psiquiatria na cidade de Belém, Estado do Pará, na realização da contenção mecânica. 

Métodos: Estudo de natureza exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa. Sob 

CAAE:52932516.7.0000.0016. Participaram cinco enfermeiros e trinta e três técnicos de 

enfermagem. A coleta dos dados se deu por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado. 

Foi utilizada a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. Resultados e Discussão: Mediante 

os questionamentos elaborados acerca do objetivo dos procedimentos de contenção mecânica, 

evidenciamos que os resultados foram unânimes, ou seja, todos os participantes do estudo 

verbalizaram que sua finalidade é a integridade física do paciente, profissional e terceiros. 

Assim, esse procedimento é realizado com uso de materiais físicos que visem impossibilitar o 

movimento do paciente, com a finalidade de evitar atos de auto e heteroagressão [3]. Após 

análise dos depoimentos, verificamos ainda a necessidade da formação de uma equipe 

interdisciplinar, a qual fique responsável pela realização da contenção mecânica juntamente 

com a equipe de enfermagem, garantindo a realização do procedimento adequado. Os 

participantes do estudo reconhecem como componentes dessa equipe os profissionais 

médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e técnicos de 

enfermagem. Entretanto, no estudo, evidenciamos que a mesma vem sendo realizada, 

principalmente por técnicos de enfermagem, os quais tem o primeiro contato com os pacientes 

durante o atendimento de emergência. E portanto ressalta-se ainda que estes procedimentos 

são realizados sem supervisão do profissional Enfermeiro, fato este que contrapõe a 

Resolução 427/12 do Conselho Federal de Enfermagem, a qual estabelece a necessidade da 
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supervisão do enfermeiro mediante o uso da contenção mecânica [4]. Em consonância com as 

entrevistas merece destaque que há protocolos na unidade para o respaldo do profissional na 

realização de tal procedimento, porém, a maioria verbalizou não saber realizar a contenção 

mecânica de maneira adequada. Com isso, podemos inferir que torna-se deficiente a prestação 

de serviços, pois o mesmo não é supervisionado por profissionais capacitados na área. 

Ademais, destaca-se ainda, que não há, de forma permanente, treinamentos aos profissionais 

de saúde. Concomitantemente, com a vivência na unidade para a elaboração da pesquisa é 

notório que uma parcela da equipe profissional não segue o protocolo vigente, por falta de 

conhecimentos práticos e teóricos para contenção do paciente,sendo relevante a adoção 

constante de processos de atualizações, cursos e outros, que favoreçam a troca de saberes 

sobre assuntos importantes sobre o cuidado ao paciente com transtorno mental, assim como 

sobre os procedimentos que integram esse cuidado Conclusão/Considerações Finais: A 

equipe de enfermagem desempenha um papel importante no processo de assistência na 

emergência psiquiátrica. Estes profissionais desenvolvem diversas funções essenciais que 

colaboram para minimizar os riscos e/ou danos à integridade do cliente/paciente, uma vez 

que, na maioria dos casos, são os primeiros a identificar possíveis agitações que os pacientes 

possam apresentar. Mediante esse contexto, merece destaque a função do profissional 

enfermeiro quanto a supervisão de todo processo de trabalho realizado na assistência na 

emergência psiquiátrica. Desta forma, realizar ações de educação permanente é um elemento 

essencial, pois contribui com atualizações constantes para os profissionais, especialmente 

sobre a temática em questão, permitindo o melhor entendimento sobre a técnica correta para a 

realização da contenção mecânica, bem como dá notoriedade as atribuições de cada membro 

da equipe de saúde. É oportuno ressaltar ainda, que se faz necessário o seguimento das 

normas estabelecidas no protocolo de contenção disponível na unidade, pois a existência 

desse tipo de documento, fundamentados em evidências científicas, assegura aos profissionais 

respaldo durante a execução do procedimento bem como a instrução na utilização de demais 

procedimentos, que se façam necessários, durante a assistência ao paciente com transtorno 

mental, haja visto que a equipe de saúde atua em uma unidade de urgência e emergência 

psiquiátrica que é referência no Estado do Pará no cuidado ao usuário com transtorno mental, 

e que , rotineiramente, recebe uma alta demanda de atendimentos e, por conseguinte, realiza 

diversos procedimentos. Ademais, evidenciamos ainda a necessidade de implantação de uma 

equipe interdisciplinar, como base de suporte aos profissionais durante a realização da 

contenção mecânica, contribuindo e/ou permitindo para a segurança do paciente e dos 

profissionais que estão diretamente envolvidos no procedimento de atenção emergencial ao 

paciente com transtorno mental. 

 

Descritores: Equipe de enfermagem, Saúde mental, Segurança do paciente. 
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