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RESUMO 
 

Introdução: Muito se tem apontado que, em instituições de saúde, as práticas de 
contenção são consideradas ações de cuidado. Quando se fala de cuidado pode-se 
dizer que este significa preservar, guardar, conservar, apoiar ou tomar conta. A 
contenção à pessoa idosa vem sendo, no entanto, entendida de várias formas. Entre 
elas estão inclusos mecanismos e métodos que, de alguma maneira, limitam a 
pessoa, diminuindo o movimento corporal espontâneo, entendida como qualquer 
medida restritiva do cotidiano. Nesse sentido, a prática de contenção de pessoas 
idosas tem sido, comumente, empregada em indivíduos com determinadas 
condições de fragilidade, quando outros assumem a responsabilidade por elas. 
Objetivos: O objetivo deste trabalho é compreender quais são os motivos que 
levam as enfermeiras a praticar a contenção na pessoa idosa em Instituições de 
Longa Permanência para Idosos (ILPI’s). Métodos: Foram entrevistadas 32 
enfermeiras, que atuam na região do Pará, Santa Catarina e São Paulo. A coleta de 
dados e análise das entrevistas propostas utilizou uma metodologia qualitativa. 
Resultados: O estudo possibilitou compreender o que as enfermeiras, que 
trabalham em Instituição de Longa Permanência, entendem por contenção. Os 
resultados foram categorizados e organizados  em três temáticas, com base nas 
respostas obtidas:  a) o perfil das profissionais entrevistadas; b) o que elas 
entendem por contenção; e c) o cuidado nas perspectivas das enfermeiras 
entrevistadas. Os principais motivos que as levam à prática da contenção são: evitar 
quedas e agitação psicomotora. Conclusão: Através deste estudo identificamos que 
apesar das profissionais terem a consciência que essa prática não é benéfica ao 
idoso, continuam, ainda assim, a utilizando por falta de opção, por exigência 
institucional, por condições de ambiente, equipamentos de mobilização do idoso 
para evitar quedas e, muitas das vezes, por falta de conhecimento em relação ao 
tema. 
 
 
 
Palavras Chave: Contenção à Pessoa Idosa; ILPI’s; Cuidado; Violência; Restrição. 
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ABSTRACT 
  
Introduction: Much has been pointed out that in health institutions containment 
practices are considered care actions. When one speaks of care one can say that 
this means to preserve, to keep, to conserve, to support or to take care of. The 
restraint to the elderly person has, however, been understood in several ways. These 
include mechanisms and methods that, in some way, limit the person, reducing 
spontaneous body movement, understood as any restrictive measure of daily life. In 
this sense, the practice of containing older people has been commonly used in 
individuals with certain conditions of fragility, when others assume responsibility for 
them. Objectives: The purpose of this study is to understand the reasons that 
nurses are taking to restrain the elderly in Long-Term Care Institutions for the Elderly 
(ILPIs). Methods: We interviewed 32 nurses, who work in the region of Pará, Santa 
Catarina and São Paulo. Data collection and analysis of the proposed interviews 
used a qualitative methodology based on authors such as Minayo and Turano, who 
helped to understand the objective issues. Results: The research is based on the 
analysis of content of Bardin, through studies that made it possible to understand 
what nurses working in a long-term institution understand by containment. The work 
was categorized and organized into three themes based on the questionnaire 
response: a) the profile of the professionals interviewed; b) what the professionals 
understand by containment; c) care in the perspectives of the nurses interviewed. 
Conclusion: Through this study we identified that although the professionals have 
the conscience that is practiced is not beneficial to the elderly. They continue to use 
for lack of choice, due to institutional requirements, environmental conditions, 
mobilization equipment for the elderly, to avoid falls and often for lack of knowledge 
of the subject. 
 
 
 
 
 
Keywords: Containment to the Elderly; ILPI's; Violence; Caution; Restriction. 
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INTRODUÇÃO 

	  

asci em solo paraense, onde morei com a minha família até os 17 

anos; éramos três filhas de uma mãe atenciosa e um pai amoroso, 

mas um tanto rígido. Meu pai era diabético e hipertenso, devido ao 

excesso de bebida e cigarro, consumidos desde a adolescência. Essa situação nos 

enchia de medo, minhas irmãs e eu, pois já havíamos perdido nossos avôs – 

paterno e materno – devido ao tabagismo. Mas quem partiu antes de meu pai foi 

minha irmã gêmea, aos 15 anos, por problemas renais. Quando ela ficou doente e 

estava sob cuidados no hospital, decidimos que iríamos fazer enfermagem, a fim de 

cuidar das pessoas. Mas ela não resistiu e se foi. 

O cuidar está na minha família há muito tempo, por isso eu sou enfermeira; e 

minha mãe cuidou da minha irmã, do meu pai e hoje ela cuida da minha avó, com 

Alzheimer. Muitas vezes ela fica estressada, e eu entendo, devido a 

responsabilidade; minha mãe trabalha fora e ainda tem que se preocupar com 

muitas coisas dentro de casa.  

Eu passei no vestibular para enfermagem em algumas instituições na minha 

cidade, Belém do Pará, e uma em São Paulo, a Universidade Adventista, e foi essa 

que me chamou a atenção. Ingressei em 2010 como bolsista: estudava de manhã e 

trabalhava à tarde para ajudar a pagar a faculdade, quase não tinha tempo.  

Durante a graduação fui me interessando ainda mais pelo curso, apaixonei-

me pela Enfermagem e pelo poder que nos é dado para trazer conforto em um 

momento de dor, e de demostrar compaixão pelo próximo. E como precisava 

cumprir horas extras complementares, comecei a atuar em uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS). Comecei a trabalhar com os idosos no estágio, e graças ao interesse 

nas histórias de vida ali contadas decidi abordar o envelhecimento como tema do 

meu trabalho de conclusão de curso. Meus professores ficaram impressionados, 

pois, até o momento, nenhum aluno queria estudar um tema relacionado aos velhos, 

pois éramos todos muito jovens. Defendi o trabalho com aprovação e nota máxima.  

Quando me formei sentia-me leiga, parecia não saber nada em relação ao 

atendimento e resolvi então fazer uma pós-graduação em Urgência e Emergência. 

Matriculei-me no Albert Einstein, sem saber como iria pagar o curso, mas me sentia 

confiante que iria trabalhar em pouco tempo. Foi durante a pós-graduação que 

N 



15	  
	  

consegui meu primeiro emprego como enfermeira responsável técnica em uma 

Clínica de Longa Permanência para idosos. Foi aí que eu vi que iria trabalhar pelos 

velhos, tentar trazer conforto para eles. A clínica era pública e com muitos 

problemas; havia muitos idosos com demência – eram ao todo 85 pacientes para 15 

profissionais de saúde, entre enfermeiras técnicas e cuidadoras –, claro que nem 

todos eram dependentes, uma grande parte realizava suas atividades sem auxílio, 

porém, aquela porcentagem de dependentes de cuidados integrais me chamava 

muita atenção, pois viviam, na maior parte do tempo, imobilizados (amarrados) pelos 

profissionais a fim de evitar quedas, entre outros acidentes. Muitos deles se sentiam 

tais como “bichos” nessa situação. Eu tentei orientar e educar os profissionais 

quanto a essa prática, contudo, meus esforços foram em vão, pois não encontrei 

apoio da gerência; ou seja, romper com a dificuldade em aceitar a mudança de 

hábitos do cotidiano profissional demandaria muito apoio para desenvolver um 

projeto para a transformação dessa forma arcaica de cuidar.  

Passaram-se os meses e, antes de terminar minha pós-graduação, procurei 

um mestrado acadêmico. Pesquisando na internet, encontrei o mestrado em 

gerontologia da PUC-SP; fiquei encantada com a proposta, pois tinha tudo a ver com 

o que eu pensava. Entrei com o tema sobre “O cuidado de enfermagem com idosos 

portadores de Alzheimer”. Até então, não sabia que eu iria ter novas ideias, outros 

pensamentos e aderir a novos significados sobre o envelhecimento, já que, até 

aquele momento, eu só havia estudado o envelhecimento fisiológico na perspectiva 

biológica, onde somente se estudava as doenças relacionadas. Não tinha noção de 

como o mestrado da PUC-SP iria mudar a minha vida, me fazendo adquirir novos 

conhecimentos e conceitos, ao ver o velho por outra perspectiva. Foi amor ao 

primeiro saber sobre o significado do ser humano velho que eu iria mudar meu tema, 

do cuidado na doença de Alzheimer para a contenção à pessoa idosa.  

Em instituições de saúde, as práticas de contenção são consideradas ações 

de cuidado, e quando se fala de cuidado pode-se dizer que este significa preservar, 

guardar, conservar, apoiar ou tomar conta. No entanto, a vivência como enfermeira 

responsável técnica em uma clínica de longa permanência, me levou a questionar 

tais práticas, como por exemplo: certa ocasião, deparei-me com uma idosa que se 

encontrava amarrada em uma cadeira,  e que me pediu que a tirasse daquela 

situação de restrição constrangedora, pois ela não era um “bicho” para ser tratada 

com essa violência.  
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Essa cena me fez pensar no corpo debilitado e frágil da idosa em razão de 

uma doença neurodegenerativa, porém a mesma estava com uma mente lúcida. 

Levando em consideração o estado emocional da pessoa idosa, a minha ação a 

partir daquele momento foi tentar orientar sobre as práticas dos profissionais em 

relação à contenção, mas observei o quanto é difícil para eles mudarem suas 

atitudes e formas de pensar. Para muitos deles a prática de contenção é sinal de 

cuidado. Mas até que ponto podemos considerar a contenção como um cuidado?  

Esse é o problema que a presente pesquisa tentará responder, ao procurar 

refletir sobre a prática de contenção ao idoso em Instituições de Longa 

Permanência, a fim de compreender os principais motivos que levam o profissional 

da saúde a executar tal prática na pessoa idosa. 

Para isso esta pesquisa se propõe a: 1) traçar o perfil sociodemográfico de 

um grupo de enfermeiras(os), que lida com idosos fragilizados e institucionalizados, 

comparando-os por sexo, idade, tempo de atuação, religião e níveis de escolaridade; 

2) aplicar um questionário semiaberto e online a um grupo de enfermeiras(os) via 

rede social; 3) identificar os motivos, classificando-os por temáticas; e 4) contribuir 

para subsidiar uma política de cuidados de não contenção à pessoa idosa. 

Com o propósito de orientar a leitura, este estudo foi dividido em seis 

capítulos. O primeiro deles, intitulado “Ponto de partida: a contenção à pessoa 

idosa”, discorre sobre o que é a contenção e os tipos de contenção utilizados na 

pessoa idosa. O segundo capítulo, chamado a “Cultura da não contenção“, discorre 

acerca de um movimento conhecido como Grupo da Tríplice Aliança, agregador de 

amigos voluntários e criado em junho de 2014 por profissionais e pesquisadores 

ligados ao campo da Geriatria e Gerontologia das cidades de Niterói (RJ), no Brasil; 

Trieste, na Itália, e Buenos Aires, na Argentina. No terceiro capitulo, “O que já foi dito 

sobre a contenção ao idoso”, foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases 

de dados do portal de periódicos da CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD). O quarto capítulo discorre sobre o “Perfil de um grupo 

de enfermeiras”, no qual trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa sobre a 

contenção à pessoa idosa, e que foi realizada com 32 profissionais enfermeiras(os) 

que trabalham em Instituições de Longa Permanência para Idosos no país. O quinto 

capítulo intitulado “A contenção, do ponto de vista das profissionais” aborda o relato 

dos profissionais entrevistados, referente as suas experiências no que diz respeito a 

contenção à pessoa idosa. O quinto capítulo é referente ao “Cuidado na perspectiva 
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dos profissionais”; aqui os profissionais relatam suas experiências no cuidado, e 

como relacionam a contenção ao cuidado. Para encerrar, nas Considerações Finais, 

apresenta-se aspectos que proporcionaram avaliar, por meio deste estudo, que 

embora os profissionais tenham a consciência que esta pratica não é benéfica ao 

idoso, continuam, ainda assim, a utilizando por falta de opção, por exigência 

institucional, por condições de ambiente, equipamentos de mobilização do idoso 

para evitar quedas e, muitas das vezes, por falta de conhecimento ao assunto. 
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Capítulo I 
PONTO DE PARTIDA: A CONTENÇÃO À PESSOA IDOSA 

 

 

este ponto de partida é possível definir, segundo Schwiderski 

(2013), que a contenção é considerada uma proteção à pessoa com 

alterações de comportamento, contra lesões e traumas, 

principalmente para evitar quedas, contaminação de cateteres, feridas, dentre outros 

provocados pelo próprio indivíduo ou a outras pessoas, que possam gerar 

interrupções no tratamento a que vem sendo submetido. 

A prática de contenção de pessoas idosas tem sido, comumente, empregada 

em indivíduos com determinadas condições de fragilidade, e quando outros 

assumem a responsabilidade por elas. De acordo com Silva (2008), na contenção 

incluem-se: a) mecanismos e métodos que, de alguma maneira, limitam a pessoa,  

diminuindo a mobilidade livre, ou seja, o movimento corporal espontâneo, em uma 

visão mais ampla; b) interpreta-se como contenção qualquer medida restritiva do 

cotidiano, como, por exemplo, a recomendação de que uma pessoa idosa não saia à 

rua. 

De acordo com Salles (2009), para a normativa do Conselho Regional de 

Enfermagem de São Paulo a contenção de pacientes está relacionada a qualquer 

dispositivo que interfere na habilidade do ser humano de tomar decisão ou 

movimentar-se, que altere sua capacidade de pensar, de executar movimentos 

voluntários e realizar atividades físicas ou o acesso normal ao seu corpo. Neste 

sentido, são classificados em: contenção física manual, contenção mecânica por 

faixas, contenção química por medicamentos, restrição psicológica, e restrição 

ambiental ou isolamento. 

Entre os séculos XVII e XIX utilizava-se, como ferramenta de contenção 

física, correntes de ferro fixadas às paredes para prender os pacientes mais 

inquietos pelos pulsos e tornozelos. Este tipo de contenção, conhecido por ser uma 

prática manual, era bastante usado na Europa e foi empregado até meados de 1794. 

No entanto, Schwiderski (2013) nos alerta ao afirmar que a humanização dos 

estágios de cuidar em saúde e a legislação voltada a segurança do paciente, instiga 

N 
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os profissionais a repensarem a sua finalidade. Assim como sua indicação e modos 

de usá-la, para que seja um procedimento terapêutico e não de repressão. 

Atualmente a literatura vem apontando que a contenção é um procedimento 

terapêutico controverso, pois não há clareza quanto aos seus benefícios, já que as 

pessoas submetidas à contenção apresentam um quadro maior de agitação e 

agressividade. E é por isso que Paes (2009) assinala que a contenção física 

aplicada sem a indicação correta pode trazer agravos físicos e psíquicos para os 

pacientes. 

De acordo com, Salles (2009), as maiores vítimas de contenção são os idosos 

fragilizados, internados em hospitais e em Instituições de Longa Permanência 

(ILPI’s), os quais são submetidos com a justificativa de prevenção de quedas, fato 

ainda não comprovado em estudos. Para os idosos, sociedade e família, a 

contenção vem sendo percebida como um ato de violência física. Em depoimentos 

colhidos por Salles (2009) há relatos sobre essa ser uma atividade desumana e 

desconfortável em todos os aspectos. 

Segundo Paes (2009), pessoas sob contenção enfrentam uma perda na sua 

autonomia, dignidade e autoestima. Esse autor assinala que dispositivos de 

contenção são, portanto, uma forma de abuso que afeta particularmente os idosos, 

que são mais os vulneráveis a este tipo de ação. Estudos realizados pela 

Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)1, entidade que 

tem como missão representar os interesses gerais de pessoas idosas e defender 

seus direitos, comprovam que as restrições trazem lesões físicas, tais como úlceras 

por pressão, incontinência urinária e fecal, diminuição do apetite, prisão de ventre, 

perda do tônus muscular, atrofia e fraqueza, e lesões psicológicas. 

A CEOMA vem há mais de uma década investindo no programa “Desatar al 

Anciano y al Enfermo de Alzheimer”, coordenado pelo diretor técnico Antonio 

Burgueño Torijano, cujo objetivo principal é apoiar as instituições que queiram 

trabalhar para erradicar as contenções físicas, a partir da capacitação dos 

profissionais (psiquiatras, geriatras, terapeutas ocupacionais, advogados, 

enfermeiros etc.), de modificações na organização das ILPI’s, no mobiliário, entre 

outros. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Disponível em: http://ceoma.org/que-es-ceoma/historia-y-objetivos/. Acesso em: 18 maio 2018. 
2 Ver: www.gerontologiaonline.com.br/. 
3 Trata-se de uma história fictícia,  baseada em um caso que é representativo e comum nas ILPIs. 
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O programa surgiu após a publicação internacional de alguns dados de 

prevalência de uso de contenções físicas, que colocava a Espanha como primeiro 

lugar no ranking de países que tinham essa prática. Publicado no portal 

Gerontologia Online2, em 03 de agosto de 2015, o estudo aponta que 39,6% dos 

residentes no país eram submetidos a algum tipo de contenção física. O estudo 

também trazia dados de outros países: França (17,1%), Itália (16,6%), Suécia 

(15,2%), Estados Unidos (16,5%), Islândia (8,5%) e Dinamarca (2,2%).  

 

1.1TIPOS DE CONTENÇÃO 

	  

1.1.2 FÍSICA 
Dona Maria3, viúva, com dois filhos, foi admitida na ILPI com diagnóstico da 
Doença de Alzheimer, estágio 2. Ela apresentava um quadro de agitação e 
por isso a família a internou. Na ILPI ela costumava ficar muito agitada ao 
ponto de precisar de toda a equipe para contê-la, fato que a deixava ainda 
mais violenta. 
 
 

O caso de dona Maria, bastante comum nas ILPI’s do país, ilustra o que 

Salles (2009) descreve como restrição física. Trata-se da participação de um ou 

mais membros da equipe de saúde, em contato direto ou indireto com paciente, com 

o objetivo de imobilizá-lo sem precisar de elementos da contenção mecânica.  

 

1.1.3 MECÂNICA 
Depois de Dona Maria ser contida fisicamente pelos profissionais da ILPI, 
estes usaram ataduras para amarrá-la na cama, pelos braços e pelos pés, a 
fim de evitar que ela se machucasse. 
 

Esse tipo de contenção, chamada de mecânica, é para alguns autores, entre 

eles Schwiderski (2013) e Paes (2009), sinônimo da contenção física. Porém, a 

contenção mecânica é uma medida terapêutica, devendo ser usada de forma 

adequada e específica para que surta o efeito almejado, de maneira segura e 

efetiva, e que não traga danos a pessoa cuja técnica está sendo aplicada e ao 

profissional que a executa. Os autores alertam que deve ser utilizada como último 

recurso e somente para controlar condutas violentas, com objetivo de limitar 

movimentos agressivos que possam causar perigo ao paciente e para outras 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ver: www.gerontologiaonline.com.br/. 
3 Trata-se de uma história fictícia,  baseada em um caso que é representativo e comum nas ILPIs. 
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pessoas, através de dispositivos mecânicos, possibilitando o uso de faixas, conduta 

excêntrica e rodeada de todos os cuidados para que a ação seja a menos lesiva 

possível. 

Para Paes (2009), a contenção mecânica deve ser utilizada somente após 

todas as alternativas terem sido empregadas, tais como a abordagem verbal, 

mudanças no ambiente, eliminação de fatores externos que podem influenciar o 

comportamento do paciente, entre outros. 

A indicação da contenção mecânica está indicada para quando o indivíduo 

apresentar agitação psicomotora, confusão mental e agressividade, violência contra 

si próprio e aos outros, necessitar de imobilização para prevenir quedas após 

sedações, quando for solicitado pela própria pessoa no caso de agitação e, ainda, 

para realização de exames que não haja colaboração. Schwiderski (2013) 

acrescenta, dizendo que a contenção mecânica deve ser usada por profissionais 

treinados com técnica adequada e em um ambiente terapêutico. 

A resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, nº 427/2012) 

ressalta a importância de se informar que a contenção física e mecânica só pode ser 

prescrita por um médico e/ou enfermeiro, e os demais profissionais somente 

poderão utilizá-la com a supervisão de um profissional de enfermagem, estando de 

acordo com os protocolos de saúde. 

Esta resolução informa que a contenção mecânica somente será empregada 

quando for o único meio disponível para prevenir dano imediato ao paciente e em 

nenhum caso pode se estender além do tempo previsto. É proibido aos profissionais 

da enfermagem a contenção mecânica de pacientes com a finalidade de disciplina, 

punição e coerção ou por conveniência da instituição, ou da equipe de saúde. No 

que diz respeito ao paciente submetido à contenção mecânica, cabe ao profissional 

que o atende o dever de avaliar o nível de consciência, os sinais vitais e as 

condições de pele e circulação nos locais e membros contidos dos pacientes. Essa 

verificação nunca deve ser superior a uma hora, e esse monitoramento deve ser 

maior em pacientes sonolentos ou com algum problema clínico, idosos, crianças e 

adolescentes. 

Salles (2009) descreve ainda que a contenção mecânica é um procedimento 

em que são usados dispositivos, entre eles: pulseiras de couro nos pulsos ou 

tornozelos, luvas, coletes, camisolas restritivas, pulseiras, almofadas, incluindo o uso 

de ataduras de crepe e algodão ortopédico ou compressa de algodão para imobilizar 
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as pessoas. As grades elevadas no leito são consideradas restrições quando usadas 

para prevenir a saída do paciente do leito ou restringir voluntariamente a 

movimentação.  

 

1.1.4 QUÍMICA 

	  

Dona Maria, ainda muito agitada mesmo com a contenção mecânica, foi 
medicada com tranquilizante, deixando-a muito sonolenta, mas ela 
continuou amarrada, até passar por nova avaliação da enfermeira. 

 
Mais uma vez, o caso de dona Maria ilustra o Salles fala sobre o que vem a 

ser a contenção química. Trata-se de uma medida terapêutica sobre a qual são 

utilizados medicamentos para controlar o comportamento ou restringir a liberdade de 

movimentos do paciente, prevenindo, assim, agravos a ele e aos outros. Essa 

medida é usada para controlar a agressividade ou agitação, com intuito de evitar sua 

contenção física e mecânica. Deve ser devidamente prescrita por um médico e uma 

enfermeira, e cuja justificativa clínica os profissionais deverão anotar no prontuário 

do paciente. Importante lembrar que seu uso não pode ultrapassar 24 horas, e que o 

emprego da contenção química por mais de cinco dias se torna questionável 

(SALLES, 2009).  

Em relação ao uso de tranquilizantes, especialmente aqueles mais usados em 

idosos – como os benzodiazepínicos (BZP), por exemplo – , Alvarenga et al. 

assinala que os de ação prolongada ou em altas doses, bem como seu uso crônico, 

que incluem o risco de dependência:  

 
Foram considerados impróprios e associados a resultados adversos em 
idosos, ficando restritos a indicações clínicas específicas. Uma revisão 
sobre efetividade clínica, custo benefício e diretrizes sobre o uso de BZD 
em idosos concluiu que as evidências disponíveis sugerem maiores 
chances de eventos cognitivos e psicomotores adversos entre os usuários 
de BZP, tais como quedas e fraturas (ALVARENGA et al., 2015, p. 2). 
 

 

1.1.5 PSICOLÓGICA 

	  

Após 24 horas sedada e amarrada, como orienta o COREN, dona Maria 
saiu da contenção química mas continuava agitada, chegando a agredir 
verbalmente sua colega de quarto. Os profissionais da ILPI a ameaçaram 
dizendo, a todo momento, que se ela não se acalmasse não veria mais sua 
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família, com as seguintes frases: “Tem que se acalmar dona Maria, tem que 
tomar remédio, senão não tem como ver sua família”; “Vai querer que seus 
filhos vejam a senhora assim?”.  
 

O que aconteceu com dona Maria é o que a normativa do COREN – escrita 

por Salles (2009) – assinala como restrição psicológica, relacionada a intimidação ou 

a ameaça verbal durante o atendimento e que resulta em comportamento de 

restrição de liberdade do paciente ou da família.  

 

1.1.6 AMBIENTAL OU ISOLAMENTO 

	  

Dona Maria ficou ainda mais agitada com as ameaças psicológicas dos 
profissionais e, então, estes resolveram colocá-la em isolamento, ou seja, 
em um quarto sozinha, trancada, onde só era permitido a entrada dos 
profissionais, até a avaliação médica. 

 

A restrição ambiental, ou isolamento, é o confinamento involuntário de uma 

pessoa sozinha num quarto, ou em domicílio, para impedir sua saída. Algumas 

pessoas que passaram por isso afirmam ser uma situação desagradável, podendo 

se associar com o confinamento solitário realizado nas prisões (SALLES, 2009). 

Com base na minha experiência como enfermeira assistencial e técnica em 

ILPI, presenciei muitas cenas de contenção, sempre difíceis quando pensamos que 

o idoso é um ser de direitos; os mesmos em restrição ambiental em razão dos 

períodos de agitação intensa, eram proibidos de sair do quarto, sendo só permitida a 

entrada de profissionais autorizados para a administração de medicação. Situação 

que deixava o idoso mais agitado, psicologicamente e fisicamente mais debilitado.  
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Capítulo II 
A CULTURA DA NÃO CONTENÇÃO 

             

xiste um movimento chamado Grupo da Tríplice Aliança, agregador 

de amigos voluntários, criado em junho de 2014, por profissionais e 

pesquisadores ligados ao campo da Geriatria e Gerontologia das 

cidades de Niterói (RJ), no Brasil; Trieste, na Itália e Buenos Aires, na Argentina. A 

Espanha (que tem várias iniciativas na área) e o México foram incorporados depois 

aos Grupo4. Desde então, o Grupo tem se dedicado à difusão da “Cultura de Não 

Contenção da Pessoa Idosa Dependente” nos espaços científicos e assistenciais e, 

também, através de rede virtual. 

          O movimento se originou a partir da luta dos direitos humanos, sob denúncias 

de maus tratos e situações sub-humanas de idosos institucionalizados. A cultura de 

“não contenção” da pessoa idosa tem embasamento em aspectos teóricos 

relacionados às boas práticas assistenciais e em fundamentos éticos e legais. Em 

termos assistenciais mais específicos está relacionada ao desenvolvimento dos 

diversos processos, métodos e técnicas de “intervenções não medicamentosas” 

para as pessoas que apresentam esta condição. 

           A representante da Tríplice Aliança no Brasil, a geriatra Arianna Kassiadou 

Menezes, atuante na área há mais de 33 anos, vem chamando a atenção de 

familiares e profissionais da saúde a respeito da violência cometida via a contenção. 

Segundo ela, a contenção das pessoas idosas é entendida de várias formas, 

mecanismos e métodos que, de alguma maneira, vão limitar a pessoa, em um 

primeiro momento restringindo a mobilidade livre, ou seja, o movimento corporal 

espontâneo.  

             De acordo com Kassiadou Menezes (2015), os princípios do grupo estão 

fundamentados nos direitos humanos, nos valores da democracia, na deontologia e 

na boa prática profissional. Eles servem para propiciar um ambiente favorável para o 

discernimento, para a expressão crítica de argumentos, para a elaboração das 

intervenções e da atenção particular dos diversos responsáveis pelos vários 

desafios envolvidos. Segundo ela, as pessoas em situação de fragilidade ou 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 O Grupo mantém uma página no Facebook: https://www.facebook.com/groups/triplicealleanza/. 

E 
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sofrimento devem ser especificamente reconhecidas em seus direitos (em termos 

morais e políticos). 

             Esse é também o caso em relação aos profissionais que trabalham com 

estas pessoas, especialmente no setor geriátrico. Existem legislações e diversas 

cartas referentes a essas questões, mas elas não são implementadas ou não são 

aplicáveis: como trazê-las à vida? Como torná-las acessíveis aos profissionais que 

atuam no campo, às decisões políticas, aos pacientes e às famílias, e permitir que 

eles incorporem estes valores? 

            Estas questões têm mobilizado o movimento pela cultura da não contenção 

da pessoa idosa, o qual questiona as evidências que apoiam o uso dessa conduta 

nos idosos, baseada no “senso comum”, principalmente quanto a contenção 

ambiental, mecânica e farmacológica. O movimento assinala que a liberdade é 

terapêutica e que todo indivíduo tem direito à liberdade. Isto é, o indivíduo é detentor 

de direitos individuais, direito de receber cuidados individuais, da melhor forma 

possível e adequada, atendendo ao cuidado centrado no que a pessoa deseja, 

sendo dever do profissional adequar às intervenções. 

           Estudos realizados pelo movimento da não contenção em idosos, publicado 

por Arianna Kassiadou Menezes (2015), destacam que a prevalência das práticas de 

contenção em idosos ainda é altíssima, mesmo em países em estado de 

desenvolvimento econômico e social mais avançado. O movimento ressalta que a 

contenção vem sendo praticada como punição e está associada aos maus tratos e à 

falta de opção, consideradas por eles um desrespeito ao cidadão, uma vez que traz 

grandes consequências clínicas, emocionais e funcionais ao idoso. O movimento, 

portanto, questiona sobre a existência de protocolos de contenção segura, e se 

esses protocolos são utilizados pelas instituições. 

 

2.1 Questões norteadoras  

 

2.1.1 O idoso e o cuidado  

          

 Em consequência da grande demanda por parte da população idosa nas 

instituições, que é acarretada pelos agravos dos danos e das complicações de 

patologias típicas dessa faixa etária, os idosos constituem grande parte dos 
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pacientes internados, cuja média de permanência é elevada, conferindo altos custos 

hospitalares. No dia a dia da enfermagem se verifica que, apesar de contar com a 

estrutura hospitalar, os familiares dos idosos já iniciam sua participação no processo 

de cuidar no próprio hospital, ação que se ampliará na residência, depois da alta do 

idoso, no qual a família passa a assumir a responsabilidade do cuidado (VELLO et 

al., 2014).  

         Ainda de acordo com o autor, cuidar de um idoso é uma tarefa difícil, pois o 

cuidado é confiado, comumente, a uma pessoa que não possui apenas essa 

atividade e a acaba conciliando com outras tarefas, como o cuidado dos filhos, da 

casa, atividade profissional, dentre outras. Muitas atividades resultam em exaustão, 

podendo levar a pessoa que cuida do idoso ao adoecimento. A literatura científica 

vem mostrando que a pessoa que oferece o cuidado, principalmente em residência, 

não possui outra pessoa para dividir as suas tarefas, levando a um acúmulo de 

atividades. Assim, o cuidado do idoso frágil pode se tornar repetitivo e incessante, 

ocasionando a quem cuida sobrecarga de tarefas. Apesar de muitos idosos fazerem 

questão de manter o seu bem-estar e independência, as pessoas acima de 80 anos 

mais frágeis costumam demandar alguns cuidados especiais e a família, a 

sociedade e as autoridades devem se preocupar em proporcionar esse cuidado.  

         Para Minayo (2009), quando o idoso se vê doente e precisa de atendimento de 

profissionais da saúde, ele, junto a família, é confrontado, antes de qualquer 

intervenção, com custos e restrições em lugar de um cuidado humanizado. Quer 

dizer, cuidado particular de atenção ao ser humano em sua totalidade e conforme 

suas necessidades. Custos e restrições não devem ser a primeira opção, pois a 

pessoa idosa deve ter o máximo de autonomia para decidir como será administrado 

os seus cuidados.  

          Entendemos que cada vez mais a expectativa de vida vem aumentando. 

Segundo dados do IBGE (BRASIL, 2009), entre 1999 e 2009 o número de idosos 

cresceu de 6,4 para 9,7 milhões e estima-se que em 2025 tenhamos cerca de 32 

milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade. Cangussu (2013), destaca que 

o Brasil em 2020 será o sexto país em números de idosos no mundo, com um 

contingente acima de 30 milhões de pessoas. Dentre esses idosos, a maioria possui 

baixo nível econômico, educacional e elevada prevalência de fragilidades. 

           Cangussu (2013) assinala que o aumento significativo do número de idosos 

no mundo representa um grande desafio para as instituições, especialmente as 
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sócio-sanitárias, os governantes e a sociedade como um todo, responsáveis pelo 

cuidado e saúde dessa população. O crescimento hoje é resultado das 

transformações demográficas ocorridas nas últimas décadas, associado às 

mudanças do perfil epidemiológico e das características da população, além do 

avanço da ciência, diminuindo a mortalidade em idade mais jovem e aumentando a 

expectativa de vida.  

As consequências dessa população envelhecida somente foram reconhecidas 

recentemente pela Lei Nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, mais conhecida como 

Política Nacional do Idoso. Nela entende-se por idoso a pessoa maior de 60 anos de 

idade. O envelhecimento faz parte da família e da sociedade de forma geral, 

devendo ser algo de conhecimento e informação de todos. Ainda de acordo com a 

lei, a família, a sociedade e o estado têm o dever de garantir ao idoso todos os 

direitos da cidadania, afirmando sua participação na comunidade, protegendo sua 

dignidade, bem-estar e o direito à vida; não devendo o idoso sofrer nenhum tipo de 

discriminação. Portanto, todas as ações fundamentadas nesta lei precisam ser em 

favor do idoso, de forma que busquem garantir a efetivação de seus direitos, 

objetivando ao máximo sua manutenção na comunidade, junto de sua família, da 

forma mais digna e confortável possível. 

           Por esta razão, Lourenço (2008) especifica que o ser idoso é determinado por 

organismos nacionais e internacionais, como a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) que, fruto de impressões e expectativas da sociedade sobre o processo de 

envelhecimento e suas consequências, define marcos legais a respeito. Para a OMS 

ter 60 ou mais anos de idade, mais do que estabelecer uma condição clara e 

inequívoca de funcionamento orgânico, aponta questões a partir das quais governos 

e indivíduos deveriam se orientar, a fim de garantir direitos e deveres nessa etapa 

da vida. 

           Segundo esse autor, o envelhecimento humano é marcado por alterações 

fisiológicas que ocorrem de maneira caracterizada, em maior ou menor amplitude, 

em todos os aparelhos e sistemas, e isto se dá de tal maneira que o idoso, quando 

visto do ponto de vista pessoal, carrega sua velhice, única e excêntrica. Diversidade 

e singularidade são aspectos essenciais para o entendimento do envelhecimento 

humano, pois cada um envelhece de maneira diferente do outro, uns mais frágeis do 

que outros. 
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             Minayo (2009) chama a atenção para os idosos mais frágeis, ao frisar que o 

cuidado para com a pessoa idosa doente tem que partir de profissionais qualificados 

para este atendimento, destacando a responsabilidade da família e das autoridades 

em proporcionar o cuidado e o abrigo ao velho, seja em casa ou em instituições 

asilares. Nestas a atenção deve ser redobrada para manter o idoso ativo e com 

qualidade de vida.  

 

2.1.2 O cuidado na perspectiva da Enfermagem à pessoa idosa 

           

 Baggio et al. (2010) conceituam o cuidar como o ato mais conquistado na 

enfermagem, e é assim que os enfermeiros se percebem enquanto cuidadores de 

pessoas, buscando a concretude do saber cuidar, envolvendo um dinamismo frente 

às novas tecnologias do cuidado, para se colocar aberto aos novos modelos e se 

perceber como ser dialético, num mundo de constantes mudanças no exercício do 

cuidar.  

            Boff (1999) aponta que o mundo vive uma crise generalizada de descuidado, 

descaso e abandono. Trata-se do descuido com as crianças, com os idosos 

fragilizados, com doenças que já haviam sido contidas e, hoje, devido ao descaso da 

saúde pública, do cuidado com o outro, voltam com toda a força. Como os 

profissionais da enfermagem podem modificar esta realidade e contribuir para o 

cuidado humano?  

O cuidado de enfermagem implica em auxiliar as pessoas a procurarem um 

caminho que lhes deem o sentido do cuidado de si “através da compreensão de que 

a vida é repleta de sentidos, e que, a partir dessa compreensão, possam 

transcender dentro de uma concepção holística de ser-no-mundo-com-o-mundo, 

cuidando e se cuidando”, assinala Silva et al (2005, p. 3).  

A enfermagem é entendida, ainda, como a arte de criar impulsos na direção 

do prazer, fazendo com que as pessoas prolonguem ou renovem as formas de ser e 

sentir-se saudável, através do cuidado de si (BOFF, 1999). Assim, saber cuidar, 

segundo Boff, implica em sentimentos éticos do ser humano para com o meio onde 

ele está inserido, afinal, o ser humano interage com a terra a fim de tornar a sua vida 

cômoda. 
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            Silva et al (2005) refletem sobre as ações dos cuidados da enfermagem, os 

quais implicam em ter intimidade ao cuidar, sentir, acolher, respeitar, dar sossego e 

repouso ao outro que precisa de cuidado. Tudo começa com o sentimento, este que 

nos faz sensíveis ao que está a nossa volta, que nos faz gostar ou desgostar. 

Segundo os autores, 

 
É o sentimento que nos une às coisas. Se formos capazes de sentir, 
podemos agir em prol da melhoria do outro. Nas ações de cuidado, alguns 
sentimentos são fundamentais, tais como: A ternura, que é sinônimo de 
cuidado essencial e afeto que devotamos. Outro sentimento é a carícia que 
é fundamental. A mão que acaricia, toca, afaga segura, estabelece relação, 
acalenta e traz calma, essas são as bases para transmitir um bom cuidado 
ao outro (SILVA et al., 2005, p. 3). 
 

             Com base nesta visão do cuidado e de acordo com o preâmbulo do Código 

de Ética de Enfermagem, há o seguinte: 

 
A enfermagem é um componente próprio de conhecimentos científicos e 
técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, 
éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. 
Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família e coletividade, no seu 
contexto e circunstâncias de vida (Código de Ética da Enfermagem 
Brasileira, 2007, p. 1). 
 

Esse conjunto de práticas sociais é nomeado por Horta (1979, p. 35) como 

Processo de Enfermagem, definido por ela como a dinâmica das ações 

sistematizadas e inter-relacionadas, visando à assistência ao ser humano, 

constituído por seis fases ou passos dinâmicos e inter-relacionados (histórico, 

diagnóstico, plano assistencial, plano de cuidados ou prescrição, evolução e 

prognóstico). 

          Guimarães et al. (2016, p. 3) apontam para a compreensão de cuidado nas 

teorias de Wanda Horta, que se fundamenta em cima das necessidades humanas 

básicas, que está embasada e engloba leis que reagem a fenômenos universais, 

como:  

 
Lei do equilíbrio do universo se mantém por processos de equilíbrio dinâmico 
entre os seus seres;  
Lei da adaptação onde todos os seres do universo interagem com o seu meio 
externo, buscando sempre formas de ajuste para se manterem em equilíbrio; 
Lei do holismo onde o universo é um todo, o ser humano é um todo, a célula 
é um todo e esse todo não é mera soma das partes constituintes de cada ser.  
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           Kozier, Erb e Olivieri (1991) afirmam ser sistemático o processo de 

enfermagem, pois se constitui de um método de planejamento e implementação do 

cuidado de enfermagem. O processo de cuidar tem a identificação das 

necessidades/problemas de saúde do cliente (indivíduo, família ou comunidade) 

reais e favorece o estabelecimento das intervenções de acordo com as 

necessidades encontradas, determinadas pelo cliente e enfermeira. O processo de 

enfermagem é circular e dinâmico, isto é, os seus passos seguem uma sequência 

lógica, que permite o ir e vir entre si da pessoa cuidada a qualquer momento. 

            Na assistência de enfermagem, o processo de cuidar, os modelos teóricos 

têm contribuído quando utilizados como referencial para a sistematizar a assistência. 

As teorias fundamentam a prática da enfermagem, conduzindo a observação, a 

coleta de informações, as intervenções e os resultados. A sistematização dos 

cuidados, com base em modelos teóricos, proporciona meios para organizar os 

dados dos clientes, para analisar, interpretar e avaliar os resultados do processo de 

cuidar, como assinalam Alves et al. (2008). 

            Muitos enfermeiros identificam o processo de enfermagem baseado em 

Horta, pela facilidade que encontram em aplicá-lo na prática hospitalar, embora a 

própria autora dessa teoria considere que é necessário ainda mais aprimoramento 

dessa metodologia (WALDOW, 2001). E completa: o processo de cuidar da 

enfermagem é um momento de interação e crescimento entre quem cuida e quem é 

cuidado. 

            Alves em sua dissertação aponta,   

 
O objeto da enfermagem é assistir o ser humano no atendimento de suas 
necessidades básicas, sendo estas os entes da enfermagem. Na ciência 
enfermagem, o ente concreto compreende o estudo das necessidades 
humanas básicas. O estudo das necessidades humanas básicas, dos 
fatores que alteram sua manifestação e atendimento, e na assistência a ser 
prestada ao ser humano, de modo que a enfermagem: respeita e mantém a 
unicidade, a autenticidade e a individualidade do ser; presta assistência ao 
ser humano e não à doença; todo cuidado de enfermagem é preventivo, 
curativo e de reabilitação; reconhece o ser humano como integrante de uma 
família e de uma comunidade; e o ser humano é considerado participante 
ativo no seu autocuidado (2017, p. 16). 
 

           O processo de enfermagem ainda é uma prática desconhecida por outros 

profissionais da saúde e isto permite a fragmentação das ações entre os mesmos e 

a redução do cuidado, ou o cuidado prestado de forma inadequada pode resultar 

riscos a quem recebe este cuidado. 
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2.1.3 O cuidado na perspectiva da naturalização da violência 

              

 A velhice constitui uma fase de transformações físicas, psíquicas e sociais na 

qual a violência, por questões culturais, vem progressivamente se instalando. 

Convivemos em um mundo onde domina a violência, produto de uma crise geral, 

política, social e econômica, que afeta todos os estágios da vida. Sob tal enfoque 

está incluído um grande número de pessoas pertencentes às classes mais 

vulneráveis da população que são as crianças, os jovens, pessoas portadoras de 

deficiência, mulheres e as pessoas idosas. Pode-se dizer que estes grupos são os 

que mais sofrem violência social e física pela sociedade em geral, isto de acordo 

com o Caderno de Violência contra a Pessoa Idosa (SMS-SP, 2007). 

            Amaro e et al. (2010) apontam que das várias formas de violência cometida 

contra a população idosa destaca-se o abuso, por uma parcela deste grupo ser frágil 

e dependente. Ou seja, o idoso acaba confiando com facilidade, e em grande parte a 

violência é cometida por pessoas em que o mesmo confia. Entre os exemplos estão 

pequenos furtos, desvio da aposentadoria e a própria violência doméstica, que se 

torna cada vez mais frequente na sociedade. Cabendo destacar que a família e a 

sociedade são responsáveis em proporcionar a assistência e os cuidados 

necessários ao idoso. 

            Paz et al. (2012) assinalam que a sociedade em que vivemos é capitalista, 

em que os idosos são condicionados a viver à margem da sociedade, considerados 

caretas, ultrapassados e inúteis. Este ponto de vista se torna mais forte por questões 

culturais que veneram o moderno, o novo, a pessoa jovem, e inferiorizam o velho e o 

antigo. Assim, o idoso é rejeitado e aceita isso como verdadeiro sendo 

marginalizado pela sociedade. A grande dificuldade é a naturalização desses 

conceitos por parte da população, originando padrões que geram violência contra a 

pessoa idosa. 

             Os autores Paz et al. (2012) também apontam que uma das formas de 

naturalização da violência contra o idoso é o abandono do mesmo em Instituições de 

Longa Permanência, a ausência de prestação de serviços em situações de perigo 

para o idoso, a violência muitas das vezes praticada pela família e/ou por 

profissionais de saúde que consideram práticas de cuidado, naturalizando essas 

práticas que são ações prejudiciais à saúde física e mental. Situações que põem em 

perigo a integridade e a saúde dos idosos, colocando-lhes em situações 
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degradantes ou desumanas. Em instituições asilares a violência contra o idoso é 

praticada por profissionais da saúde, que naturalizaram a violência como forma de 

cuidado, principalmente para prevenir quedas em pessoas idosas, deixando-as 

amarradas por longos períodos do dia e da noite, por exemplo. 

          O diretor técnico da CEOMA, Antonio Burgueño – em entrevista ao jornal 

argentino Diario Popular, em 2 de abril de 2017 –, cita que a prática de contenção 

dos profissionais de saúde está associada, principalmente, a falta de treinamento, os 

déficits organizacionais e por questões culturais em Instituições de Longa 

Permanência, onde devem ser oferecidos cuidados; o profissional não pode amarrar 

uma pessoa justificando ser uma forma de proteção. Segundo ele, o certo é ajustar o 

ambiente para o idoso e não amarrá-lo, pondo em risco sua saúde física e mental. 

Quando as instituições estão acostumadas a usar a contenção como a solução para 

os problemas, não se desenvolvem as modificações necessárias para a melhor 

prática no cuidado, isto é,  as pessoas pensam que é uma medida aceitável. Por 

exemplo, os enfermeiros em sua formação acadêmica praticam estágio em hospitais 

e casas de repouso, e nesses locais essas práticas são aceitáveis – e muitas vezes 

recomendadas –, assim a violência é naturalizada. Antonio Burgueño é taxativo: 

deve-se quebrar esta cultura porque "as consequências físicas e psicológicas são 

terríveis5”. 

           Ruiz (2014, p. 5) aponta que a violência, a agressividade, o poder e o conflito 

são semelhantes. Mostrando, especialmente, como suposta explicação da violência 

do ser humano como impulso natural, explica que todo o indivíduo é violento. Estas 

quatro categorias impulsionam a violência na sociedade. De forma muito especial, 

naturaliza-se a violência como um instinto. O autor aponta que o poder e a violência 

interagem, na lógica biopolítica, como sinônimos de um instinto natural inevitável 

que deve ser eticamente aceitado, devendo ser integrado e administrado 

politicamente. O poder é violento e a violência se realiza através do poder que cada 

indivíduo tem sobre o outro. Justificando, assim, a violência como uma forma 

legítima do poder. Partindo deste ponto de vista, diz Ruiz, a violência é exercida por 

indivíduos que tem poder sobre outra pessoa. 

           A única forma que o indivíduo que oprime pode ter do oprimido é uma 

resposta violenta, como meios justos para fins legítimos. O idoso, além da vergonha 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Disponível em: https://www.diariopopular.com.ar/general/tercera-edad-hay-que-romper-la-cultura-la-
sujecion-n305440. Acesso em: 10 abr. 2017. 
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de assumir que sofre violência, pode se encontrar em estado de fragilidade. Ruiz 

(2014) assinala que a violência é algo natural do ser humano, a sociedade em si 

aderiu à cultura de uma forma errônea, justificando tudo ao redor como sendo algo 

natural, tornando a coletividade altamente violenta. A diferença entre violência e 

agressividade é que ela se torna uma ação intencional, a negação da alteridade 

humana. Um exemplo sobre violência está relacionado no poder do cuidador para 

com uma pessoa idosa enferma e dependente, o que pode vir a se tornar um fardo, 

visto que o mesmo tem escasso apoio e orientação da comunidade; tal situação,  

portanto, ocasiona estresse ao cuidador, podendo apresentar comportamentos que 

levam ao abuso e maus tratos. 

  Segundo levantamento da Secretaria dos Direitos Humanos do Governo 

Federal em um ano, o número de registros de casos de negligência e violência 

contra idosos cresceu 16% no país6. O Disque 100 (ou Disque Direitos Humanos) 

recebeu mais de 16 mil denúncias de violência contra pessoas com 60 anos ou 

mais. No mesmo período do ano passado foram registradas quase 14 mil denúncias. 

             A Proteste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor), uma entidade 

civil sem fins lucrativos, em 2008 foi a dez Instituições de Longa Permanência 

espalhadas na cidade de São Paulo. Em todos os estabelecimentos visitados foram 

encontradas falhas que vão da falta de infraestrutura e exposição a riscos, até total 

descaso. E o número de funcionários é insuficiente, principalmente no período 

noturno. Foram encontrados ainda idosos amarrados em camas e cadeiras, tanto 

pelos pulsos quanto pela cintura. A alegação era a mesma: para a proteção de 

quedas. Uma violência considerada – do ponto de vista profissional – uma prática de 

cuidado, cuja família está ciente da situação. Os profissionais falam que “uma vez 

não contido o idoso pode se machucar”. Mas a maioria dos institucionalizados 

parecia esquecida no local. 

             A Proteste aponta que deixar alguém amarrado e sozinho é desumano. O 

certo é ter um funcionário por perto, pois essa realidade coloca a vida dos idosos em 

risco. Em caso de incêndio as consequências poderiam ser desastrosas. O Estatuto 

do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) considera violência contra a 

pessoa idosa qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que 

lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 De acordo com o portal G1, na edição do dia 5 de agosto de 2015. 
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Em um texto escrito para o Portal do Envelhecimento, em 20157, Kassiadou 

Menezes traz dois exemplos lamentáveis de incêndio em Instituições de Longa 

Permanência: um caso na China e outro em uma pequena cidade brasileira, no 

interior do estado de São Paulo. No caso brasileiro as pessoas idosas estavam 

contidas no leito, amarradas com lençóis nos quatro membros e não puderam se 

defender ou ser salvas em tempo hábil; infelizmente uma prática rotineira e 

naturalizada da contenção por profissionais para com pessoas idosas mais frágeis. 

Nos dois casos havia acontecido um incêndio que resultou em vítimas fatais, porque 

havia pessoas contidas que não puderam se defender e não puderam ser 

alcançadas. Esses exemplos dramáticos, amplamente divulgados e repercutidos 

pela mídia internacional, mostram o que acontece quando se utilizam medidas de 

restrição da liberdade sob a alegação de proteção e cuidado.  

            Trata-se de um dos exemplos mais tristes do que pode ocorrer quando se 

utilizam medidas de restrição da liberdade, sob a argumentação de proteção e 

cuidado, quando, na realidade, está sendo colocada em evidência uma grave 

ausência de recursos apropriados para os cuidados de pessoas fragilizadas. Um 

total desconhecimento das opções para este cuidado e uma banalização dos riscos 

que as práticas de contenção podem causar, sabendo que devemos combater a 

naturalização dessas práticas pelos profissionais de saúde. 

Infelizmente temos ainda que conviver com esta realidade, sabendo que 

vivemos em um mundo onde os avanços científicos trouxeram melhorias nas 

técnicas de cuidado em saúde. Vivemos em um mundo globalizado e precisamos 

nos esforçar para globalizar as práticas de cuidado e melhoria no acesso ao 

conhecimento, para então ampliar concretamente o bem-estar, assinala Kassiadou 

Menezes (2015). 

             É necessário destacar que para os profissionais de saúde melhorarem as 

condições e práticas de cuidado fornecidas às pessoas idosas, precisa-se contar 

com toda uma estrutura e condições que possibilitem tal situação. No entanto, é de 

conhecimento público que as instituições de saúde atuam em condições bastante 

precárias: baixos salários fornecidos, número insuficiente de profissionais para 

atender a uma grande demanda de pessoas e carência de material de apoio. Cobra-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Disponível em:  http://www.portaldoenvelhecimento.com/cuidados/item/3657-contencao-fisica-de-
pessoas-idosas-mais-frageis-protecao-e-cuidado. Acesso em: 10 abr. 2017.  
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se um bom trabalho, mas não são oferecidas boas condições de trabalho. O 

combate à violência não é tarefa simples. Exige apreender os fatores econômicos, 

históricos, sociais, políticos e culturais que a implementam. 

           Ruiz (2014, p. 6) aponta que devido a necessidades do ser humano em 

recursos e matérias, se pratica a violência como um ato de normalidade biológica do 

ser humano, decorrência de várias carências que resultam em violência ao ser que é 

oprimido e dependente em vários aspectos, sendo eles: financeiros, físicos e 

emocionais de alguém que detém o poder sobre alguém que está dependente. É 

sempre um efeito físico sobre o outro. O que está em questão é o contrário do que 

se pensa, através do qual o mesmo poder que cuida da vida humana como sendo 

útil, pode abandoná-la quando se torna dependente, o mesmo poder que defende a 

vida, considera normais certos comportamentos humanos e os naturaliza.  

            A naturalização da legitimação dessa violência contra a pessoa idosa ocorre 

diante do não cumprimento de padrões de comportamento ditos como corretos e 

dentro da normatividade estabelecida pela sociedade, que considera tudo normal. A 

população vê a violência como algo que acontece todos os dias, absorvendo esses 

padrões para si. É necessário entender os limites, não naturalizar a violência e não 

passar essa cultura para gerações futuras. 

             Assim sendo, com tudo que foi destacado, consideramos que a atenção e 

proteção da pessoa idosa devem andar em conjunto com a luta pela garantia de 

direitos gerais do idoso, especialmente do idoso que sofre algum tipo de violência e  

que se encontra mais vulnerável ao aumento das desigualdades sociais; portanto, se 

faz necessário conscientizar as pessoas a não aceitar a naturalização da violência 

para este grupo. 

           Devemos considerar que a atenção e proteção da pessoa idosa deve avançar 

em conjunto com a luta pela garantia de direitos do idoso, especialmente o que sofre 

violência, o mais frágil. Quanto mais frágil e vulnerável nas condições de existência 

e aumento das desigualdades sociais, mais violentado e violado será em seus 

direitos fundamentais. 

            Esse tema, portanto, deve ser debatido, de forma franca nas famílias, nas 

instituições de ensino, na sociedade. É a partir desse debate da naturalização da 

violência – justificada como essencial e uma forma errônea de cuidado – que vamos 

avançar na construção de uma cultura de respeito aos direitos da pessoa idosa. 
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2.1.4 Contenção versus violência  

            

  Minayo (1998) aponta que a violência incide em atos humanos de indivíduos, 

grupos, classes, nações que causam a morte de outros seres humanos ou que 

afetam sua integridade física, moral, mental ou espiritual. Na verdade, ao se falar em 

violência podemos dizer que é uma realidade plural, diferenciada, cujas 

especificidades necessitam ser conhecidas. 

              A mesma autora (1998, p. 9) discorre ainda que não há consenso entre os 

teóricos sobre uma definição quanto o que é a violência, e os grandes jornais e a 

sociedade em geral reproduzem essa indefinição. Muitas são as tentativas de 

explicação. De um lado estão os que afirmam que a violência é resultado de 

necessidades biológicas, psicológicas ou sociais, fundamentando-se na sociologia 

ou etiologia, teorias que definem como questões sociais e determinações da 

natureza. Por outro lado, estão os que defendem que a violência é um fenômeno 

casual por questões apenas sociais, causadas por perturbação da ordem, vingança, 

ou fraqueza de estado. Essas teorias ressaltam que a violência é uma qualidade 

natural do ser humano.  

               Diz Minayo que a violência na saúde é exercida, sobretudo, em um 

processo social, não sendo especificamente saúde, porém, uma ferramenta utilizada 

por ela, a qual atende vítimas de violência. A função da saúde é elaborar estratégias 

de cuidado e prevenção, de modo a promover saúde e não gerar violência, logo a 

violência está intrinsicamente ligada a este setor, pois ele participa do conjunto das 

questões e relações da sociedade. Sua função é cuidar dos agravos físicos e 

emocionais gerados pelos conflitos sociais, e hoje busca ultrapassar seu papel 

apenas curativo, definindo medidas preventivas desses agravos e de promoção à 

saúde, em seu conceito ampliado do bem-estar individual e coletivo.  

             A autora aponta que a violência afeta a saúde porque é um risco no 

processo vital do ser humano, ameaça a vida, altera a saúde, produz enfermidades 

e provoca morte. A violência pelo número de vítimas e a magnitude de sequelas 

emocionais que produz, adquiriu um caráter endêmico e se converteu num problema 

de saúde pública em vários países. O Brasil é um deles, cuja violência exerce 

grande impacto na saúde devido a mudança das doenças infecto-parasitárias para a 

violência que se tornou um fator relevante. Sendo assim, a saúde é um setor que 
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produz cuidados físicos, emocionais e sociais, portanto, se torna um lugar que não 

pode gerar violência e danos ao enfermo. 

           Antonio Burgueño em uma entrevista dada para a mídia argentina8, fala que 

  
As consequências físicas e traumas psicológicos que podem produzir uma 
pessoa ao ser amarrada pelas mãos, pernas por cintos e arreios, em uma 
cadeira ou cama são terríveis quando falamos em cuidar, pois, ao se conter 
uma pessoa, estamos agredindo-o fisicamente, psicologicamente e 
socialmente (tradução nossa). 
  

Nas ILPI’s uma vez que o idoso é submetido a prática de contenção, será 

mantido assim para o resto da sua vida. Kassiadou Menezes (2015) aponta ser 

deplorável que nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda tenhamos que conviver 

com esse tipo de violência, em um mundo onde a ciência e a globalização estão em 

alta; porém, o país não se esforça em fornecer informação aos que promovem 

cuidado para melhorar o bem-estar humano. Ela chama a atenção para o país que 

não discute a questão do envelhecimento com o idoso dependente, não põe em 

discussão a necessidade de uma rede organizada que dê conta dos cuidados a 

longo prazo e a formação de profissionais com conhecimento em cuidar de pessoas 

frágeis. 

            Burgueño atribui o déficit no cuidado que pode gerar violência ao idoso à 

falta de treinamento, déficits organizacionais, déficit ambiental, falta de 

acessibilidade, o que está em grande parte relacionado a cultura e como se percebe 

o envelhecimento humano, com a alocação ou não de recursos. Segundo ele, o 

profissional que tem essa prática em seus cuidados torna-se mais difícil na mudança 

de atitudes. Ele exemplificou:  

 
Se uma pessoa demenciada se mantém em um ambiente em que não tem 
iluminação adequada ou camas que não possuam ajustes adequados em 
altura, certamente este idoso terá dificuldades em meio a esses e outros 
obstáculos, fundamentando que a questão ambiental também é um 
importante marcador para evitar quedas em idosos, e que devemos deixar 
de usar formas para conter o idoso alegando ser uma medida de segurança, 
a partir do momento que podem ocasionar lesões físicas a esta pessoa que 
nesse momento se mantém frágil (tradução nossa). 
 

              Ele também assinala que as instituições estão acostumadas a usar o tema 

como solução para estes problemas, sendo assim não se desenvolvem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Disponível em: https://www.diariopopular.com.ar/general/tercera-edad-hay-que-romper-la-cultura-la-
sujecion-n305440. Acesso em: 10 abr. 2017. 
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modificações necessárias para melhoria no cuidado assistencial à pessoa idosa. Os 

profissionais acreditam ser uma prática aceitável, pois seus estágios foram em 

hospitais e ILPI’s e essa prática nesses locais é comum, então os profissionais saem 

das instituições tendo aprendido dessa forma. De acordo com Burgueño, essa 

cultura tem que ser mudada nas instituições de ensino. Ele também assinala que 

devemos evitar restrições farmacológicas e o abuso de drogas agressivas – 

utilizadas em pessoas com demências para facilitar o seu controle, pois acarreta 

sérias complicações ao idoso. 

             Já Minayo (1998) discorre que a violência, antes de ser um problema 

intelectual, é uma questão sociopolítica. Desse ponto de vista, requer a busca social 

das condições que a enquadram. O contrário da violência não é a não-violência, é a 

cidadania e a valorização da vida humana em geral e de cada indivíduo no contexto 

de seu grupo. 

           Lemos (2011) aponta que a violência contra a pessoa idosa se define como 

qualquer ação, única ou repetitiva, ou omissão que ocorra em qualquer relação 

supostamente de confiança, que cause danos ou incômodo à pessoa idosa. Ao 

pensarmos em agressão ao idoso, devemos ir além do aspecto físico, ainda que 

seja o mais divulgado nas mídias, devemos considerar os abusos psicológicos e 

sociais, devendo pensar que o abuso físico é quando se chegou ao extremo.  

Com base nas pesquisas de Lemos (2011) se estabelecem algumas 

categorias para a violência à pessoa idosa, entre elas as que se enquadram na 

restrição de pessoas, a institucional, violência exercida pelas instituições públicas e 

privadas – embora elas tenham o objetivo principal de prestar serviços assistenciais 

à população. Lemos fala que sua tipologia é caracterizada por maus tratos que 

referem ao uso da força física para compelir os idosos a fazerem o que não 

desejam, para feri-los, provocar-lhes dor, incapacidade ou morte. 

              Portanto, Lemos define que a responsabilidade pela identificação da 

violência à pessoa idosa em instituições recai sobre o profissional de saúde, que 

deve estar atento a inúmeras situações e indícios de violência. No entanto, a forma 

de conduzir a situação identificada deve levar em conta fatores desencadeantes do 

processo que leva à violência, identificar o ato e notificar. 
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2.1.5 A pessoa idosa e a legislação 

           

  A sociedade brasileira vem, há algum tempo, passando por um rápido 

processo de envelhecimento sem ter resolvido antes seus problemas de 

infraestrutura como os países europeus o fizeram. Para algumas pessoas não ficou 

claro, principalmente para as autoridades, as causas e as consequências deste 

acelerado processo de envelhecimento e é nítido que ainda não estamos 

preparados, e que ainda falta muito para alcançarmos a execução das políticas 

existentes em relação às pessoas idosas. 

          Para Gomes (2012) o mundo está passando por um rápido envelhecimento 

populacional. Ele explica que isso se deve, em grande parte, aos progressos da 

ciência e, principalmente, da medicina e a cobertura da seguridade social, que 

permite o acesso à renda e aos serviços de saúde gratuitos, contribuindo, assim, 

para o aumento na expectativa de vida dos brasileiros. 

         Ainda de acordo com Gomes, a pessoa idosa tem o direito de viver com 

dignidade e respeito; ao estado cabe desenvolver uma rede de serviços completa 

para a pessoa envelhecida, capaz de assegurar direitos básicos, entre eles saúde, 

transporte, lazer, prevenir situações de violência dentro da instituição familiar e na 

pública. O autor aponta que os serviços devem ser realizados com qualidade e as 

autoridades devem conhecer o perfil socioeconômico da população idosa e as leis a 

fim de melhorar a qualidade de vida do idoso, como consta no Art. 9o do Estatuto do 

Idoso: “É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, 

mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento 

saudável e em condições de dignidade” (BRASIL, 2003). 

           Para Pereira (2002) entre as leis, direitos e políticas que surgiram a partir da 

Constituição Federal de 1988, a Assistência Social destaca-se como importante 

fonte de melhoria das condições de vida e de cidadania. Portanto, é a que tem mais 

eficácia quando se trata da população idosa, englobando ações estaduais e federais 

que atuam na autonomia, criação de leis e programas para beneficiar o idoso. 

           Ainda na perspectiva do autor, a ação social de mais eficácia é a proteção 

social básica e especial para a pessoa idosa. Trata-se de apoio financeiro federal a 

serviços, programas e projetos executados pelas autoridades governos e estados 

visando o amparo social à pessoas acima de 60 anos, atendendo preferencialmente 
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pessoas idosas pobres a fim de promover sua autonomia, integração, participação 

na sociedade e fortalecendo os vínculos familiares. 

            Em suma, a assistência social compõe um campo estratégico para a 

conservação de uma extensa rede de abrigo para as pessoas idosas que, além do 

benefício de prestação continuada, previsto na Constituição, abrange: centros de 

convivência, casas lares, abrigos, centros de cuidados diurnos, atendimento 

domiciliares, dentre outros, em articulação com as demais políticas públicas 

previstos na lei. 

           A Constituição Brasileira (1988) garante princípios e regras, todos temos 

direito de defesa. É garantido a promoção do bem de todos sem qualquer forma de 

discriminação, pois, todos somos iguais perante a lei dentro da sua particularidade. 

Tendo como princípios fundamentais a cidadania, dignidade, valores sociais, com a 

finalidade de promover uma sociedade livre, justa e solidária. Para Gomes (2012), a 

partir da Constituição de 1988, houve a criação de políticas públicas especiais para 

a pessoa idosa. Contudo, mesmo sendo reconhecidos como sujeitos de direitos 

particulares, os idosos não vêm sendo inteiramente contemplados pelas políticas, 

serviços e diversos direitos previstos nas próprias leis que os protegem.  

             De acordo com o que preconiza a Constituição Brasileira, foi criada a Lei nº 

10.741, de 1º de outubro de 2003, que institui o Estatuto do Idoso, o qual dispõe 

sobre o papel da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público, de 

certificar ao idoso, com integral preferência, a execução do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e ao convívio familiar e comunitário. De acordo 

com o Art. 230, do Estatuto do Idoso, a família, a sociedade e o Estado têm o dever 

de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

              Gomes (2012) assinala que embora o Estatuto do Idoso seja a Lei mais 

popular acerca dos direitos da pessoa idosa, é dada aqui uma atenção especial ao 

Decreto 1.948, de 1996, que adéqua a Política Nacional do Idoso de 1994. 

Conforme o Decreto, em seu Art. 3°, assinala que  

 
Entende-se por modalidade asilar o atendimento, em regime de internato, 
ao idoso sem vínculo familiar ou sem condições de prover à própria 
subsistência, de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, 
alimentação, saúde e convivência social. Parágrafo único. A assistência na 
modalidade asilar ocorre no caso da inexistência do grupo familiar, 
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abandono, carência de recursos financeiros próprios ou da própria família 
(BRASIL, 1996). 
 

             O artigo deixa claro que a assistência asilar, ou a institucionalização dos 

idosos em asilos, só deve ocorrer nos casos de inexistência de vínculos familiares e 

comunitários. A falta de instituições de acolhimento na modalidade não-asilar é um 

importante indicador de que o poder público não vem desempenhando seu papel de 

oferecer condições dignas de envelhecimento, assim como promover a autonomia e 

participação social dos velhos. 

            O Estatuto do Idoso é uma Lei Federal, de nº 10.741, de 1º de outubro de 

2003, isto é, uma Lei Orgânica do Estado Brasileiro proposta para regulamentar os 

direitos afirmados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos que 

habitam no país, sendo decorrência do trabalho de várias instituições voltadas para 

a defesa dos direitos dos idosos no Brasil. 

           A legislação dirigida à pessoa idosa é bastante complexa e busca certificar 

diversos direitos definidos pela idade. Tais leis buscam promover e garantir direitos, 

através de deliberações sobre políticas públicas, medidas protetivas voltadas à 

pessoa idosa e penalidades aos violadores dos direitos nelas previstos. Na maioria 

das vezes, as penalidades previstas nessas leis têm como foco a família do idoso, 

as entidades de atendimento, as filantrópicas e privadas, a sociedade civil. 

 

 

2.1.6 A pessoa idosa e a ILPI 

 

De acordo com Camarano (2010), não temos, no país, nada fundamentado 

sobre o que seja uma ILPI; sabemos que sua procedência vem dos asilos, pois 

antigamente somente as pessoas desprovidas é que precisavam de acolhimento, 

dirigido pelos cristões devido à carência de políticas públicas. Camarano explica que 

a deficiência financeira e a falta de habitação são os motivos da busca por este tipo 

de moradia, grande parte oferecida por instituições filantrópicas.  

Por isso o preconceito sobre as ILPI’s ainda é grande, por ser voltada para o 

serviço social e grande parte da população atendida ser de origem carente e 

abandono. O grande aumento desta modalidade se deve ao envelhecimento da 

população e ao crescente número de pessoas com capacidade física, cognitiva e 

mental reduzida, demandando outra estrutura que não seja a familiar. Camarano 
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traz à discussão o lugar de pertencimento da ILPI, pois trata-se de um serviço da 

rede de assistência social com interesse na saúde. 

A Resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (RDC Nº 283, de 26 de setembro de 2005, p. 1), do Ministério da Saúde, 

que tem por objetivo estabelecer o padrão mínimo de funcionamento das ILPI’s, as 

quais precisam promover aos residentes o seguinte: 

 
O exercício dos direitos humanos (civis, políticos, econômicos, sociais, 
culturais e individuais);  
 
Garantir a identidade e a privacidade da pessoa idosa, assegurando um 
ambiente de respeito e dignidade;  
 
Promover a integração das pessoas idosas que residem na instituição, nas 
atividades desenvolvidas pela comunidade local;  
 
Garantir e incentivar as relações intergeracionais;  
 
Promover a participação da família na atenção com a pessoa idosa residente; 
 
Desenvolver ações que estimulem a pessoa idosa à manutenção de sua 
autonomia; 
 
Promover condições de cultura e lazer às pessoas idosas;  
 
Desenvolver palestras e eventos que possam combater a violência contra a 
pessoa idosa bem como a violação de seus direitos civis e contra a 
discriminação. 

 
Uma das principais atribuições das ILPI’s, segundo o RDC, é promover um 

ambiente acolhedor ao idoso, convivência entre os idosos com níveis diferentes de 

dependência, preservar o idoso e sua privacidade, incentivar a participação da 

família no convívio com o idoso. Cabe às instituições serem responsáveis em 

proporcionar todos os cuidados, entre eles: 

 
Garantir ao idoso com grau de dependência I: um cuidador para cada 20 
idosos trabalhando com carga horário de oito horas; grau de Dependência 
II: um cuidador para cada 10 idosos, por turno; grau de Dependência III: um 
cuidador para cada 6 idosos, ou fração, por turno. 
 
Para orientar e realizar as atividades de lazer deve-se ter um profissional 
com formação de nível superior para cada 40 idosos, com carga horária de 
12 horas por semana. Com relação a limpeza do ambiente deve ter um 
profissional de limpeza para cada 100m2 de área interna ou fração por turno 
diariamente. 
 
Para o serviço de alimentação: um profissional para cada 20 idosos, 
garantindo a cobertura de dois turnos de 8 horas, a instituição que possuir 
profissional de saúde vinculado à sua equipe de trabalho, deve exigir 
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registro desse profissional no seu respectivo Conselho de Classe (BRASIL, 
2005). 
 

A Instituição deve realizar atividades de educação permanente na área de 

gerontologia, com objetivo de aprimorar tecnicamente os recursos humanos 

envolvidos na prestação de serviços aos idosos. Ainda de acordo com RDC (2005, 

p. 5), toda construção, reforma ou adaptação na estrutura física das instituições, 

deve ser precedida de aprovação de projeto arquitetônico junto à autoridade 

sanitária local bem como do órgão municipal competente. A Instituição de Longa 

Permanência para Idosos deve oferecer instalações físicas em condições de 

habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, além de garantir a acessibilidade a 

todas as pessoas com dificuldade de locomoção, segundo o estabelecido na Lei 

Federal 10.098/00. 
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Capítulo III 
O QUE JÁ FOI DITO SOBRE A CONTENÇÃO AO IDOSO 

  

m um levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados do 

Portal Periódicos CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses 

e Dissertações (BDTD), foram selecionadas produções 

acadêmicas, em língua portuguesa, publicadas no período de 1o de janeiro de 2009 

a 31 de dezembro de 2017, e que em seu resumo apresentassem a palavra 

contenção, de acordo com a combinação das palavras chaves: contenção e idoso, 

contenção e  cuidado, contenção e ILPI, e contenção e violência.  

Tomamos como base o que diz Fragoso et al (2012) em relação à importância 

desse tipo de pesquisa. Segundo ele, “o levantamento bibliográfico auxilia o leitor a 

expandir seus conhecimentos” (p. 1) – no caso sobre contenção – auxiliando para a 

classificação do que já foi escrito sobre a temática. Em nossa pesquisa encontramos 

687 produções acadêmicas com as combinações; mas apenas três artigos, uma 

dissertação e duas teses, totalizando seis produções contendo a temática desejada, 

evidenciando, assim, a lacuna existente em relação à contenção à pessoa idosa. 

Das seis produções, quatro foram elaboradas por pesquisadores do sexo feminino e 

duas do sexo masculino, levando em conta o principal autor	  da pesquisa.  

        Os Trabalhos levantados foram classificados em duas categorias de pesquisa: 

a) contenção, idosos e quedas e b) contenção e cuidado em ILPI. De acordo com o 

ano de publicação, o maior número de pesquisas encontradas foi em 2012 e 2014. 

Constatamos que das produções levantadas, cinco foram realizadas na região sul do 

país, e isso se explica devido ao grande número de idosos nessa parte do Brasil, 

como também a concentração de serviços ao segmento idoso. 

 

Quadro 1: produções acadêmicas sobre contenção ao idoso, no período de 2009 a 2017 

Estado/ 

Instituição 

Título do artigo Revista Sexo Ano da 
Publicação 

Área de 
conhecimento 

Escola Paulista 
de Medicina da 
Universidade 
Federal de São 
Paulo 

Declínio funcional de idosa 
institucionalizada: 
aplicabilidade do modelo 
da Classificação 
Internacional de 
Funcionalidade, 

Fisioterapia e 
pesquisa 

 

 

Feminino 2009 Ciências em 
Saúde  

E 
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Incapacidade e Saúde. 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

Mapeamento de cuidados 
de enfermagem para 
pacientes com risco de 
quedas na Nursing 
interventions Classification 

Escola de 
Enfermagem 
da USP 

Feminino 2014 Ciências em 
Saúde  

Universidade 
Federal de 
Brasília, 
Faculdade de 
Ciências da 
Saúde   

Avaliação de risco de 
queda em população idosa 
institucionalizada 

Programa de 
Pós- 
Graduação em 
Enfermagem 

Feminino 2014 Ciências em 
Saúde  

Escola de 
Enfermagem de 
Ribeirão Preto 
(SP) 

Risco de queda e 
intervenções de 
enfermagem da NIC 
identificadas por 
enfermeiros mexicanos a 
pacientes hospitalizados  

Programa de 
Pós- 
Graduação em 
Enfermagem 
Fundamental 

Feminino 2012 Ciências em 
Saúde  

Universidade 
Federal de 
Uberlândia  

Atos ocultos de violência 
praticados contra idosos 
institucionalizados em 
associação ao perfil de 
cuidadores 

Revista 
Journal 
Bioscience 

Masculino 2012 Ciências 
Sociais  

Universidade de 
São Paulo  

Residência terapêutica: 
uma casa na cidade e os 
sonhos de cidadania  

Instituto de 
Psicologia  

Masculino  2016 Ciências 
Humanas  

 
Fonte: SANTOS, B.S.M (2017). 

 
 
3.1 Contenção, idosos e quedas     

 

Reis (2014) em sua pesquisa intitulada “Avaliação de risco de queda em 

população idosa institucionalizada” evidencia que o governo, em especial os 

sistemas de saúde, tem grande preocupação em relação aos fatores que agravam 

as condições de saúde e vida do idoso, em particular as quedas. Para esta autora a 

queda está associada ao aumento da redução da capacidade funcional e 

institucionalização precoce da pessoa idosa.  

Em seu estudo – que teve como objetivo Identificar os aspectos que envolvem 

as quedas em idosos institucionalizados, quanto aos fatores de risco, circunstâncias 

envolvidas e consequências – Reis avaliou 271 idosos institucionalizados, 

mostrando um perfil de grande fragilidade, com dependência forte para as atividades 

de vida diária (53,1%), comprometimento da mobilidade física (81,1%) e da cognição 
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(87,2%), além de inúmeras comorbidades e a polifarmácia (69,7%). A incidência de 

queda foi de 41%. Quanto à circunstância da queda, Reis ratificou pesquisas 

anteriores sobre o perfil funcional vulnerável desse grupo de idosos, com maior 

prevalência de queda no quarto (52,2%) e em atividades básicas como ao se 

levantar (45,9%) e deambular (44,1%). As principais consequências físicas e 

psicológicas decorrentes da queda foram as escoriações (47,7%) e o medo pós-

queda (52,2%). 

A autora assinala que o idoso sente uma fragilidade grande, devido a traumas 

físicos e psicológicos, da perda da independência e, até mesmo, risco de morte pela 

internação em instituições que fornecem pouco suporte assistencial. Entre as 

intervenções sugeridas pelo diagnóstico de enfermagem, Reis (2014, p. 26) destaca 

as atividades relacionadas à contenção a partir dos motivos identificados que levam 

as enfermeiras ao uso da contenção: 

 
Assistência no autocuidado: transferência, controle da demência;  
 
Controle da demência: banho, controle da eliminação urinária, controle de 
medicamentos; 
 
Controle do ambiente: segurança, promoção da mecânica corporal, 
restrição ambiental;  
 
Posicionamento: cadeira de rodas, precaução contra convulsão, promoção 
da mecânica corporal, restrição de área;  
 
Terapia com exercícios: controle muscular, terapia com exercícios, equilíbrio 
e transporte. 
 

Observa-se que o estudo realizado por Reis destaca a contenção como forma 

de cuidado para evitar quedas. Ela destaca também os cuidados indicados pelo 

diagnóstico de enfermagem, que sugerem restrição ambiental como forma de 

cuidado. Ela lembra que a restrição ambiental mantém a pessoa, no caso o idoso, 

isolado em um quarto onde só é permitida a entrada de um profissional para 

administração de medicação, conforme orientação médica e da equipe de saúde, até 

sua melhora. No entanto, ela lembra também que a restrição ambiental torna o idoso 

mais agressivo e emocionalmente mais frágil. 

Já Herrera (2012) em sua tese de doutorado intitulada “Risco de quedas: 

intervenções de enfermagem da NIC identificadas por enfermeiros mexicanos a 

pacientes hospitalizados”, que teve como objetivo avaliar a aplicabilidade das 

intervenções da NIC para pacientes com risco de queda, entrevistou enfermeiras as 
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quais listaram as atividades indicadas para pacientes com risco de queda, entre elas 

(destaque para as intervenções de contenção mecânica, medicamentosa e a física): 

ü Conter o paciente conforme prescrição médica; 

ü Determinar o nível de contenção, conforme necessário de duas a quatro 

extremidades; 

ü Executar contenção física em caso de prescrição médica; 

ü Fixar as contenções na base da cama; 

ü Informar o paciente e a sua família em caso de contenção física; 

ü Monitorar para que o paciente não tenha alterações em área de contenção 

mecânica; 

ü Administrar medicamentos em casos de ansiedade e agitação psicomotora; 

ü Monitorar o paciente de duas em duas horas. 

Essas intervenções, de acordo com Herrera, são prescrições de cuidados das 

enfermeiras para evitar risco de queda em idosos institucionalizados, ou seja, para 

evitar alterações e eliminação dos fatores de risco. Esses cuidados só podem ser 

executados conforme prescrição médica e pela enfermeira responsável, 

corroborando com a literatura já mencionada. 

As enfermeiras da pesquisa de Herrera assinalaram que as drogas são 

usadas como intervenção para evitar quedas. Na entanto, a autora afirma que o uso 

das drogas não garante a proteção do idoso contra quedas. Pelo contrário, segundo 

ela os medicamentos, em grande maioria, ocasionam as quedas, e muitos deles são 

utilizados para ansiedade e agitação psicomotora, associados diretamente ao risco 

de queda em idosos. As atividades relacionadas à contenção não se mostraram 

eficazes no cuidado ao idoso com risco de queda.  

Entre as intervenções relacionadas à contenção, Herrera (2012, p. 79), 

destaca as atividades recomendadas pelo NIC: 

 
Obter prescrição médica no uso de contenções, com o intuito de reduzir o 
seu uso; 
 
Oferecer um número suficiente de funcionários para a contenção física 
segura; 
 
Usar uma forma de contenção apropriada ao limitar o paciente com agitação 
para o seu transporte; 
 
Explicar o procedimento, o propósito e o período de tempo ao paciente e as 
pessoas significativas; 
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Usar a contenção não sendo de forma punitiva; 
 
Evitar amarrar os recursos de contenção na cama. 

 

Herrera evidencia que o uso de contenção é comum em vários países, e que 

a utilização deste meio deve estar associada à competência profissional em utilizar a 

atividade. Ela assinala que o uso da contenção física é prevalente em idosos, 

dependentes de cuidado contínuos, com história e prevalência de queda, e o idoso 

fica acamado e desorientado como usuário de muitas medicações. Por isso, ela 

assinala que o profissional precisa estar preparado em reconhecer se há 

necessidade do uso da contenção no idoso, devido a controversas da sua eficácia 

na prevenção de quedas.  

Para ela o enfermeiro deve em conjunto com a equipe, discutir sobre o uso da 

contenção e, embora seja uma decisão ética e legal do médico, a equipe toda é 

responsável pela ação. Herrera destaca que a responsabilidade do preparo e uso do 

material é de responsabilidade do enfermeiro, cabendo a ele executar a técnica. A 

contenção deve com prioridade ser informada aos familiares do idoso ao qual a 

técnica será executada, pois uma pessoa sob efeito de contenção contra a sua 

vontade configura uma invasão grave dos direitos humanos. 

Vimos anteriormente que a administração de medicamentos para ansiedade e 

agitação é considerada contenção medicamentosa, devendo o profissional avaliar a 

necessidade de utilizá-los em idosos. De acordo com a pesquisa de Herrera (2012 p. 

83), a contenção medicamentosa é comumente utilizada em instituições a fim de 

estabilizar o idoso; essa atividade é usada para a contenção de qualquer movimento 

voluntário, devendo ser empregada em internos em estado crítico.  

É importante considerar a relação feita entre contenção e o cuidado como 

forma de prevenir quedas. Herrera assinala que no caso de quedas, deve-se 

observar e avaliar o ambiente para melhorar a qualidade de vida do idoso. Para ela, 

o caso da contenção é extremo, tornando-se uma prática com controvérsias sobre 

como vem sendo aplicada e seus efeitos físicos e psicológicos. 
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3.2 Contenção, queda e cuidados de enfermagem em ILPI 

 

Depolito et al. (2009), no trabalho intitulado “Declínio funcional de idosa 

institucionalizada: aplicabilidade do modelo da Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde”, tendo como objetivo relatar a evolução 

clínico funcional de uma idosa em ILPI, conceituam que o idoso institucionalizado se 

torna uma pessoa distante do convívio familiar, da própria casa e dos amigos, o que 

contribui para a perda de sua autonomia, dificultando a elaboração de novos 

projetos. Essa exclusão social pode estar associada às sequelas de doenças 

crônicas não transmissíveis, que são a principal causa das admissões em 

instituições. Para os autores, tais sequelas frequentemente acarretam prejuízos 

funcionais que tornam os idosos dependentes de cuidados especiais, justificando a 

institucionalização.  

O trabalho destes pesquisadores foi baseado a partir de uma vivência de 

idosa institucionalizada que sofreu uma queda da cadeira de rodas, onde estava 

contida mecanicamente por um lençol amarrado na cintura a fim de prevenir quedas 

por deslocamento anterior do tronco. A contenção mecânica é, segundo Depolito et 

al., uma técnica comumente utilizada para diminuir os movimentos livres e que de 

alguma forma podem trazer prejuízos ao idoso. 

Depolito et al. relatam que, no caso, a idosa do estudo, mesmo sob efeito de 

contenção mecânica,  adormeceu e deslizou, caindo para frente juntamente com a 

cadeira de rodas. Para os autores, normalmente a contenção mecânica na cadeira é 

utilizada com cintas ou correias; e nas camas com proteção lateral, visando a 

prevenção de quedas; entretanto, a necessidade da utilização desses meios de 

auxílio deve ser avaliada, assim como seus riscos. 

De acordo com Depolito et al., até a atualidade, poucos estudos abordam as 

indicações de limitações físicas para contenção; alguns têm amostras pequenas ou, 

ainda, não permitem estabelecer uma relação clara com a causa de quedas; e 

estudos retrospectivos são dificultados pela falta de documentação relativa a esses 

casos. Os autores sugerem, de acordo com a literatura lida por eles, que a razão 

principal da utilização das contenções é o interesse dos cuidadores e profissionais 

de enfermagem, tentando impedir quedas ou a interferência no tratamento e 

monitoramento dos idosos. Outros motivos citados incluem impedimento da 
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perambulação, controle da agitação e manutenção do posicionamento na cadeira de 

rodas. 

Depolito et al. (2009, p. 2) assinalam que, apesar dos motivos terapêuticos 

ligados à segurança do idoso, em boa parte das vezes as contenções são soluções 

convenientes para aliviar o volume de trabalho da equipe ou podem mesmo adquirir 

o caráter de punição ao paciente que fracassa a equipe por seu comportamento 

agressivo ou disfuncional. Segundo eles, se empregadas, as contenções devem 

seguir normas de segurança e os motivos pelos quais foram adotadas devem ser 

continuamente avaliados e anotados. Para os autores não há evidências na 

literatura que apontem redução do risco de quedas ou minimização de lesões 

relacionadas a seu uso. Ao contrário, foi relatado que a retirada das contenções 

mecânicas não promoveu diferença quanto ao número total de quedas. 

O estudo de Luiza et al. (2014) identificou o risco de quedas de idosos 

institucionalizados, com o trabalho intitulado “Mapeamento de cuidados de 

enfermagem para pacientes com risco de queda na Nursing Interventions 

Classificattion”. Este trabalho aponta que as doenças neurológicas estão 

comumente associados à agitação psicomotora e agressividade. As autoras 

assinalam que devido a estes fatores se instalam medidas de segurança, como a 

contenção física, técnica empregada na prática clínica. Para elas, a contenção é 

algo de grande discussão entre a equipe de saúde e familiares devido a dignidade e 

o impacto psicológico que a técnica pode vir a causar. Reconhecem que não há na 

literatura pesquisa que comprove sua eficácia nem seus fatores adversos, por isso é 

fundamental a avaliação clínica eficaz.  

O trabalho de Lolli et al. (2012), intitulado “Atos ocultos de violência praticados 

contra idosos institucionalizados em associação ao perfil de cuidadores”, trata da 

atuação do profissional cuidador para a saúde dos idosos, conceituando a forma de 

cuidado. Neste trabalho os cuidadores foram questionados a respeito da contenção, 

cuja maioria respondeu que utilizam a contenção nos idosos institucionalizados com 

a intenção de controlar o comportamento do idoso. A fim de ilustrar, as autoras 

destacam a fala de uma das cuidadoras entrevistadas: 

 
“Peço ajuda para conter”; “Falo que vai passear ou visitar alguém ou que os 
filhos vem visitar para poder dar banho, senão não dá”; “Tento acalmar, 
senão a gente contêm, amarramos mesmo, mas a família sabe”; “Converso, 
às vezes uso um tom mais autoritário e se precisar, contenção”; “Faço 
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brincadeiras, invento histórias, falo que vai ter presente, prêmio, que vai 
passear, que vai ter visita”	  (2012, p. 6).  
 

As autoras afirmam que nesta situação ocorre, além dos maus tratos físicos, 

os maus tratos emocionais ou psicológicos, que se expressam em palavras rudes 

que depreciam e ridicularizam, humilham, provocam angústia ou dor emocional aos 

idosos. Elas incluem também a infantilização, privação de informações e a não 

participação nas decisões pessoais (LOLLI et al., 2012, p. 6). 

Roza Júnior (2016), em sua tese de doutorado intitulada “Residência 

terapêutica: uma casa na cidade e os sonhos de cidadania”, tendo como objetivo 

levantar subsídios para explicitar os obstáculos presentes nas relações de 

vizinhança, analisou uma petição inicial, inserida em um processo jurídico destinado 

a uma Residência Terapêutica, cujos vizinhos se mobilizaram para a expulsão dos 

moradores da casa. O autor lembra que antigamente a contenção mecânica e física 

era limitada somente a manicômios com pacientes com transtorno mental, mas hoje 

ela é facilmente empregada nos idosos em ILPI, como foco central no cuidado para 

evitar agitações psicomotoras, ansiedade e agressividade. Segundo ele, houve 

reformas para mudar essas práticas com base nos direitos humanos. Para Roza 

Júnior as instituições devem trabalhar para não realizar a contenção, e quando 

necessário, somente em casos extremos.   
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Capítulo IV 
PERFIL DE UM GRUPO DE ENFERMEIRAS 

 

1. Trajetória 

 

rata-se de pesquisa com abordagem qualitativa sobre a contenção à 

pessoa idosa, realizada com 32 profissionais enfermeiras(os) que 

trabalham em Instituições de Longa Permanência para Idosos no 

país. O trabalho de campo, de acordo com Gil (2008), procura se aprofundar em 

uma realidade específica, podendo ser realizado por meio de observação direta das 

atividades de determinado grupo que vai ser estudado ou por meio de entrevistas 

com informantes, para captar as explicações e interpretações do que se deseja 

estudar naquela realidade. No caso desta pesquisa, são os motivos que levam as 

enfermeiras a praticar a contenção. 

A pesquisa qualitativa, sob a perspectiva de Minayo (2009), trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e 

das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da 

realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas pensar sobre o 

que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e a partilhar 

com seus semelhantes. Portanto, a diferença entre abordagem quantitativa e 

qualitativa está em que, a primeira se preocupa em saber a quantidade das 

contenções e, a segunda, preocupa-se em entender os motivos que levam os 

profissionais a tal contenção.  

          Turato (2005), assim como Minayo, assinala que a abordagem qualitativa 

busca o significado das coisas, tendo o papel de organizar o que os	   fenômenos, 

manifestações, ocorrências, fatos, eventos, vivências, ideias, sentimentos, assuntos, 

representam na e para a sociedade, avaliando com uma visão social.  

         É com essa perspectiva, sustentada por estes autores, que esta pesquisa foi 

metodologicamente realizada em três momentos, a saber: 

a) Identificamos o grupo de profissionais: enfermeiras que trabalham em 

Instituições de Longa Permanência, e que foram encontradas através das redes 

T 
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sociais da pesquisadora e por indicação. Depois, comparamos os resultados por 

sexo, religião, idade, tempo de atuação na área e formação; 

 

b) Coleta de Dados: foram enviados questionários semiabertos às enfermeiras que 

trabalham em ILPI via rede social da pesquisadora (e-mail, Facebook e 

WhatsApp), que demoraram em torno de uma semana para retornarem com 

suas respostas; 

 
c) Classificação dos resultados: os resultados obtidos da coleta de dados foram 

agrupados por categorias temáticas: perfil, cuidado e contenção. 

 

Como dos 32 profissionais que trabalham em ILPI’s, 30 são do sexo feminino, 

e apenas dois são do sexo masculino, optamos por abordar, a partir de agora, os 

profissionais somente no feminino como responsáveis técnicas e assistenciais. De 

acordo com Lopes e Leal (2005, p. 5), a enfermagem nasce como um serviço 

organizado pela instituição das ordens sacras femininas. Nesta construção cultural, 

até hoje se convive com o cuidado doméstico às crianças, aos doentes e aos velhos, 

associado à figura da mulher, que desde sempre foi considerada curandeira e 

detentora de um saber informal de práticas de saúde, transmitido de mulher para 

mulher. A marca das ordens religiosas impõe, assim, à enfermagem, por longo 

período, seu exercício institucional exclusivo, e/ou majoritariamente feminino, e 

caritativo. Lopes e Leal assinalam que a condenação desses saberes, 

especialmente para o controle social e religioso da sexualidade e da reprodução, 

impuseram questionamentos à sua legitimidade e mudanças no seu livre exercício. 

       As enfermeiras foram convidadas a participar desta pesquisa a partir de uma 

campanha de divulgação através das redes sociais da pesquisadora – autora deste 

trabalho para grupos de enfermeiras no país. As convidadas assinaram o termo de 

consentimento, enviado junto com o questionário, e depois responderam às 

perguntas, devolvendo as questões em um prazo de uma semana, tudo de forma 

online. Ao todo participaram 32 enfermeiras, dos estados brasileiros do Pará, São 

Paulo e Santa Catarina. 
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Cuidados éticos  

      Termo de consentimento livre e esclarecido enviado e anexado ao questionário  

encaminhado online, via redes sociais. O projeto de pesquisa foi submetido à 

apreciação do comitê de ética em pesquisa da Pontifica Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP), de acordo com as normas e diretrizes regulamentadoras da 

pesquisa com seres humanos, conforme resolução 196/96 CNS. Obtendo aprovação 

para iniciar a pesquisa no segundo semestre de 2017, parecer número	  2.485.085.  

                                       

2. Perfil dos entrevistados 

 

Apresentamos a seguir o perfil das entrevistadas, a partir do sexo, religião, 

tempo de atuação e escolaridade, e associamos este perfil às 19 questões do 

questionário aberto. Seguido da análise de conteúdo de Bardin (2009), que tem 

como objetivo apresentar uma apreciação crítica como forma de tratamento, sendo 

distribuído de quatro formas distintas: 1) analisar a perspectiva histórica; 2) 

perspectiva prática que inclui a análise das entrevistas em si; 3) categorizar e 

organizar; e 4) técnicas de análise (avaliação da análise). 

Foram entrevistadas 32 enfermeiras, nos estados do Pará, São Paulo e Santa 

Catarina. O Gráfico 1 mostra a origem das profissionais que participaram da 

pesquisa, apontando o predomínio do estado do Pará, com 50% (16) das 

entrevistadas; estado de São Paulo, com 37% (12) e o estado de Santa Catarina, 

com 13% (4).  
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Gráfico 1: referente à região 

	  

Fonte: SANTOS, B.S.M (2017). 

 

O Gráfico 2 mostra dados referentes ao sexo dos profissionais. Observamos o 

predomínio do sexo feminino com 94% e o masculino com 6%. Vale lembrar que a 

enfermagem antes dos anos 1990 era considerada uma profissão do sexo feminino, 

por considerar a responsabilidade do cuidar unicamente à mulher. Ocorre que 

atualmente verificamos uma diferença nesta questão, pois o número de pessoas do 

sexo masculino vem aumentando significativamente na profissão, como relata o 

Conselho Regional de Enfermagem (COREN). 

 

 

50%	  

37%	  

13%	  

1º	  Pará	  

2º	  São	  Paulo	  
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Gráfico 2: referente ao sexo dos profissionais entrevistados 

	  

Fonte: SANTOS, B.S.M (2017). 

	  

O Gráfico 3, referente à faixa etária dos profissionais, mostra o predomínio na 

faixa etária entre 26 e 30 anos, com 52% das profissionais; entre 36 e 40 

representam 17%; e entre 41 e 49 anos, 17%; e até os 25 anos, 14%, o que significa 

dizer que os entrevistados eram predominantemente jovens. Pode-se explicar que o 

fato da idade da pesquisadora deste estudo tenha influenciado a resposta, já que 

sua rede social é composta por pessoas mais ou menos de sua faixa etária. 

6%	  

94%	  

Homens	  

Mulheres	  
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Fonte: SANTOS, B.S.M (2017). 

 

O Gráfico 4 demonstra dados referentes à religião das profissionais 

participantes da pesquisa. O predomínio é da religião católica, com 50%; adventista, 

com 19%; assembleia de Deus, com 13%; evangélica 6%; budista, com 3%; espírita, 

com 3%; e quadrangular, com 3%. Quanto aos 19% de entrevistadas que afirmaram 

como sendo adventistas, tal fato pode ser explicado pela formação da pesquisadora 

deste trabalho, ocorrida em uma instituição adventista, e que, portanto, mantém em 

sua rede social  vários contatos desde sua formação como enfermeira.  
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Gráfico 4: referente à religião dos profissionais 

	  

Fonte: SANTOS, B.S.M (2017). 

	  

No Gráfico 5 observamos que 88% das profissionais possuíam pós-

graduação (lato sensu), pois responderam que sim, ao passo que 12% responderam 

que não. Um fato relevante: Costa et al. (2016), em sua pesquisa, assinala que é 

importante se investir em qualificação de ensino para os profissionais responsáveis 

pelo cuidado à pessoa. 
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Gráfico 5: referente ao nível de escolaridade 

	  

Fonte: SANTOS, B.S.M (2017). 

 

O Gráfico 6 mostra a satisfação pelo ambiente de trabalho. Nesse sentido, 

verificamos que dos 32 profissionais, 89% disseram gostar de trabalhar em ILPI e 

11% afirmaram não gostar de trabalhar com idosos.  
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Gráfico 6: referente ao ambiente de trabalho 

	  

Fonte: SANTOS, B.S.M (2017). 

 

O Gráfico 7 está relacionado ao tempo de atuação dos profissionais nas 

ILPI’s. Identificamos que a maioria das profissionais (47%) tem de um a cinco anos 

de tempo de atuação; seguido de 44% das entrevistadas que tinham menos de um 

ano de atuação dentro de ILPI’s; 6%, de cinco a dez anos; e acima de dez anos, 3%. 

Consideramos que o tempo de atuação de uma enfermeira em uma ILPI é um fator 

importante, por um diferencial no cuidado à pessoa idosa. 
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Gráfico 7: referente ao tempo de atuação 

	  

Fonte: SANTOS, B.M.S (2017) 
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Capítulo V 
A CONTENÇÃO DO PONTO DE VISTA DAS PROFISSIONAIS 

 

imos que a contenção, de acordo com os autores já mencionados na 

pesquisa, especialmente Schwiderski (2013), é considerada uma 

proteção para pessoas que apresentam agitação psicomotora e 

comportamental, comumente utilizada para evitar quedas, agitação, retirada de 

cateteres e contaminação de feridas que são provocadas pelo próprio indivíduo ou 

outras pessoas. Também, a contenção pode ser entendida a partir de vários meios 

que limitam a pessoa, impedindo seu movimento corporal espontâneo, como 

assinala Kassiadou Menezes (2015). 

Foi observado que das 32 profissionais entrevistadas, 91% pratica a 

contenção na instituição em que trabalha e 9% não pratica ativamente a contenção. 

Antonio Burgueño, em entrevista dada ao jornal argentino Diario Popular, em 2 de 

abril de 2017, diz que a prática de contenção das profissionais está relacionada a 

falta de treinamento das mesmas. Para ele, as enfermeiras devem, em sua 

formação acadêmica, ter mais qualificação sobre a saúde do idoso, e nos seus 

estágios em instituições não aprender a prática que já é realizada nas mesmas. 

Segundo ele, por questões organizacionais e culturais existentes em ILPI’s, no lugar 

onde se deve oferecer cuidados, estão amarrando os idosos, justificando que é para 

a sua proteção. Nossa pesquisa comprova isso. 

As profissionais que praticam a contenção se sentem responsáveis em zelar 

pela qualidade de vida dos idosos; ao menos 90% (30 enfermeiras) responderam 

que sim, e 6% (duas enfermeiras) responderam que não, conforme suas respostas: 

 
Sim, são meus pacientes, me sinto na responsabilidade de fornecer 
cuidados (CCF, adventista, de São Paulo atua há dois anos na área e 
possui especialização em Urgência e Emergência). 
 
Sim, acaba sendo nossa obrigação oferecer cuidados para melhorar a vida 
deles (FOR, evangélica, de São Paulo, atua há dois anos na área e possui 
especialização em Urgência e Emergência). 
 
Não, é obrigação da instituição oferecer subsídios para um cuidado 
adequado, se a instituição não se responsabiliza porque nós, enfermeiros, 
temos sempre que colocar nosso COREN em jogo? (FSP, católica, do 
estado do Pará, atua há três anos na área e possui especialização em UTI).  
 

V 
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Fui contratada para isso (JBS, católica, do estado do Pará, atua há um ano 
na área e possui especialização em Urgência e Emergência). 
 
 

No cuidado à pessoa idosa doente é importante ter um profissional qualificado 

para o atendimento, como é apresentado por Minayo (2008). Segundo a autora, 

cabe à família a responsabilidade de acompanhar o cuidado em instituições para 

idosos, e o cuidado pelos profissionais deve ser dobrado para manter a qualidade de 

vida, enfatiza Minayo. 

Ruiz (2014) aponta que o indivíduo que é oprimido, em resposta, usa a 

violência para se legitimar. De acordo com o autor, o idoso, por apresentar 

fragilidade e sofrer com violências, se isola e deprime. Ruiz assinala que a violência 

é algo natural do ser humano e que por isso a sociedade em si é violenta. 

De acordo com alguns autores já mencionados neste trabalho, como Antonio 

Burgueño, deixar alguém amarrado é desumano, o que é justificado pelos 

profissionais como uma proteção para o idoso. Os autores afirmam que as 

instituições devem fornecer cuidados, melhorias na qualidade de vida do idoso, 

pensando no seu estado biopsicossocial.  

Wanda Horta (1979) aponta que a enfermagem compreende o estudo das 

necessidades humanas básicas e a assistência ao ser humano, tendo em vista o 

respeito no atendimento e a prestação de cuidados de forma a preservar o estado 

físico e psicológico do indivíduo. Para a autora, a enfermagem deve focar no ser 

humano e não na doença; isto é, não pensar o indivíduo como um objeto, mas sim 

alguém que está fragilizado e precisa de cuidados.  

Uma das perguntas feita às enfermeiras foi: por quanto tempo costuma deixar 

o idoso em contenção e como é realizada a avaliação do idoso contido?. De acordo 

com as respostas obtidas: quatro profissionais responderam que mantém o idoso 

contido de duas a três horas, 11 responderam o tempo que for necessário, 11 

responderam que depende do estado do idoso, pois cada um tem seu tempo e seis 

profissionais responderam o dia ou a noite toda. 
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Gráfico 8: referente ao tempo que as profissionais costumam deixar o idoso em contenção 

	  

Fonte: SANTOS, B.S.M (2017). 

 

De acordo com o Conselho Regional, a Resolução do COFEN nº 427/2012, 

como descrito no primeiro capítulo, no que diz respeito ao idoso submetido à 

contenção, deve haver uma avaliação contínua de hora em hora e com 

recomendação médica para utilizá-la, devendo ser empregada quando for o único 

meio disponível para prevenir dano imediato ao paciente e, em nenhum caso, pode 

se estender do tempo previsto.  
 

Procuro avaliar pelo menos de quatro em quatro horas, dependendo do 
estado do paciente (KVS, adventista, de São Paulo, atua há três meses na 
área e possui especialização em UTI). 

Normalmente, não avalio o tempo de contenção, mas a maioria das vezes é 
o tempo que for necessário (BCS, católico, do Pará, atua há dois anos na 
área, possui especialização em Urgência e Emergência). 

O tempo que for necessário para melhorar o quadro do paciente (BLS, 
católico, do estado Pará, atua há dois anos e seis meses na área e possui 
especialização em Urgência e Emergência). 

Depende do estado do paciente e como ele irá agir a contenção (CAT, 
católico, do estado de São Paulo, atua há dois anos na área, sem 
especialização). 

Não temos um tempo definido, às vezes o tiramos quando ele vai para o 
banho (RM, evangélica, do estado do Pará, atua há dois meses na área, 
sem especialização). 

Às vezes deixamos o dia todo em contenção (RNS, católica, do estado do 
Pará, atua há cinco meses na área, sem especialização). 

15%	  

41%	  

40%	  

4%	   de	  2	  a	  4	  horas	  

O	  tempo	  que	  for	  necessário	  

Depende	  do	  estado	  do	  idoso/cada	  
idoso	  tem	  seu	  tempo	  

O	  dia	  ou	  a	  noite	  toda	  
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Ainda de acordo com a Resolução, o enfermeiro deve verificar de uma em 

uma hora o nível de consciência do idoso, sinais vitais, condições de pele e avaliar a 

circulação nos locais e membros contidos; o monitoramento deve ser mais intenso 

em idosos sonolentos ou com algum problema clínico.  

Sabemos que a velhice constitui uma fase de muitas alterações, físicas, 

mentais e psíquicas. Quase todos os dias vemos nos noticiários casos de maus 

tratos ao idoso, não só na sua residência por familiares, mas também por cuidadores 

e em Instituições de Longa Permanência. A população idosa está nos grupos mais 

vulneráveis, de acordo com o Caderno de Violência Contra a Pessoa Idosa (2007). 

Ainda na perspectiva das enfermeiras sobre a contenção, em relação à 

questão: qual a qualidade de vida de um idoso que é contido durante o dia e a 

noite?, 26 profissionais responderam que os idosos não possuem qualidade de vida 

com a prática da contenção, e sete responderam que eles possuem qualidade de 

vida.   

 
Tentamos fazer o que podemos, mas quando os idosos não são 
estimulados, tendem a perder sua cognição (RSF, católica do estado do 
Pará, atua há 12 anos na área e possui especialização em Gerontologia). 

Os idosos já chegam na instituição bastante comprometidos, com a 
contenção tentamos estabilizá-los, para evitar danos físicos piores ao idoso 
(RDO, assembleia de Deus, do estado do Pará, atua há um ano na área e 
possui especialização em Cuidados Paliativos). 

Os idosos já não possuem qualidade de vida quando precisam ser contidos 
(CAT, de São Paulo, católica, atua há dois anos na área, sem 
especialização). 
 

Atualmente, cuidar de idosos com qualidade é uma das funções mais difíceis 

na saúde, já que a população idosa é crescente, o que solicita maior demanda de 

profissionais, sendo preciso pensar na formulação de uma política de atenção ao 

velho fragilizado e funcionalmente comprometido a fim de melhorar a assistência aos 

idosos, de acordo com o Caderno de Violência Contra a Pessoa Idosa (2007). Os 

profissionais sabendo atuar de forma adequada estariam colaborando para uma 

melhor qualidade de vida do idoso dependente, preservando a sua integridade física 

e emocional; desta forma, o idoso envelhece de maneira mais saudável e 

humanizada. 

 
É lamentável ver como eles perdem a cognição rápido quando não são 
estimulados (JIS, do Pará, católica, atua há nove meses na área, sem 
especialização). 
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Como enfermeira tento fazer o máximo para melhorar a qualidade de vida 
deles, mas é difícil pelo ambiente da instituição e o estado demencial do 
idoso (LSO, de São Paulo, adventista, atua há um ano na área, possui 
especialização em UTI). 

 
A maioria dos idosos não percebe que sofre violência, o que precisaria da 

avaliação de um profissional, levando em consideração a autonomia do idoso. Ele 

pode e deve interferir na forma que está sendo cuidado, visto que, até que se prove 

o contrário, o mesmo tem autonomia para isso. Devendo garantir que seja realizada 

a sua decisão no tratamento, como discutidos nos temas abordados no capítulo II 

deste trabalho. 

Com base neste trabalho, avaliamos que a contenção é uma prática 

comumente empregada nas instituições. Ao fazermos aos profissionais a seguinte 

pergunta: O que os idosos sentem quando ficam contidos por muito tempo?, 

percebemos com as respostas, que 94% dos profissionais não gostam de praticar a 

contenção e ficam tristes em ter que utilizá-la; a grande maioria só utiliza porque já é 

uma prática institucional e 6% utilizam porque é o melhor para a saúde e integridade 

física do idoso naquele momento, como podemos observar: 

 
Eu particularmente não gosto, mas é difícil ficar 24 horas ao lado do 
paciente, eu entendo meus colegas que também fazem uso da técnica 
(KVS, adventista, de São Paulo, atua há três meses na área, possui 
especialização em UTI). 

Como profissional e ser humano fico preocupada com o idoso (TRS, 
adventista de Santa Catarina, atua há 6 meses na área, sem 
especialização). 

Quem se comove com o sofrimento do próximo não gosta de ver uma 
pessoa idosa sendo contida (RSM, adventista de São Paulo, atua há três 
meses na área, especialista em Urgência e Emergência). 

Fico triste, não quero fazer, mas acaba sendo necessário, o idoso pode até 
se machucar se não for contido (RDO, adventista, do Pará, atua há um ano 
na área e possui especialização em Cuidados Paliativos).  

Sim, várias vezes e já pratiquei a contenção também (PSV, assembleia de 
Deus, do estado do Pará, atua há cinco anos na área e possui 
especialização em Cuidados Paliativos e Urgência e Emergência). 

Sim, eu mesmo já tive que praticar, é normal aqui (JBS, católica, do estado 
do Pará, atua há um ano na área e possui especialização em UTI). 

Já vi várias vezes, o que podemos fazer se é algo comum (BCS, católica, 
do estado do Pará, atua há dois anos na área e possui especialização em 
Urgência e Emergência). 

Fico muito triste, ainda mais sabendo que os próprios idosos não gostam 
(MFS assembleia de Deus, de São Paulo, atua há sete anos na área, possui 
especialização em Cuidados Paliativos). 
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Cuidar de uma pessoa dependente é cansativo, ou seja, deve-se preparar os 

profissionais, não somente em educação, mas prepará-los psicologicamente para 

um trabalho estressante. É importante que a empresa invista em mão de obra 

qualificada para ter bons resultados no cuidado, conforme indica o Caderno de 

Violência Contra a Pessoa Idosa (2007). 

 
Fico com a sensação que pratiquei a violência com alguém, não tenho outra 
forma de fazer, a instituição não nos dá outra opção (ALQA, católica, de 
São Paulo, atua há três meses na área e possui especialização em 
Docência). 

 

É obrigação do enfermeiro prescrever os cuidados, cuidar e providenciar a 

melhor assistência ao paciente; o conselho de enfermagem dá respaldo ao 

profissional que mantém sua anotação em dia, como diz a resolução do COFEN 

(2012).  

Em relação ao que as enfermeiras entendem por contenção, perguntamos: 

você acredita que a contenção/restrinção afeta o estado emocional do idoso?. 

Prevaleceu com 94% das profissionais respondendo que sim e 6% responderam que 

não, pois a grande maioria tem demência. 

 
Sim, pois ninguém gosta de ser preso. Aqui eles gritam, chega a dar pena 
(RS, espírita, de São Paulo, atua há dez meses na área e não possui 
especialização). 

Sim, a contenção deprime o idoso (RSM, adventista, de São Paulo atua há 
três meses na área, possui especialização em UTI). 

Com certeza, eles não gostam da prática (BCS, católica, do estado do Pará, 
atua há dois anos na área e possui especialização em Urgência e 
Emergência). 

Sim, eles ficam depressivos, infelizmente acabamos não tendo outra 
escolha sem ser a contenção (KSS, assembleia de Deus, de São Paulo, 
atua há sete anos na área e possui especialização em Cuidados Paliativos). 
 
 

Como dito anteriormente no capítulo II, cada idoso deve ser respeitado pela 

sua história de vida; o cuidado, para quem o recebe, pode ou não mudar sua 

percepção de existência, fazendo com que seja significativo, tornando a pessoa 

especial. A enfermagem tem uma grande função quando pratica o cuidado, por isso 

é importante estar atento à forma como está sendo executada, pois pode ser, ou 

não, um portador de esperança para quem o recebe, como assinalam 

Hammerschmidt et al. (2013). 
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Sim, bastante. O idoso mesmo com demência em seus estágios de 
consciência fica ainda mais agressivos (CCF, adventista, de São Paulo, 
atua há dois anos e três meses na área e possui especialização em 
Urgência e Emergência). 

Os idosos internados aqui, a maioria já vem muito debilitados, eles acabam 
piorando com a contenção, não só no físico mas no emocional (RM, 
evangélica, do estado do Pará, atua há dois anos na área e não possui 
especialização). 

Com certeza, os idosos não gostam da técnica. É extremamente cansativo 
ver eles assim (RNS, católico, do estado do Pará, atua há cinco meses na 
área e não possui especialização). 

 
O envelhecimento normalmente é associado a incapacidades físicas e 

mentais complexas, mas isso não torna o idoso inútil. O cuidado ao idoso deve ser 

realizado junto e com o consentimento dele e da família; é importante trazer a 

mesma para o convívio do idoso, pois isso traz confiança e melhora no cuidado 

oferecido, assinala Silva (2011). 

Referente à contenção, a questão: Você, como enfermeira do setor já 

presenciou alguém amarrar/prender o idoso?, 94% responderam que sim e 6% 

responderam que não. 

 
Várias vezes, os idosos se agitam com muita facilidade, às vezes nem 
esperamos (JLS, católico, do estado Pará, atua há cinco meses na área, 
não possui especialização). 

Sim, já pratiquei muitas vezes, porque foi preciso (PSV, assembleia de 
Deus, do estado do Pará, atua há cinco anos na área, possui especialização 
em UTI e Cuidados Paliativos). 

Ainda não vi, pois normalmente quando é utilizado temos que estar 
presente. Preza o bem-estar, mesmo que seja preciso utilizar a técnica com 
frequência (RDO, do estado do Pará, assembleia de Deus, atua há um ano 
na área, possui especialização em Cuidados Paliativos). 

Sim, várias vezes. Tem idoso que é permanente (BCS, católico, do estado 
do Pará, atua há dois anos na área e possui especialização em Urgência e 
Emergência). 

 
A contenção, de acordo com o Conselho Regional de Enfermagem, deve ser 

praticada por um profissional apto à técnica, para que não venha a ocasionar danos 

à integridade do idoso. Os profissionais que praticam a contenção rotineiramente e 

sem competência ocasionam danos à sua saúde. 

 Depolito et al. (2009) sugerem, de acordo com a literatura lida por eles, que a 

razão principal da utilização das contenções é o interesse dos cuidadores e 

profissionais de enfermagem, tentando impedir quedas ou a interferência no 

tratamento e monitoramento dos idosos. Outros motivos citados incluem 
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impedimento da perambulação, controle da agitação e manutenção do 

posicionamento na cadeira de rodas. 

A pessoa idosa quer ter respeito e um bom envelhecimento, com cuidados 

que não a façam perder sua dignidade e direitos de escolha sobre o tratamento. É 

necessária uma mudança nas atitudes das profissionais responsáveis, com 

melhorias nas políticas públicas, e criar mecanismos sociais de proteção ao idoso 

em instituições, como diz o Caderno de Violência Contra a Pessoa Idosa (2007).  

Em relação à questão: Para você o que é a contenção e como considera esta 

prática?, observamos que a contenção é entendida de duas formas pelas 

profissionais. O Gráfico 9 mostra que 20 enfermeiras consideram a contenção uma 

técnica, prática ou cuidado de enfermagem, e 12 enfermeiras associam a contenção 

a prender e/ou amarrar alguém contra a sua vontade.  
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Gráfico 9:  referente ao o que é contenção para as enfermeiras? 

	  
Fonte: SANTOS, B.SM. (2017). 
	  

5.1 Prender/amarrar alguém 

 

Conforme resultados da pesquisa, 37% dos profissionais responderam que a 

contenção é uma forma de prender e amarrar alguém contra a sua vontade. De 

acordo com o Caderno de Violência Contra a Pessoa Idosa (2007), a contenção é 

comumente praticada em grupo vulnerável, ou seja, frequentemente associado à 

violência física e social. Já Paz et al. (2012) apontam que os idosos, por questões 

ainda culturais, vivem à margem da sociedade, por não servirem mais como seres 

produtivos se comparados às pessoas jovens. 

Os autores Paz et al. (2012) assinalam que é violência abandonar o idoso em 

instituições sem verificar como estão sendo prestados os cuidados. De fato, a 

ausência de prestações de serviços adequados expõe o idoso a situações de perigo;  

a violência, em sua maioria, é praticada pelo profissional de forma natural e comum, 

sem perceber seu ato.  Ao se naturalizar certas práticas, podemos colocar em risco 

a saúde física e mental do idoso. 

Whitaker (2010) retrata ser responsabilidade da família, da sociedade e do 

poder público garantir o bem-estar do idoso, pois por trás da fragilidade existe um 

37%	  

63%	  
a)Prender,	  amarrar	  alguém	  	  

b)Uma	  Técnica/	  praoca	  ou	  cuidado	  
de	  enfermagem	  	  
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ser com uma história de vida que deve ser representada nos cuidados ao idoso de 

forma significativa. Algumas respostas das profissionais entrevistadas: 

A contenção é violenta para prender o idoso contra a sua vontade (FOR, 
evangélica, do estado do Pará, atua há dois anos na área e possui 
especialização em Urgência e Emergência).  

Dependendo de algumas situações, acaba sendo desumana a forma que o 
idoso é contido (JIS, católica, do estado de Santa Catarina, atua há nove 
meses na área e possui especialização em Urgência e Emergência). 

Eu, como profissional, não considero uma boa prática de cuidado, mas não 
temos opção quando precisamos (RDO, assembleia de Deus, do estado do 
Pará, atua há um ano na área e possui especialização em Cuidados 
Paliativos). 

 
Depolito et al. (2009, p. 2) assinalam que apesar dos motivos terapêuticos 

ligados à segurança do idoso, em boa parte das vezes as contenções são soluções 

convenientes para aliviar o volume de trabalho da equipe ou podem mesmo adquirir 

o caráter de punição ao idoso, que fracassa a equipe por seu comportamento 

agressivo ou disfuncional. 

De acordo com Veras (2016), a saúde do idoso deve ser prestada de forma 

organizada e os cuidados assistenciais devem ser diferenciados. É possível 

envelhecer com saúde e qualidade de vida se as instituições colocarem o idoso 

como o centro na assistência integrada e multiprofissional. 

Minayo (1998), em seu trabalho, aponta que é função da saúde elaborar 

estratégias de cuidado e prevenção para não gerar violência; como dizem as 

profissionais nesta pesquisa, que a contenção é uma forma de praticar a violência 

contra o idoso. 

 
Eu acredito que seja uma prática cansativa para o idoso. Prender, amarrar, 
essa é a forma correta de se chamar de cuidado?, questiona uma das 
profissionais entrevistadas (TCP, budista, do estado de Santa Catarina, 
especialista em Nefrologia). 

É triste ver que o idoso frágil que precisa ser amarrado (BLS, católica, do 
estado de Santa Catarina, atua há dois anos na área e possui 
especialização em Urgência e Emergência). 

Eu fico abalada com a forma violenta de se prender o idoso (KVS, 
adventista, de São Paulo, atua há três meses na área e possui 
especialização em UTI). 
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Paes (2009) aponta que a contenção só deve ser utilizada depois que todas 

as alternativas, tal como abordagem verbal e mudanças de ambiente para o idoso, 

foram esgotadas, pois isto interfere no seu comportamento, entre outros fatores. 

Discutimos no capítulo I sobre contenção, isto é, que a mesma deve ser por 

indicação médica, não pode se estender por um tempo maior que o previsto e que a 

sua prática deve ser questionada se apresentar danos à saúde física e mental do 

idoso. 

 
Uma prática violenta, prender o idoso para punir (RCW, de Santa Catarina, 
católico, atua há dois meses na área e possui especialização em Urgência e 
Emergência). 
 

Arianna K. Menezes, em entrevista ao Portal do Envelhecimento (2014), 

comenta que as pessoas que mais sofrem violências são as que estão em situação 

de fragilidade ou sofrimento e que acabam, de fato, se tornando dependentes de 

cuidado. Ela diz que o idoso deve ser reconhecido em seus direitos, não somente 

políticos, mas pela sua história de vida, de um ser que está fragilizado e que naquele 

momento precisa de cuidado e atenção. 

 

5.1.1 Uma técnica/ prática ou cuidado de enfermagem 

 
Dos profissionais entrevistados, 63% responderam que a contenção é um 

cuidado ou técnica de enfermagem. A preocupação com a forma de cuidar está 

sendo constantemente alvo de pesquisa e reflexões voltadas a esse tema, 

aumentando a preocupação com o profissional que está oferecendo o serviço, de 

acordo Debert e Pulhez (2017, p. 1). 

Os autores Debert e Pulhez evidenciam que, anteriormente, o cuidado era 

visto como algo cansativo, principalmente por impactos financeiro, físico e mental a 

quem se dedica em cuidar. O idoso era visto como dependente e pouca atenção lhe 

era dada. 

É uma técnica de enfermagem, mas é triste, desgastante e desumano 
cuidar assim (MIRS, Pará, religião quadrangular, atua há sete meses na 
área e não possui especialização). 

Uma prática de enfermagem, um cuidado da enfermagem (KSS, de São 
Paulo, católica e possui especialização em Cuidados Paliativos). 
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É uma prática de cuidado da enfermagem, é uma prática violenta também. 
Eu tento não fazer, mas não tem como fugir (LSO, de São Paulo, 
adventista, atua há um ano na área e possui especialização em UTI). 
 
 

A enfermagem, segundo Silva et al. (2005), é uma arte de devoção exclusiva, 

(é o que define a enfermagem) cuidar se tornou a obrigação mais importante, 

implicando em respeito, zelo e intimidade, sendo preciso saber acolher e respeitar 

quem necessita. 

De acordo com Boff (1999), um dos autores que trouxemos para dialogar 

neste trabalho, a enfermagem está repleta de descaso e desrespeito, o mundo está 

cada vez mais egoísta e o homem não se importa com o bem-estar do outro. 

 
Pergunta difícil, porque eu penso que é uma técnica que amarra e tira a 
liberdade de escolha do idoso (RSN, do Pará, católica, atua há cinco meses 
na área e não possui especialização). 
 
Prender contra a vontade do idoso, traz um desgaste emocional muito 
grande para ele (ALQA, de São Paulo, católica, atua há três meses na área, 
especialista em Docência). 
 

 Debert e Pulhez (2017, p. 18) assinalam que o tratamento dado ao cuidado 

requer atenção ao estado emocional do idoso e de quem oferece o cuidado, sendo 

que essa relação deve ser afetiva e as técnicas impostas pelo cuidado devem ter um 

tratamento e um investimento diferenciado quando relacionamos ao idoso. As 

autoras apontam que a relação de cuidado tem que ser de satisfação e alegria e não 

de medo, tristeza e nojo. 

 
O ruim é não estar preparado para utilizar a técnica de enfermagem em um 
idoso, o que pode causar danos físicos irreparáveis no idoso (RSF, de São 
Paulo, católica, atua há 12 anos na área, especialista em Urgência e 
Emergência). 

 

Idosos com sinais de fragilidade necessitam de uma atenção especial por 

parte de instituições de saúde e sociais, com profissionais treinados e qualificados 

para exercer a função. Um bom acompanhamento médico e uma avaliação 

gerontogeriátrica é fundamental para retardar os resultados da fragilidade na velhice; 

é essencial que o profissional tenha preparo, assinala Berkenbrock (2012). O 

profissional com despreparo emocional resulta em um cuidado complicado, devendo 

ter especialização nas áreas voltadas ao envelhecimento para fornecer um cuidado 

de qualidade, sem camuflar uma eventual forma de violência.  
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É uma violação aos direitos humanos praticar violência contra o idoso, 

podendo ser uma das causas mais importantes de lesões, doenças, perda de 

produtividade, isolamento e desesperança. O governo deve atuar no investimento de 

políticas contra a violência ao idoso, investindo na prevenção, como recomenda o  

Caderno de Violência contra a pessoa Idosa (2007). 

Ainda com relação à contenção utilizamos a seguinte pergunta no 

questionário: Em quais situações você utiliza a contenção no idoso?. Percebeu-se 

que 30 profissionais responderam que a utilizam para evitar quedas; uma 

profissional respondeu que faz uso quando é colocada em risco a saúde do idoso e 

a última respondeu que em relação a melhorias no ambiente da instituição. 

Alguns dos principais problemas encontrados nas instituições de longa 

permanência são a falta de avaliação funcional e terapêutica para preservar a 

manutenção da capacidade funcional do idoso. A falta de apoio e interesse da 

família e dos conselhos fiscalizadores gera descaso, higiene precária, falta de 

equipamentos de segurança física e ambiental; e o RH das instituições corrobora 

com o que foi dito no capitulo II desta dissertação. 

 
Utilizo a contenção quando o idoso está muito agitado e com risco de 
quedas (CCF, de São Paulo, católica, atua há dois anos na área e possui 
especialização em Urgência e Emergência). 

Para evitar quedas e quando o idoso está muito agitado e não temos o 
devido controle sobre ele. É aconselhado que os familiares comprassem 
equipamentos de contenção para o idoso (ACN, do Pará, católica, atua há 
dois meses na área, possui especialização em Urgência e Emergência). 

O ambiente da instituição não é adequado para um idoso com riscos de 
quedas (FSP, do Pará, católica, atua há três anos na área e possui 
especialização em UTI). 

Evita que o idoso caia ou sofra algum tipo de fratura (RDO, do Pará, 
assembleia de Deus, atua há um ano na área e possui especialização em 
Cuidados Paliativos). 

 

Bentes et al. (2012) apontam que a violência física é relacionada a 

manifestações interpessoais com uso da força física, obrigando o idoso a fazer o 

que não deseja, podendo feri-lo, causando dores, incapacidades ou tapas, 

empurrões, socos, mordidas, queimaduras, obrigá-lo a tomar medicações ou outras 

substâncias desnecessárias, como também amarrar e arrastar. Os autores 

destacam que o descaso no cuidado gera várias intercorrências à saúde e à 

integridade do idoso. A violência se define como qualquer ato, único ou repetitivo, ou 
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omissão, que ocorra em qualquer relação supostamente de confiança, que cause 

danos ou incômodo à pessoa idosa. 

Segundo o Caderno de Violência Contra a Pessoa Idosa (2007, p. 13), os 

diversos abusos e os maus tratos às pessoas idosas representam um grave 

problema. Infelizmente é um fenômeno pouco denunciado e são graves as suas 

consequências, principalmente aquela que leva a um não reconhecimento do abuso. 

A sociedade e muitos dos idosos consideram que as condutas são normais da 

idade. Há resistência e dificuldade dos idosos, dos profissionais e da sociedade em 

falar sobre o tema e consequentemente a sua negação, sendo preciso romper com 

este silêncio. 
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Capítulo VI 
O CUIDADO NA PERSPECTIVA DAS PROFISSIONAIS  

 

e acordo com a tradição, o cuidado a pessoa idosa era realizado por 

algum membro da família, práticas de carinho eram comum entre os 

familiares por gerações; a maior reponsabilidade era das mulheres, 

o cuidado realizado por elas não era visto como trabalho, com o tempo foi se 

intensificando e devido ao aumento da expectativa de vida e a inserção da mulher 

no mercado de trabalho, este cuidado se tornou de âmbito profissional, como 

assinala Batista e Araújo (2011). 

O trabalho de cuidar está relacionado a vários fatores que o profissional 

precisa oferecer ao idoso, tais como banho, alimentação e locomoção. Devido aos 

riscos externos e funcionais envolvidos, o profissional deve ter conhecimento técnico 

e destreza no manuseio dos cuidados. Os idosos possuem limitações funcionais e 

neurológicas e o profissional deve ter conhecimento científico dos órgãos vitais do 

idoso, atento aos mínimos detalhes no cuidado, por exemplo: saber ter o contato de 

pele, preservar sua higiene, avaliar feridas que se formam, entre outros. Se 

empoderar para oferecer um cuidado com responsabilidade e qualidade, 

recomendam Batista e Araújo (2011). 

Nessa perspectiva sobre o cuidado, fez-se a seguinte pergunta às 

profissionais: Considera vantagem a contenção para a saúde do idoso?, 22 

profissionais responderam que não e dez profissionais responderam que sim. O que 

podemos perceber, no capítulo anterior, é que a maioria das profissionais pratica a 

contenção mesmo não sendo a favor desta prática. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

D 
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Gráfico 10: em relação à vantagem da prática da contenção 

	  
Fonte: SANTOS, B.S.M. (2017). 

	  

De acordo com Salles (2009), contenção é todo dispositivo que interfere na 

habilidade do ser humano de tomar decisão ou movimentar-se, um processo natural 

do corpo, de executar movimentos voluntários, que interfere em qualquer atividade 

normal. A contenção, segundo Schwiderski (2013), auxilia na proteção de traumas 

ao idoso, como alterações de comportamento, riscos de quedas, entre outros fatores 

que põe em risco a integridade física do idoso. 

 
Sim, a partir do momento que põe em risco a saúde do idoso a contenção é 
válida (TRS, do estado de Santa Catarina, adventista, atua há seis meses 
na área, não possui especialização). 

Não, eles pioram tanto o emocional quanto o cognitivo, mas precisamos 
mantê-los estabilizados e sem riscos (FOR, do Pará, evangélico, atua há 
dois anos na área, possui especialização em Urgência e Emergência). 

Depende, se for por questões de cuidado a contenção física ajuda quando 
ele tem riscos de quedas e alterações de comportamento (JBS, do Pará, 
católico, atua há um ano na e área possui especialização em UTI). 

A gente não quer correr o risco que os idosos caiam, acaba sendo 
vantajosa para a instituição e os planos de saúde que não vão precisar ter 
gastos com internação ao receber um idoso por quedas. Agora vantagem 
para o idoso, não tem (RNS, do Pará, católico, atua há cinco meses na 
área, não possui especialização). 
 

31%	  

69%	  

sim	  

não	  
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Burgueño assinala que na luta pelas causas da não contenção à pessoa 

idosa, em seu trabalho “Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer” (2017), 

mostra que a contenção causa lesões físicas no idoso, como úlceras por pressão, 

incontinência urinária e fecal, diminuição do apetite, prisão de ventre, perda dos 

tônus muscular, atrofia e fraqueza, entre outras. Uma das principais são as 

alterações psicológicas: o idoso passa a se isolar e deprimir devido a resultados da 

contenção. Segundo Paes (2009), a pessoa sob a contenção apresenta perda na 

autonomia, piora no estado cognitivo, perda da dignidade e autoestima. Os 

dispositivos se tornam abusivos para o idoso e o afetam em vários aspectos 

emocionais e físicos. 

Ainda em relação à contenção e o cuidado a pessoa idosa, foi feita a seguinte 

pergunta: Considera a contenção um cuidado de enfermagem?. De todos os 

entrevistados, 24 profissionais responderam que sim, e que apesar de ser uma 

técnica não agradável ainda se torna a mais eficaz para o idoso; e oito profissionais 

responderam que não consideram a contenção um cuidado de enfermagem. 

Como já assinalamos no capítulo II deste trabalho, existe um movimento pela 

cultura da não contenção que luta pelos direitos humanos. Este movimento surgiu a 

partir de denúncias de maus tratos a pessoas idosas institucionalizadas, o 

movimento defende os direitos humanos e sua posição é contra a contenção. 

Veras (2016) conceitua que o cuidado para quem o recebe pode tornar a sua 

existência significativa e especial devido ao contato e troca de sentimentos. Assim, o 

cuidado de enfermagem ao idoso é um conjunto de ações que colabora para gerar e 

estabelecer esperança, independência, autonomia e sentido da vida à pessoa idosa. 

Hammerschmidt et al. (2013) partem do princípio que o envelhecimento é um 

processo complexo, geralmente associado a incapacidades e algum tipo de 

dependência, mas isso não implica em que, para muitos, o envelhecimento seja 

produtivo e ativo.  

          Já Schimidt (2012) assinala que cabe ao profissional atentar aos aspectos do 

cuidado e fazer de seu atendimento um momento de presença com o outro, no qual 

a comunicação seja significativa, focada no humano e na integralidade do próprio 

homem, e que respeite os limites e fragilidades do idoso em sua totalidade, trazendo 

efetividade na assistência a ser prestada. 
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Não é proibido a prática, não podemos considerar um cuidado ao idoso 
(RM, do Pará, evangélica, atua há dois meses na área, não possui 
especialização). 

 

Portanto, fizemos outra pergunta às profissionais de enfermagem relacionada 

à prática e ao cuidado: Existem alternativas à contenção no seu local de trabalho?. 

Foram divididas em quatro categorias de acordo com a resposta das profissionais, 

prevalecendo com 21 enfermeiras respondendo que deveria ter uma quantidade 

maior de profissionais trabalhando na instituição; sete responderam em melhorar e 

adaptar o ambiente e os equipamentos, duas profissionais responderam em ter um 

protocolo de contenção seguro e duas responderam que não há alternativa para a 

contenção.  

 

Gráfico 11: alternativas para a contenção no ambiente de trabalho 

	  

Fonte: SANTOS, B.S.M. (2017). 

 

Como citamos no capítulo I, a contenção ainda é muito prevalente hoje em 

instituições e está sendo praticada nos idosos como forma de punições e maus 

tratos; a falta de opção de não ter alternativa é um desrespeito para o idoso 

institucionalizado e como cidadão, o que traz grandes consequências físicas, 

funcionais e emocionais para a vida do idoso. 

66%	  

22%	  

6%	  
6%	  

Ter	  uma	  quaodade	  maior	  de	  
profissionais	  trabalhando	  nas	  
insotuições	  	  

Melhorar	  e	  adaptar	  o	  ambiente	  e	  os	  
equipamentos	  
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Não temos opção, são poucos profissionais trabalhando na instituição, o 
que acaba se tornando muito difícil cuidar de muitos idosos ao mesmo 
tempo (FOR, do Pará, evangélico, atua há dois anos na área e possui 
especialização em Urgência e Emergência). 

Seria boa a instituição possuir um protocolo de contenção segura, porque 
acabamos não tendo opção com os idosos que não colaboram (KSA, de 
São Paulo, adventista, atua há um ano na área, possui especialização em 
UTI e Urgência e Emergência). 

 

O cuidado existe desde a existência da espécie humana, Leininger (1985) diz 

que o cuidado é essencial para a existência da população em todos os aspectos, 

apontando que não existe cura sem cuidado, mas existe cuidado sem cura. 

Guimaraes e Cunha (2004) falam sobre a violência institucional, que ao invés de 

oferecer cuidado, os profissionais praticam a violência. 

 
Ter um ambiente equipado e adequado para receber o idoso e qualificação 
dos profissionais, que abusam ao extremo do idoso internado aqui na 
instituição (LSO, de São Paulo, adventista, atua há um ano na área e possui 
especialização em Urgência e Emergência). 
 
Ter mais profissionais e de preferência qualificar eles (MIRS, do Pará, 
quadrangular, atua há sete meses na área e não possui especialização).  
 

No capítulo I discutimos sobre o que Minayo (2009) assinala, quando o idoso 

se vê precisando de um atendimento que trabalhe sua totalidade e que conforte 

suas necessidades, porém o mesmo é afrontado com uma realidade que ele 

desconhecia. Para finalizar as perguntas relacionadas ao cuidado na perspectiva do 

profissional, perguntamos se o mesmo Precisasse ser contido, como gostaria que 

fizessem com ele?. Prevaleceu que 28 das 32 profissionais entrevistadas 

responderam que não gostariam de ser contidas e quatro responderam que sim, 

mas que usassem a técnica correta e sem violência. 

 
Ninguém quer ser preso, eu não gostaria (RM, do Pará, evangélica, atua há 
dois meses na área e não possui especialização). 
 
Gostaria que utilizassem a técnica correta, sem extremos violentos (PSV, 
assembleia de Deus, do Pará, atua há cinco anos na área e possui 
especialização em UTI e Cuidados Paliativos). 
 
Não gostaria que me amarrassem (JBS, do Pará, católico, atua há um ano 
na área e possui especialização em UTI). 
 
Não quero que cheguem a esse ponto comigo (RNS, do Pará, católico, atua 
há cinco meses na área e não possui especialização). 
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Silva et al. (2005) assinalam que o cuidado de enfermagem deve ser 

representado com carinho, sentir o cuidar, respeitar, dar sossego e repouso para 

quem precisa. O sentimento nos faz ser sensíveis às práticas ao nosso redor, cuidar 

vai muito além de uma técnica e sim de trazer confiança e calma. Whitaker (2010) 

evidencia que devemos repensar a nossa forma de tratar a pessoa idosa, pois por 

trás da sua fragilidade há um ser que viveu e tem consciência da sua necessidade 

de cuidado; a sociedade precisa ser educada para compreender o envelhecimento. 

Deve-se repensar algumas atitudes, tais como as que infantilizam o idoso e o 

assistencialismo, tratar o idoso como indigente, transformando o cuidado em 

esmola, onde os que precisam são somente os necessitados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Observamos que as profissionais entrevistadas nesta pesquisa entram em 

contradição na questão da contenção como cuidado, acreditando ser uma prática 

eficaz para o controle de risco de queda e agitação psicomotora do idoso. Todavia, 

quando se pergunta se gostariam que a contenção fosse aplicada nelas, a maioria 

respondeu que não, demonstrando que reconhecem o procedimento, o fazem, mas 

não querem para elas, por ser uma prática violenta, desumana e indigna. 

A violência é evidenciada com a resposta das profissionais ao falarem que a 

contenção é agressiva e que traz danos físicos e psicológicos à pessoa idosa. O 

motivo que leva as enfermeiras a praticar a contenção é, principalmente, para evitar 

quedas e agitação psicomotora, respondendo, assim, ao objetivo principal desta 

pesquisa, que era compreender quais os motivos que levam as enfermeiras a 

praticar a contenção na pessoa idosa em Instituições de Longa Permanência. Todas 

as entrevistadas trabalham em instituições para idosos. 

As profissionais associam a prática ao amarrar, prender alguém contra a sua 

vontade, o que piora os estados cognitivos e emocionais da pessoa idosa; e mesmo 

com a obtenção dessas respostas, mais da metade das profissionais entrevistadas 

considera a contenção um cuidado, fato bastante contraditório. 

Apesar de terem consciência que esta prática não é benéfica, continuam 

utilizando por falta de opção, por exigência institucional, por condições de ambiente 

e equipamentos de mobilização do idoso. Algumas enfermeiras acabam utilizando, 

ainda, por falta mesmo de conhecimento do assunto, ou seja, parte-se do 

pressuposto que a enfermeira deve se especializar em gerontologia para poder 

trabalhar com a pessoa idosa. Sabendo disso as instituições deveriam oferecer 

cursos de atualização profissional centradas na pessoa idosa e não apenas nas 

suas doenças. 

A legislação recomenda que um profissional responsável técnico, no caso o 

profissional de enfermagem, deve ter 20 horas trabalhadas por semana, o que na 

prática não acontece. Com base na nossa experiência em ILPI, observa-se que este 

profissional trabalha 40 horas por semana, isto é, o dobro do que é recomendado. 

As instituições têm consciência disso, porém, como o mercado na área de 

enfermagem é saturado, e a procura de trabalho é grande, os profissionais acabam 
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se sujeitando a horas de trabalho em condições desfavoráveis e, 

consequentemente, a prestação de seu cuidado, muitas vezes, torna-se violência.  

As instituições contratam muitos profissionais sem qualificação ou experiência 

por ser uma mão de obra barata, e, normalmente, são pessoas recém-formadas. O 

profissional com qualificação é mais caro para as instituições, por isso é importante 

frisar que se deve investir nesse profissional, oferecer cursos que os capacitem e um 

piso salarial favorável à sua carga horária. A instituição que valoriza o profissional 

certamente terá pessoas idosas mais satisfeitas com o cuidado.  

Em relação à qualidade de vida das pessoas idosas que são contidas, a maior 

parte das profissionais respondeu que os idosos não possuem qualidade de vida em 

situação de contenção, contradizendo com a resposta dada à outra questão: se a 

profissional é responsável em manter a qualidade de vida do idoso. A maioria 

respondeu que se sente responsável, porém, pratica a contenção. Percebemos, 

então, uma clara contradição sobre o que as enfermeiras consideram ser qualidade 

de vida e como essa prática é aplicada na pessoa idosa.  

Existe uma comparação entre contenção a uma técnica e um cuidado de 

enfermagem. As instituições não têm protocolos de contenção segura, que possam 

caracterizar a prática como técnica, não respaldando o profissional caso traga danos 

físicos e emocionais aos idosos. 

 Por fim, com base na revisão bibliográfica deste trabalho e as respostas das 

profissionais entrevistadas, a contenção está fortemente relacionada a prevenção de 

quedas, e que a técnica é comum e naturalmente utilizada como intervenção no 

cuidado.  

Por isso, considera-se fundamental uma educação continuada a respeito da 

dignidade humana, especialmente ante um envelhecer frágil e com sua 

historicidade, envolvendo os diversos setores relacionados neste estudo, que vão 

desde as instituições responsáveis pelas crenças religiosas das profissionais, os 

mais diversos cursos de formação, as próprias faculdades de formação na área, os 

conselhos dos idosos, os órgãos de vigilância, as ILPI’s e as famílias.  

Cumpre-se assim o intuito social deste trabalho, ou seja, contribuir com 

subsídios para uma formulação de política de cuidados de não contenção à pessoa 

idosa. 
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ANEXOS 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro participante: 

 

Gostaríamos de convidá-la(lo) a participar como voluntária(o) da pesquisa intitulada 

“Contenção a pessoa idosa: cuidado ou violência em instituições de longa 

permanência. Trata-se de projeto de investigação de Mestrado, da pesquisadora 

Bruna Suelem Mendes dos Santos, aluna do Programa de Estudos Pós-graduados 

em Gerontologia, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

O objetivo deste estudo é investigar quais os motivos que levam as(os) profissionais 

enfermeiras(os) a praticar a contenção na pessoa idosa em Instituições de Longa 

Permanência.  

Sua forma de participação consiste em permitir a utilização da sua resposta através 

de um questionário online. Seu nome não será utilizado em qualquer fase da 

pesquisa, o que garante seu anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os participantes.  

Esta pesquisa não envolve gastos financeiros de nenhuma natureza. 

Gostaríamos de deixar claro que a sua participação é voluntária e que poderá 

recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua 

participação se assim o preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo pessoal. 

Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição 

para maiores informações. 

Em caso de dúvidas e outros esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá 

entrar em contato com Bruna Suelem Mendes dos Santos, pesquisadora 

responsável, através do e-mail: bruna_mendes91@hotmail.com. 
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Eu, ___________________, confirmo que Bruna Suelem Mendes dos Santos 

explicou-me os objetivos desta pesquisa, bem como, a forma de participação. Eu li e 

compreendi este Termo de Consentimento, portanto, eu concordo em participar 

como voluntário desta pesquisa. 

_______________________________________     

           

RG: 

Eu, Bruna Suelem Mendes dos Santos (Pesquisadora), obtive de forma apropriada e 

voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do sujeito da pesquisa ou 

representante legal para a participação na pesquisa. 

Bruna Suelem Mendes dos Santos 

RG:  

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 

Religião: 

Nível de escolaridade: ( ) Lato sensu ( ) Stricto sensu  

Data de nascimento: 

Estado e região onde atua:  

Ano em que se formou:  

Tempo de atuação em ILPI:  

Local de atuação: Publica ( ) Privada ( ) Filantrópica (  ) 
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QUESTIONÁRIO: 

1. A fim de manter o anonimato em suas respostas, crie um pseudônimo em formato 

de sigla. 

2. Possui especialização em alguma área? Se sim, qual?  

3. Você gosta do seu ambiente de trabalho?  

4. Para você o que é contenção/ restrição?  

5. Você pratica a contenção/restrição com os idosos na instituição em que você 

trabalha? 

6. Em quais situações você utiliza a contenção/restrição?  

7.Sabe dizer por quanto tempo você costuma deixar o idoso em 

contenção/restrição?  

8. O que você sente quando o idoso fica contido por muito tempo?  

9. O que o idoso sente quando está contido? Ele demonstra tristeza, irritabilidade ou 

agressividade?  

10. Você se sente na obrigação de zelar pela qualidade de vida do idoso internado 

na instituição em que você é responsável?  

11. Você mantém avaliação com frequência em idosos que são submetidos a 

contenção/restrição?  

12. Qual a qualidade de vida de um idoso que é contido durante o dia ou noite?  

13. Você acredita que a contenção/restrição afeta o estado emocional do idoso?  

14. Você, como enfermeira(o) do setor, já presenciou algum funcionário conter 

(amarrar) o idoso? 

15. Como considera a prática de contenção/restrição?  

16. Considera vantagem a contenção/restrição para a saúde do idoso?  

17. Considera a contenção/restrição um cuidado de enfermagem?  

18. Existem alternativas à contenção/restrição no local de seu trabalho? 
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19. Se você precisasse ser contido/restringido, como gostaria que fizessem com 

você? 

 


