
 

LABBB Collaborative Política de Prevenção de Contenção e Suporte de 
Comportamento 

A LABBB Collaborative obedece às regulações de contenção do DESE, 603 CMR 46.00 et seg. 
(“Regulações”), à medida exigida por lei. De acordo com os termos, as Regulações se 
aplicam não somente à escola, mas também aos eventos e atividades patrocinados pela 
escola, seja na propriedade escolar ou não. Abaixo é fornecido um resumo breve das 
Regulações. 

Métodos e Condições para Implementação  
A equipe do programa pode usar contenção física, com extremo cuidado, apenas em 
situações de emergência como última opção, após outras alternativas lícitas e menos 
intrusivas terem fracassado ou serem consideradas inapropriadas. A equipe deve usar a 
contenção física com dois objetivos em mente: 

(1) Administrar a contenção física somente quando necessário para proteger um aluno e/ou 
um membro da comunidade escolar de agressão ou prejuízo físico iminente e sério; e  

(2) Evitar ou minimizar qualquer prejuízo ao aluno como resultado do uso da contenção 
física. 

A contenção física será limitada ao uso de força razoável conforme necessária para proteger 
o aluno ou outro membro da comunidade escolar de agressão ou prejuízo físico iminente e 
sério. 

A contenção física não pode ser usada como método de disciplina ou punição, ou como 
resposta à destruição de patrimônio, ruptura da ordem escolar, recusa do aluno em 
obedecer uma regra da escola ou instrução da equipe, ou ameaças verbais quando essas 
ações não constituem ameaça de agressão ou prejuízo físico iminente e sério. 

A contenção física não deve ser usada quando um aluno não pode ser contido com 
segurança porque é contraindicado pelo médico por razões que incluem, porém não se 
limitam a, asma, convulsões, condição cardíaca, obesidade, bronquite, deficiência 
relacionada à comunicação, ou risco de vômito. O uso da contenção física não pode ser 
escrito em um Programa de Educação Individualizado (IEP), ou plano de comportamento 
individual como resposta padrão a qualquer comportamento. 

A contenção mecânica, contenção medicamentosa e isolamento são proibidos. O uso da 
contenção inclinada é proibido a não ser que (1) o aluno tenha histórico documentado de auto 
ferimentos sérios e/ou lesões a outros alunos ou equipe repetidamente; (2) todas as formas de 
contenção física falharam para garantir a segurança do aluno e/ou a segurança de outros; (3) 



não há contraindicações médicas conforme documentadas por um médico licenciado; (4) há 
justificativa psicológica e comportamental para o uso da contenção inclinada e não há 
contraindicações psicológicas e comportamentais, conforme documentado por um profissional 
de saúde mental licenciado; (5) tenha sido obtido consentimento assinado para uso de 
contenção inclinada em caso de emergência e tal uso tenha sido aprovado por escrito pelo 
diretor; e (6) as documentações dos números de 1 a 5 acima foram obtidas antes do uso da 
contenção inclinada. 

As Regulações não impedem um professor, funcionário ou agente da Collaborative de usar força 
razoável para proteger alunos, outras pessoas ou eles mesmos de agressão ou prejuízo iminente 
e sério ou conter alunos conforme descrito nas Regulações. 

Treinamento da Equipe. Toda a equipe do programa deve receber treinamento referente à 
política de prevenção de contenção e suporte comportamental da Collaborative (seguindo as 
Regulações), incluindo informações sobre o papel do aluno, da família e da equipe em prevenir 
contenção, o uso de intervalos como estratégia de suporte de comportamento, intervenções 
que podem preceder a necessidade de contenção, tipos de contenção e considerações 
relacionadas à segurança, e administração de contenção física de acordo com limitações 
médicas ou psicológicas conhecidas e/ou planos de intervenção comportamental aplicáveis a 
um aluno. Além disso, a LABBB identificará uma equipe específica para servir como fonte para 
auxiliar na administração correta da contenção física. Esses indivíduos devem participar de 
treinamento detalhado sobre contenção, uso de estratégias de atenuação, e implementação 
das Regulações. 

Administração Correta. Apenas a equipe que recebeu treinamento pode administrar a 
contenção física nos alunos. A equipe que administra a contenção física deve usar apenas a 
força necessária para proteger o aluno e outros de prejuízo e lesões físicas, e o método mais 
seguro disponível e apropriado à situação. Contenção no chão, incluindo contenção inclinada ao 
menos que permitido, deve ser proibida a não ser que os membros da equipe realizando a 
contenção tenham recebido treinamento detalhado, e no julgamento da equipe treinada, tal 
método deva prover segurança ao aluno e outros presentes. 

Uma contenção física deve ser terminada assim que o aluno não apresente perigo imediato a si 
mesmo ou outros, ou o aluno demonstre ou expresse que ele ou ela não consegue respirar, ou 
se é observado que o aluno está em aflição intensa, como dificuldade para respirar, ou choro 
continuado ou prolongado ou tosse. A equipe deve monitorar continuamente o estado físico do 
aluno, incluindo temperatura e cor da pele e respiração. 

Se um aluno é contido por mais do que 20 minutos, a equipe do programa deve obter 
aprovação do diretor. Tal aprovação deve ser baseada na agitação continuada do aluno durante 
a contenção para justificar a necessidade de contenção continuada. 

Relatórios Necessários e Follow-Up. Seguindo cada instância da contenção física, a equipe 
deve revisar o incidente com o aluno e endereçar o comportamento que precipitou a 



contenção, revisar o incidente com a equipe envolvida na contenção para discutir se os 
procedimentos corretos de contenção foram seguidos, e considerar quais medidas de follow-up 
são apropriadas aos alunos que presenciaram o incidente. 

Cada instância da contenção física deve ser relatada verbalmente ao Coordenador do Programa 
o mais rápido possível, registrada no Registro de Incidente Físico da sala de aula ou programa E 
preencher um Formulário de Relato de Incidente Físico. O formulário será submetido ao 
Coordenador do Programa para que seja revisado, no máximo, até o próximo dia de aula ou de 
trabalho. Se o Coordenador estiver envolvido na contenção, o relatório deve ser submetido a 
um indivíduo ou equipe designada pelo Diretor Executivo para revisão. O Coordenador do 
Programa, ou pessoa designada, fará esforços razoáveis para informar os pais do aluno, 
verbalmente, sobre a contenção dentro de 24 horas do incidente, e deve notificar os pais sobre 
a contenção através de relatório escrito enviado para um endereço de e-mail fornecido pelos 
pais para comunicação sobre o aluno, ou carta normal dentro de três dias escolares. O relatório 
escrito da contenção deve ser fornecido aos pais ou responsáveis no idioma em que os cartões 
de relatórios e outras informações relacionadas à escola costumam ser fornecidos. 

O coordenador pode também facilitar uma reunião da equipe clínica para discutir o incidente e 
quais planejamentos adicionais precisam ocorrer para prevenir futuros incidentes. Em 
instâncias em que a contenção física dure 20 minutos, a equipe deve ter aprovação do 
Coordenador ou Diretor para continuar. O Diretor do Programa deve manter registros 
constantes de todas as contenções, que devem estar disponíveis de acordo com as leis e 
regulações estaduais e federais. 

No evento de uma contenção causar lesões físicas sérias ao aluno ou membro da equipe, o 
Diretor do Programa deve enviar uma cópia do relatório escrito, juntamente com uma cópia 
do registro de contenções físicas mantido pelo diretor no período de 30 dias anterior à data 
da contenção relatada, ao DESE em até três dias úteis a partir da administração da 
contenção. 

O Coordenador ou Diretor deve conduzir uma revisão semanal de dados individuais de 
contenção para identificar alunos que foram contidos múltiplas vezes durante a semana. Para 
os alunos identificados, o coordenador ou diretor deve reunir uma ou mais equipes de 
revisão, conforme apropriado, para revisar relatórios e quaisquer comentários fornecidos por 
alunos ou pais, analisando as circunstâncias que levaram aos incidentes, considerando fatores 
que podem ter contribuído à intensificação do comportamento, e avaliar o progresso e as 
necessidades de cada aluno, com o objetivo de reduzir ou eliminar o uso da contenção no 
futuro. A equipe de revisão irá concordar em um plano de ação por escrito para o programa. 
Se o coordenador ou diretor participou da contenção, uma pessoa qualificada, designada pelo 
Diretor Executivo, deve liderar a revisão das discussões da equipe. O coordenador ou diretor 
manterá um registro de revisões individuais de alunos. 

O Coordenador ou Diretor deve conduzir uma revisão mensal de dados de contenção na escola 
que considere padrões de uso de restrição, o número e a duração das restrições na escola e 



alunos individuais, e o número e tipo de lesões, se alguma, resultantes do uso da contenção. 
Com base na revisão, o coordenador ou diretor irá determinar se alguma outra ação deve ser 
tomada. 

O programa irá coletar e relatar anualmente ao DESE os dados sobre o uso de contenção 
física. 
 
Queixas. Queixas e investigações relacionadas às práticas de contenção devem ser dirigidas 
ao Diretor Executivo da LABBB Collaborative, 339-222-5615. 

Procedimentos. Toda a equipe da Collaborative que trabalha em programas participará de 
um treinamento anual relacionado às regulações de contenção antes do fim de setembro de 
cada ano escolar.  

Todos os programas da LABBB terão equipes certificadas para administrar contenção física 
de acordo com as regulações do DESE. Estas equipes participarão em programas de 
treinamentos reconhecidos ou cursos de atualização para que seu treinamento esteja 
sempre atual. 

Planos de Suporte de Comportamento 
Os alunos da LABBB recebem as estruturas e suporte necessários para terem sucesso na sala 
de aula, comunidade e ambiente vocacional. Para alguns alunos, isso requer o 
desenvolvimento de um Plano de Suporte Comportamental individualizado. Para desenvolver 
este plano, um membro da Equipe de Pesquisa Clínica da LABBB se encontra com os 
professores do aluno e especialistas para discutir os comportamentos desafiadores, 
comportamentos substitutos, reforço e outras consequências, e estratégias usadas tanto para 
evitar episódios comportamentais quanto gerenciar os episódios que ocorrerem. O clínico irá 
escrever um plano, treinar a equipe e monitorar a eficiência do plano. Para alguns alunos, o 
plano pode envolver a utilização de uma área silenciosa ou o uso de procedimentos de 
intervalo dentro ou fora da sala de aula, onde um aluno é separado temporariamente da 
atividade de aprendizagem ou sala de aula, por escolha ou instrução da equipe, com o 
propósito de se acalmar. É necessária a aprovação do diretor para que o procedimento de 
intervalo dure mais do que 30 minutos e será baseado na agitação continuada do aluno. 


