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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA USO DE CONTENÇÃO MECÂNICA 

 

1. Declaro que o médico informou-me que, tendo em vista a minha situação de saúde (ou de meu 

representado(a)), será necessária o uso de contenção mecânica como medida protetora. Tal medida 

refere-se ao uso de mecanismos mecânicos ou manuais para restringir a movimentação do paciente 

quando este oferece riscos para si ou para terceiros. Trata-se de uma conduta excepcional que deve 

ser cercada de todos os cuidados, para que a ação sobre o paciente seja a menos lesiva possível e 

com o mínimo de interferência no tratamento. 

2. Entendo que durante a internação nesta instituição a minha contenção mecânica (ou de meu 

representado (a)) será empregada quando for o único meio disponível para prevenir dano imediato 

ou iminente ao paciente ou aos demais. 

3. Em nenhum caso, a contenção mecânica de paciente será prolongada além do período 

estritamente necessário para a terapêutica. 

4. A proposta do tratamento que será realizado, seus benefícios, riscos e complicações potenciais 

me foram claramente explicadas. Tive a oportunidade de fazer perguntas, e quando as fiz, obtive 

respostas de maneira adequada e satisfatória. Entendo que não exista garantia absoluta sobre os 

resultados a serem obtidos. 

5. Foi exposto ao declarante que a execução deste procedimento envolve riscos, tais como: Lesão 

de pele no local da contenção; Isquemia do membro; Queda, Úlcera de pressão. 

6. Assim, declaro agora que estou satisfeito (a) com as informações recebidas e que compreendo o 

alcance e riscos deste tratamento. Por tal razão, e nestas condições, dou o meu consentimento para 

que o mesmo seja realizado. 

7. Também entendi que a qualquer momento e sem necessidade de dar nenhuma explicação 

poderei revogar este consentimento ou parte dele, que especificarei, desistindo do tratamento, 

desde que não haja risco de vida. 

 

 

DEVE SER PREENCHIDO PELO PACIENTE OU SEU RESPONSÁVEL  

Confirmo que recebi explicações, li, ou que foi lido para mim e que compreendo as 

informações fornecidas, além de que foi me concedida à oportunidade de anular, questionar, alterar 

qualquer espaço, parágrafo ou palavras com as quais não concordasse. Tive a oportunidade de fazer 
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perguntas, que me foram respondidas satisfatoriamente. Assim, tendo conhecimento autorizo a 

realização do procedimento proposto.  

(     ) Paciente (     ) Responsável (Grau de parentesco): ____________________________________ 

Nome legível: _____________________________________________________________________ 

Identidade N°: _____________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

ACOMPANHANTE/TESTEMUNHA 

Nome legível: _____________________________________________________________________ 

Identidade N°: _____________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

PREENCHIMENTO DO PROFISSIONAL MÉDICO 

Confirmo que expliquei detalhadamente para o paciente e/ou responsável, ou familiar, o 

propósito, os benefícios, os riscos e as alternativas para o tratamento descrito. Acredito que o 

paciente/responsável entendeu o que expliquei. 

Nome legível: _____________________________________________________________________ 

Fortaleza ____/____/____   Hora ____:____ 

Assinatura: ______________________________________ CRM: ____________________________ 

 


