Folha de informações ao paciente do Danbury Hospital

Guia de informação sobre contenção física de pacientes
O que é um dispositivo de contenção
física e quando é usado?
Um dispositivo de contenção física é qualquer
dispositivo que restringe a liberdade de
movimento ou o acesso normal ao corpo de
alguém. O uso de dispositivos de contenção
física exige receita médica, assim como
qualquer outro tratamento médico. São usados
como último recurso, quando nenhuma
alternativa tiver sido bem-sucedida, para
proteger uma pessoa que esteja comprometida
do ponto de vista médico e/ou mental.
As situações nas quais os dispositivos de
contenção física podem ser usados como último
recurso podem incluir:
•

Tentativa de remover equipamentos
médicos importantes para a recuperação do
paciente

•

Tentativa de remover equipamentos de
sustentação da vida e nenhum outro meio de
proteção do aparelho tiver tido sucesso.

•

Tentativa de se ferir ou de ferir outras
pessoas

A segurança e proteção são muito importantes
no Danbury Hospital. A equipe de assistência
médica tentará usar medidas alternativas para
manter os pacientes seguros, antes de
considerar o uso de dispositivos de contenção
física.
A equipe de assistência médica também
avaliará uma confusão ou delírio súbito que
pode ser causado por alterações no estado
clínico, como febre, desequilíbrio eletrolítico,
reações aos remédios e desidratação. Após o
tratamento dessas condições, a confusão
frequentemente diminui, eliminando a
necessidade de dispositivos de contenção física.

Quais alternativas são usadas para
manter os pacientes seguros?
Exemplos de alternativas a dispositivos de
contenção física podem incluir:
•

Disponibilidade de um membro da família
ou amigo permanecer com o paciente para
garantir sua segurança

•

Manter um ambiente tranqüilo, falando
calmamente e de modo compreensível

•

Música suave/canal de televisão com
programação relaxante

•

Alarme na cadeira e/ou na cama

•

Atividades para distrair ou redirecionar o
comportamento

•

Reorientação do paciente para o ambiente
que o cerca

•

Controle da dor

•

Remédios para reduzir o estresse emocional

•

Levar o paciente até o posto de enfermagem
para companhia

•

Uso de manguitos para proteger os
aparelhos médicos, curativos e tubos

•

Oferta freqüente de refeições leves, líquidos
e idas ao banheiro

Quando os dispositivos de contenção
física serão retirados?
Os dispositivos de contenção física são sempre
removidos assim que o paciente estiver seguro
sem o uso deles. Os dispositivos de contenção
física são também removidos regularmente para
exercícios, movimentação, nutrição, higiene,
idas ao banheiro e para verificar a condição da
pele sob os dispositivos de contenção física.
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O que a família pode fazer para
ajudar o paciente?
Muitas vezes, quando um membro da família
está disponível para ficar com o paciente, sua
presença por si só pode ter um efeito calmante.
A presença de um membro da família também
ajuda a orientar o paciente e o ajuda a ter
consciência do que está a sua volta. O hospital é
um local não familiar para uma pessoa com
perda de memória ou confusão. Os remédios,
testes invasivos e cirurgias podem torná-lo mais
confuso. Os membros da família podem ajudar,
fazendo o seguinte:
•

Permanecendo com o paciente para
companhia

•

Envolvendo-se com o paciente em
atividades agradáveis, como leitura ou
conversa

•

Fornecer informações à equipe de
assistência médica em relação à rotina e aos
hábitos do paciente – mudanças na rotina
podem aumentar a confusão

•

Fornecer acesso a itens pessoais de casa,
como o cobertor favorito, artigos de toalete
ou fotos de membros da família.

•

Trazer para o paciente óculos ou aparelhos
de surdez, de modo que ele possa ouvir
melhor e ver o que o cerca mais claramente

assistência médica. Qualquer informação
sobre o paciente pode ser útil para reduzir a
confusão e a agitação, como:
 Problemas de audição, visão ou
comunicação
 Assuntos relacionados com
perambular, perder-se ou sofrer
quedas
 Comportamento suspeito ou delírio
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A sua ajuda como membro da família ou
cuidador é importante para a equipe de
Para obter mais informações ou para saber mais sobre os serviços e programas especializados disponíveis no Danbury
Hospital, visite www.DanburyHospital.org
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