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A restrição de pacientes consiste na aplicação de dispositivos ou ação que interfere na 
habilidade do cliente em tomar decisões ou que restringe suas condições em movimentar-
se, alterando sua capacidade de raciocínio, liberdade de movimentos, a atividade física ou 
o acesso normal ao seu corpo. Considerando a restrição mecânica um procedimento 
terapêutico controverso, torna-se necessário a elaboração de um protocolo, para 
proporcionar segurança ao paciente e respaldo legal para a equipe de enfermagem. O 
objetivo foi elaborar um protocolo de restrição mecânica de pacientes para padronização 
do procedimento pela equipe de enfermagem e estabelecer respaldo legal para o enfermeiro 
prescrever a aplicação da restrição e os cuidados na assistência. O trabalho tem caráter 
descritivo, sendo realizado um levantamento bibliográfico com adaptações à dinâmica da 
instituição de saúde. O protocolo expõe a definição de restrição de pacientes nos serviços 
de saúde com detalhamento dos tipos de restrição com ênfase na restrição mecânica, 
abordando seus principais objetivos e indicações. Descreve os aspectos legais para o 
exercício da enfermagem na aplicação da restrição mecânica, medidas de prevenção das 
complicações relacionadas ao procedimento, as condutas em situações de não 
conformidade, estratégias para redução no uso da restrição mecânica e apresenta um 
fluxograma para nortear a execução do procedimento. A elaboração deste protocolo visa 
proporcionar cuidados de enfermagem fundamentados em segurança e qualidade, além de 
atender a necessidade de estabelecer protocolos institucionais.  


