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Dados Pessoais 

 

Nome do(a) Cuidador: 

___________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____________________     Idade:______________ 

Endereço:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Telefones:___________________________________________________________________________ 

 

Nome do(a) Paciente: 

___________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____________________     Idade:______________ 

 

Unidade de Saúde que frequenta: 

___________________________________________________________________________________ 

Telefone da Unidade de Saúde:__________________________________________________________ 

 

Nome do(a) Agente Comunitário de Saúde responsável: 

___________________________________________________________________________________ 

Nome do(a) Enfermeiro(a) responsável: 

___________________________________________________________________________________ 
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Apresentação 

 

 

 

 

 

Caro Cuidador 

 

  

Cuidar de pacientes dependentes é uma tarefa que requer atenção especial. Devido ao seu 

estado de saúde, essas pessoas, na maioria dos casos, encontram-se debilitadas e precisam de apoio, 

paciência e compreensão. 

 Este manual traz algumas informações importantes para orientá-lo no cuidado com o paciente. 

Leia tudo com muita atenção e, caso tenha dúvidas, procure a equipe da Unidade de Saúde para 

esclarecê-las. Não tenha vergonha de perguntar. Os profissionais da Unidade de Saúde estarão sempre 

dispostos a ajudá-lo no que for possível para garantir o seu bem estar e o do paciente. 

 

“O ato de cuidar requer disposição, atitude, coragem, compaixão, doação e, principalmente, 

amor pelo enfermo”. 
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1. O Cuidador 

 O Cuidador é toda pessoa responsável por suprir as necessidades básicas e vitais de indivíduos 

enfermos. Pode ser um familiar ou alguém da comunidade, sendo necessárias orientações e 

treinamentos para realizar bem as tarefas; ou um profissional da área da saúde, com capacitação 

específica, contratado para prestar essa assistência no domicílio. 

 Os cuidados com higiene, alimentação, medicação, curativos, mobilização e transporte são 

fundamentais para evitar problemas que podem surgir durante o tratamento. Manter a limpeza do 

ambiente e do leito, ter cuidado na troca de roupas, no banho e no preparo dos alimentos, entre outros 

afazeres devem ser rotina para evitar infecções e complicações.  

É importante lembrar que não só o cuidador, mas todas as pessoas que tem contato com o 

paciente, devem manter a higiene e lavar bem as mãos antes de tocar em qualquer utensílio, alimento 

ou no próprio paciente.  

Portanto, cabe ao cuidador também certificar de que todas as pessoas que convivem com o 

paciente conheçam, e respeitem, as regras básicas de cuidados e higiene para que todos contribuam 

para a melhora do quadro. Muitas vezes os próprios familiares próximos se esquecem de tomar as 

precauções necessárias por hábito ou falta de conhecimento, e a falta de conhecimento é a maior 

inimiga da saúde. Logo, é importante para o cuidador estar atento não apenas ao enfermo mas também 

às pessoas que convivem com ele ou ela. 

1.1. A missão do cuidador 

 Cuidar da saúde, da autoestima e zelar pelo bem estar do paciente, permitindo que ele se sinta 

responsável por seus cuidados mesmo com suas limitações, evitando assim que ele se isole dos 

amigos e familiares e acabe entrando em depressão. 

1.2. O que é ser um cuidador? 

 O cuidador é a figura central no processo de recuperação, reabilitação ou amenização de sinais 

e sintomas de uma doença debilitante, pois cabe ao mesmo compensar as funções ou atividades que 

uma pessoa saudável é capaz de realizar sozinha, além de estar sempre atento aos cuidados de saúde 

propriamente ditos (medicações, curativos, etc.). 

 Por isso, ser cuidador é uma atividade que exaustiva, tanto física como emocionalmente. É 

importante estarmos preparados para isso. 

Ao sermos um cuidador, não podemos nos limitar a servir por algumas horas, segundo o que 

consideramos conveniente. É essencial estar disposto a servir sempre, onde estivermos, com iniciativa 
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de fazer o que geralmente esperamos que os outros façam conosco. Em outras palavras, é preciso ter 

empatia: saber se colocar no lugar do outro e tratá-lo como gostaríamos que nos tratassem. 

Portanto, ser cuidador não compreende apenas um comportamento para determinadas 

situações, mas uma atitude diante da vida.  É preciso: 

 Ter cuidado com as palavras e os gestos. Lembre-se que o paciente é uma pessoa debilitada, 

ele estará propenso a variações de humor – especialmente para o lado negativo – podendo 

muitas vezes ser agressivo ou desagradável. É importante tratar esta condição como uma 

consequência da doença e não como uma característica da pessoa. Ter paciência e relevar 

comentários agressivos é fundamental. 

 Evidenciar o ambiente do lar, porque é sempre mais restabelecedor. Criar um ambiente 

acolhedor e harmonioso é outro critério importante para a melhor recuperação do paciente. 

Coisas simples como a limpeza e organização do ambiente onde o paciente vive podem ajudar a 

minimizar os fatores psicológicos negativos da doença, inclusive ajudando em casos de estado 

alterado de humor.  

 Solicitar a participação familiar, para melhor divisão das tarefas de cuidar. Conforme 

comentado anteriormente, cuidar do paciente não é responsabilidade apenas do cuidador. Esta 

responsabilidade não só pode como precisa ser compartilhada, pois não basta apenas uma 

pessoa (o cuidador) tomar todas as precauções com o paciente se as demais não o fazem. 

Cuidar do enfermo é responsabilidade de todos: cuidador, familiares, amigos e visitantes. Para o 

cuidador é importante relembrar as pessoas das melhores práticas e educá-las onde estiverem 

cometendo erros para que o paciente tenha cada vez mais um ambiente acolhedor e adequado 

para a sua melhora. 

 Saber e ter paciência para ouvir o paciente. Ser perseverante. Mais uma vez é importante 

lembrar que o paciente, na condição de pessoa doente, pode ter dificuldades em se comunicar. 

Seja esta por limitações da própria enfermidade ou por alterações no estado de humor (por 

exemplo: o paciente pode estar nervoso por causa de uma dor, mas não sabe que é por isso 

que está nervoso). É importante ao cuidador também ser perseverante (persistente) porque nem 

sempre o paciente irá colaborar com o tratamento. Por mais que seja difícil, nunca desista do 

paciente, ele precisa da sua ajuda. 
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2. O Paciente 

Paciente é toda pessoa que precisa de cuidados especializados do sistema de saúde. Seja por 

causa de uma simples gripe ou uma enfermidade (doença) mais complexa, todo paciente encontra-se 

em um estado debilitado, ou seja, fora do seu normal, geralmente implicando em alguma dificuldade ou 

limitação para atividades do cotidiano. 

A doença, seja qual for, pode ter aspectos físicos e psicológicos. Naturalmente ninguém gosta 

de ficar doente, e o reflexo desta condição física, pode causar alterações de humor relacionadas com a 

enfermidade, mas que geralmente são de difícil interpretação. Estas alterações de humor, por sua vez, 

podem ser desde um estado de humor deprimido (tristeza, apatia, falta de vontade para realizar 

atividades) até mesmo a uma agressividade aumentada (nervosismo, irritabilidade, “pavio curto”), 

variando de intensidade de acordo com a personalidade da pessoa e a gravidade do quadro. 

Nem toda doença, no entanto, gera um paciente dependente. O paciente dependente é aquele 

que, devido a sua condição, não é mais capaz de realizar uma ou mais atividades essenciais para o seu 

cotidiano e, portanto, precisa da ajuda de um cuidador. 

2.1. O que é ser um paciente dependente? 

 O paciente dependente vivencia diariamente a transformação de todo o corpo, tendo que 

aprender a lidar com limitações, precisar de cuidados, de ajuda e ter que tomar remédios todos os dias. 

Na maioria das vezes, não tem condições de tomar decisões ou agir por conta própria. Às vezes 

apresenta dificuldades para dormir. Muitas vezes questiona os acontecimentos difíceis e dolorosos, 

enveredando por caminhos de rebeldia. 

 Além do cuidado com o corpo, há também a necessidade do apoio moral para que não se sintam 

um “peso” para seu cuidador e familiares. Trabalhar a autoestima pode ajudar muito na melhora do 

estado do paciente. Por isso, todos que convivem com ele tem a função de garantir que este se sinta 

sempre querido e, sempre que possível, integrá-lo às atividades da família. 

2.2. Doenças mais comuns que tornam a pessoa dependente 

Acidente vascular cerebral (AVC) e suas sequelas, traumatismo crânio encefálico (trauma de 

crânio) e suas sequelas, lesão medular e suas sequelas, Alzheimer, Parkinson, senilidade, Paralisia 

Cerebral, distrofias musculares, portadores de câncer em fase avançada, agravos que gerem problemas 

motores ou cerebrais. 
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2.3. Dicas para o sucesso entre cuidadores e pacientes dependentes 

O paciente deve receber todas as solicitações (tosse, exercícios respiratórios, inalação e demais 

solicitações) de uma maneira respeitosa e objetiva, jamais como uma ordem, pois isso fará com que ele 

se sinta inútil. Tratá-lo sempre pelo nome e nunca infantilizá-lo. 

Além disso, é importante prestar atenção nos seguintes pontos chave: 

 Não ter segredos, porque gera desconfiança; 

 Incentivá-lo a ficar ao lado da natureza; 

 Incentivá-lo a passear, se possível; 

 Incentivá-lo a permanecer ao lado de pessoas queridas, pois é mais restabelecedor; 

 Incentivá-lo a rezar constantemente, se for hábito pessoal; 

 Incentivá-lo a usar roupas alegres, ouvir música; 

 Incentivá-lo a fazer o que gosta; 

 Incentivá-lo a escrever, documentar a sua vivência; 

 Incentivá-lo a ler, porque ocupa a mente, ou ler para ele. 

2.4. Quando procurar um médico 

O cuidador deve estar preparado para atender o paciente em suas necessidades, mas também 

não deve fazer tudo sozinho. É importante pedir ajuda quando necessário e, em especial, procurar um 

médico toda vez que o cuidador observar: 

 Que o paciente se apresenta agitado; 

 Que a frequência respiratória está aumentada: acima de 20 respirações por minuto; 

 Que a frequência cardíaca está aumentada: acima de 100 batimentos por minuto; 

 Que a secreção aumentou ou há mudança de coloração; 

 Sensação de cansaço; 

 Sudorese; 

 Febre; 

 Ou qualquer alteração significativa no padrão de comportamento ou hábitos do paciente. 
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3. Prevenção De Lesões Nos Cuidadores 

Ao cuidador cabe o trabalho importantíssimo de cuidar de um paciente dependente, mas não 

pode esquecer também de cuidar de si mesmo! Cuidar de pacientes dependentes é uma atividade 

bastante recompensadora no quesito humano e profissional, porém também pode ser bastante 

desgastante física e psicologicamente. 

Este item visa orientar os cuidadores quanto à prevenção de lesões e maus hábitos de postura. 

A seguir, encontram-se algumas orientações quanto à postura do cuidador durante a mudança de 

posição no leito e fora dele. 

 Nas mudanças de posição do paciente no leito, o cuidador deve estar: próximo à cama, do lado 

oposto para o qual irá virar o paciente.  

Por exemplo: durante as transferências do paciente da cama para a cadeira de rodas ou para a 

poltrona, o cuidador deve primeiramente posicioná-lo próximo à cama e, em seguida, colocar o paciente 

sentado no leito. O cuidador deve permanecer sempre à frente do paciente, mantendo durante todo o 

tempo a coluna alinhada, o quadril encaixado (glúteos contraídos), as pernas afastadas e os joelhos 

semi-flexionados. Os braços devem estar soltos, favorecendo maior liberdade de movimentos. Esses 

cuidados com a postura permitem que o cuidador realize as mudanças de posição sem grandes 

esforços e previne lesões e/ou alterações posturais. 

3.1. Alongamentos para o cuidador 

3.1.1. Alongamentos da Cervical e Membros Superiores 

1. Girar (rodar) a cabeça, dando uma volta inteira, e repetir para o outro lado (figuras 01 à 03). 

Faça 3 vezes. 

     

Fig. 01                              Fig. 02                               Fig. 03 
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2. Pender a cabeça para a frente com o auxílio das mãos e contar até 15 (figuras 04 e 05), depois 

para o lado (figura 06). Faça 3 vezes. 

     

Fig. 04                               Fig. 05                               Fig. 06 

3. Trazer o braço fletido para o peito, alongando-o. Repetir com o outro braço. Mantenha a posição 

contando até 15, sem sentir dor, somente um leve estiramento. Não flexione a cervical para a frente. 

Tente ficar reto (faça 3 vezes).        

           

Fig. 07                                         Fig. 08 

4. Estenda o braço esquerdo à frente do corpo e coloque a mão direita sobre a esquerda, 

empurrando-a para baixo em direção ao corpo (figura 09). Faça o mesmo com a mão esquerda voltada 

para cima (figura 10). Repita o alongamento com o braço direito. Execute cada um dos dois movimentos 

separadamente. Mantenha cada posição, contando até 15, sem sentir dor, somente um leve 

estiramento (faça 3 vezes). 

 



 
        

 Manual Do Cuidador  

Página | 14  
 

          

Fig. 09                                        Fig. 10 

3.1.2. Alongamento da Lombar 

 Cuidador deitado de costas (decúbito dorsal). 

1. Flexionar as duas pernas (membros inferiores), até apoiar os pés no colchão (figura 11). 

2. Faz-se o alongamento puxando uma das pernas contra o peito (tórax) e mantendo a outra 

flexionada e o pé de apoio no colchão (figura 12). Repetir o alongamento com a outra perna. 

3. Puxar as duas pernas juntas contra o peito (tórax), devendo permanecer flexionadas (figura 13). 

O alongamento deve ser feito com 3 repetições de cada um, contando-se 15 segundos para cada 

alongamento, e deve-se manter a perna ou pernas alongadas em flexão ao retornar ao colchão (ao fim 

do alongamento). Não se deve estender (esticar) a perna alongada. 

 

          

Fig. 11                                               Fig. 12                                               Fig. 13 
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4. Cuidados De Higiene 

Os cuidados com a higiene estão intimamente ligados à recuperação da saúde do paciente, pois 

proporcionam conforto, bem estar e protegem o doente de outros agravos. 

O ambiente em que o paciente fica deve estar sempre limpo, arejado e conter apenas os objetos 

necessários para suas necessidades. Isso evita o acúmulo de poeira e facilita a limpeza diária. 

4.1. Cuidados com a lavagem das mãos 

 Embora as mãos pareçam limpas, existem milhões de bactérias e micróbios que podem se 

esconder embaixo das unhas, mesmo depois de lavadas com bastante água. Por isso, lavar as mãos 

deve se tornar um hábito de vida. 

Como higienizar as mãos 

 Abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostar na pia (figura 14). Aplique na palma da mão 

quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir a superfície das mãos (figura 15).  

                      

Fig. 14                                                  Fig. 15 

 Ensaboe as palmas das mãos friccionando-as entre si (figura 16). Esfregue a palma da mão 

direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos; repita com as mãos invertidas (figura 

17). Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais (figura 18). 

                 

Fig. 16                                          Fig. 17                                       Fig. 18 

 Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, 

com movimento de vai e vem; repita com a outra mão (figura 19). Esfregue o polegar direito, com o 

auxílio da palma da mão esquerda (e vice-versa), utilizando movimento circular (figura 20).  
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Fig. 19                                          Fig. 20 

 Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita (aberta em 

concha), fazendo movimento circular; repita com os dedos da outra mão (figura 21). Esfregue o punho 

esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular; repita com a outra mão 

(figura 22).  

                  

Fig. 21                                                   Fig. 22 

 Enxague as mãos, retirando os resíduos de sabonete (figura 23). Evite contato direto das mãos 

ensaboadas com a torneira. Seque as mãos: iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos (figura 24). 

                   

Fig. 23                                                       Fig. 24 

4.2. Banho 

Deve ser realizado respeitando o hábito do paciente. Optar sempre pelo banho de chuveiro, 

deixando o banho de leito apenas para o paciente que está impossibilitado de sair da cama.  

Algumas adaptações podem ser necessárias para evitar quedas e acidentes na ida e volta do 

banheiro, ou durante o banho. Entre estas adaptações, podemos citar: 
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 Barra de proteção sólida (figura 25); 

 Cadeira de banho ou de plástico - tipo de jardim (figura 26); 

 Piso não escorregadio ou tapete antiderrapante; 

 Boa iluminação; 

 Suporte de sabonete alcançável; 

 Ausência de degraus no trajeto e no banheiro; 

 Torneiras tipo alavanca. 

           

Fig. 25                                            Fig. 26 

É importante lembrar que estas alterações devem ser realizadas conforme a possibilidade da família do 

paciente dependente. 

Existem outros cuidados importantes que devem ser tomados, como, por exemplo, não permitir 

que: 

 A porta do banheiro seja trancada por dentro; 

 Existam correntes de ar; 

 A temperatura da água não esteja adequada (considera-se ideal a água com temperatura entre 

26 e 30 graus). 

Com todos esses cuidados, evitaremos possíveis acidentes e suas complicações. 

4.3. Banho no leito 

Como já foi dito, deve ser realizado com aqueles pacientes impossibilitados de sair do leito, 

como, por exemplo, pacientes com sequelas de AVC, fratura de perna, entre outras limitações.  

Se o paciente for muito pesado ou sentir muita dor para mudar de posição, deve-se contar com a 

ajuda de outra pessoa para evitar acidentes, cansaço excessivo do cuidador e dar segurança para o 

paciente.  
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Nesse momento o cuidador deve avaliar a integridade da pele, dos cabelos, das unhas e a 

higiene oral.  

O primeiro passo envolve separar todo o material necessário: bacia, comadre, água morna, 

sabão suave, toalhas, escova e pasta de dentes, e roupas, para evitar a interrupção do banho (figura 

27). A cama deve ser forrada com forro plástico para evitar que o colchão molhe. 

 

Fig. 27 

A higiene deve iniciar pela sequência cabeça-pés: olhos, rosto, ouvidos, pescoço (figura 28). 

Lavar os braços (figura 29), o tórax e a barriga (figura 30), secando-os e cobrindo-os (figura 31). Deve-

se tomar cuidado especial com as mamas das mulheres, enxugando bem para evitar assaduras e 

micoses. 

                                                                                        

Fig. 28                                                                      Fig. 29 

                                                                                      

Fig. 30                                                                      Fig. 31 
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A seguir, passa-se às pernas, secando-as e cobrindo-as (figura 32). No decorrer do banho, 

apoiar a bacia com água morna sobre a cama, lavando os pés com água e sabão, realizando a higiene 

entre os dedos (figura 33). Observar se existem alterações na pele, na área entre os dedos e nas 

unhas. A secagem deve ser rigorosa para evitar problemas com fungos (micoses). 

                                                                                      

Fig. 32                                                                        Fig. 33 

As costas deverão ser lavadas, secadas e massageadas com óleos ou cremes hidratantes para 

ativar a circulação local (figura 34). A higiene dos genitais e da região anal deve acontecer diariamente 

e após as eliminações de urina e fezes, procurando evitar umidade e assaduras. 

Fig. 34 

4.4. Higiene íntima 

Deve ser realizada sempre após urinar ou evacuar. Para isso, coloque uma comadre sob as 

nádegas do paciente, ensaboe a região no sentido do púbis para o ânus, e então jogue água com um 

jarro para enxaguar. Se os pelos estiverem muito grandes ou volumosos, devem ser aparados para 

facilitar a limpeza. Secar cuidadosamente, evitando assim irritações, prurido e umidade, que podem 

contribuir para o aparecimento de lesões ou assaduras. Se o paciente realizar, ou auxiliar na sua 

higiene íntima, suas mãos devem ser lavadas ao término do procedimento. 

4.5. Higiene oral 

A limpeza da boca tem a finalidade de eliminar restos de alimentos, prevenir problemas nos 

dentes e infecções, estimular a circulação do sangue e deixar uma sensação agradável na boca. Além 
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disso, a higiene oral ajuda a prevenir a disfagia, pois o acúmulo de restos de alimentos na boca causa a 

diminuição da sensibilidade e favorece o crescimento bacteriano. 

Deve ser realizada sempre pela manhã, quando o paciente acordar, após as refeições e antes 

dele dormir, independente se o paciente tiver dentes naturais ou não. 

Se o paciente tem condições de realizar a sua higiene oral sozinho, o cuidador deve providenciar 

escova, creme dental, um copo com água e uma bacia para ele cuspir. 

Quando o paciente não apresenta condições de ajudar na limpeza, o cuidador deverá: 

 Posicioná-lo adequadamente no leito (sentado num ângulo de 45º, ou deitado com a cabeça 

lateralizada). 

 Realizar a escovação dos dentes naturais com movimentos firmes, de varredura, num ângulo de 

45º entre as cerdas da escova e a gengiva, tanto na arcada superior quanto na inferior, com o intuito de 

limpar os dentes e massagear a gengiva. Para a parte de cima dos dentes, o movimento deve ser de 

vai-vem. Não esquecer de limpar a língua e a mucosa oral (interior de lábios e bochechas). Em seguida, 

enxaguar com água limpa, desprezando em recipiente próprio e repetindo quantas vezes forem 

necessárias. 

 Realizar a limpeza dos espaços entre os dentes com fio dental. 

 Enquanto estiver realizando a limpeza, observar cor, sensibilidade e integridade de lábios, 

gengivas, dentes e mucosa oral, além da presença ou não de mau hálito e adaptação de próteses. 

 Caso o paciente não possa ingerir líquidos, a higiene oral deverá ser feita com o auxílio de uma 

gaze embebida em água e enxaguante bucal (este é opcional). Espremer a gaze e levá-la umedecida à 

boca do paciente. Higienizar a língua com movimentos circulares, de dentro para fora da boca; passar na 

face interna das bochechas, palato (céu da boca), dentes e gengivas. 

 Quando o paciente não possui dentes próprios, é importante lembrar que a higiene da boca é 

necessária e o cuidado com as próteses totais (dentaduras) consiste em escová-las com dentifrício (pasta 

de dentes) após as refeições. Recomenda-se, antes de iniciar a higiene, colocar uma toalha dentro da pia 

para que a prótese não quebre em caso de queda. Durante a noite a prótese deve ser retirada para evitar 

que ela se solte e provoque engasgo. Neste momento, a prótese deve ser armazenada dentro de um 

copo com água limpa e 1 colher de chá de bicarbonato. Água sanitária e outros produtos de limpeza não 

devem ser utilizados pois arranham e amarelam a prótese. 

 

4.6. O autocuidado 

Você pode estimular o autocuidado em seu paciente quando perceber que ele está bem, 

tentando identificar suas potencialidades. Para isso:  
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 Divida o cuidado com ele, fazendo com que o paciente planeje os seus próprios tratos; 

 Dê a ele a oportunidade de realizar alguma tarefa em seu benefício; 

 Sempre o apoie e o elogie pelo esforço despendido na realização das tarefas. 
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5. Feridas Na Pele 

Toda vez que ocorre ruptura de pele, surge uma ferida. A ferida mais comum em pacientes 

dependentes é a úlcera de pressão (também conhecida como escara). 

5.1. Úlcera de pressão 

A úlcera de pressão é uma ferida causada pela pressão constante de determinada área do corpo 

sobre algum tipo de superfície, por exemplo colchão, cadeira ou aparelho de gesso. Essa pressão 

diminui a circulação de sangue na região, prejudicando a chegada de nutrientes e oxigênio e 

predispondo a lesões. O paciente que fica muito tempo na mesma posição tem grandes chances de 

desenvolver úlceras de pressão. 

5.2. Fases de Formação da Úlcera de Pressão 

 Vermelhidão no local da pressão (figura 35); 

 Inchaço local com calor, podendo haver a formação de bolha de água (figura 36); 

 Destruição das camadas da pele (figuras 37 e 38). 

                                                                                             

Fig. 35                                                           Fig. 36 

 

                                                                                           

Fig. 37                                                           Fig. 38 

5.3. Áreas em que as Úlceras aparecem com maior frequência 

1. Pacientes que passam tempo prolongado deitados em decúbito dorsal - de costas no 

colchão (figura 39): 

 Atrás da cabeça; 

 Nas escápulas; 

 Nos cotovelos; 
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 No sacro e no cóccix; 

 Na coluna vertebral; 

 Nos calcanhares. 

 

Fig. 39 

2. Pacientes que passam tempo prolongado deitados em decúbito lateral - lado esquerdo ou 

direito (figura 40): 

 Nas orelhas; 

 Na face; 

 Nos ombros; 

 Nas costelas; 

 Nas faces laterais do braço e da coxa; 

 Nos joelhos; 

 Nos tornozelos. 

 

Fig. 40 

3. Pacientes que passam tempo prolongado deitados em decúbito ventral - barriga para 

baixo (figura 41): 

 Nas orelhas; 

 Na face; 

 Nas mamas; 

 No pênis; 
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 Nos joelhos; 

 Nos dedos dos pés; 

 No dorso dos pés; 

 Nos trocanteres (região entre o quadril e a coxa); 

 

Fig. 41 

4. Pacientes que passam tempo prolongados sentados / cadeirantes: 

 Atrás da cabeça; 

 Nas escápulas; 

 No sacro; 

 Nos glúteos; 

 Atrás dos joelhos; 

 Nos calcanhares; 

 Na ponta dos dedos (devido ao contato com as cobertas). 

 

Fig. 42 

5.4. Fatores que favorecem o aparecimento das Úlceras: 

 Longa permanência no leito; 

 Pressão constante ou prolongada sobre as saliências ósseas; 

 Estado de coma ou inconsciência; 
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 Umidade do leito; 

 Pele frágil e debilitada; 

 Imobilidade no leito; 

 Idade avançada; 

 Perda involuntária de urina ou das fezes; 

 Emagrecimento ou obesidade; 

 Uso de instrumentos ortopédicos; 

 Falta de cuidado ao colocar comadre; 

 Condições inadequadas de higiene corporal; 

 Desnutrição; 

 Dobras, rugas e migalhas no lençol; 

 Edema (inchaço). 

5.5. Como devemos tratar a Úlcera de Pressão 

 Uma avaliação médica e de enfermagem se faz necessária para definir o melhor tratamento para 

as úlceras de pressão. O importante é que o paciente, a família e os cuidadores sigam corretamente as 

orientações fornecidas pelo médico(a) e/ou pelo enfermeiro(a). 

 O tratamento não deve ser interrompido ou suspenso sem autorização; 

 O curativo deve ser trocado de acordo com a necessidade do paciente; 

 É importante evitar a presença de fezes ou urina diretamente sobre a ferida; 

 Toda e qualquer dúvida deve ser esclarecida junto à equipe de saúde. 

5.6. Como fazer o curativo da Úlcera 

 Lavar as mãos antes de iniciar o curativo; 

 Limpar o local com soro fisiológico a 0,9%, em jato direto na ferida;  

 Secar delicadamente com gaze estéril; 

 Aplicar solução específica para tratamento e cicatrização de escaras (indicada pelo médico(a) ou 

enfermeiro(a)); 

 Ocluir o local com gaze e micropore; 

 As grandes úlceras, com destruição das camadas da pele, serão tratadas por médicos(as) e 

enfermeiros(as). 

5.7. Dicas importantes no cuidado quanto às úlceras de pressão 

 Vigiar constantemente a pele para detectar possíveis alterações (inchaço, vermelhidão, calor 

local, entre outras alterações); 
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 Realizar higiene corporal adequada, através de banhos no leito ou de chuveiro com sabonete 

neutro; 

 Evite esfregar a pele com força, pois isso pode rompê-la; 

 Manter a higiene do local onde o paciente permanece sentado ou deitado (cama, cadeira de 

rodas ou poltronas); 

 Dar preferência ao óleo mineral para hidratar a pele do paciente e não usar talco, pois resseca a 

pele; 

 Trocar as roupas de cama sempre que necessário. Os lençóis devem estar sempre bem 

esticados e livres de dobras; 

 Evitar a presença de objetos pontiagudos junto ao paciente (tesouras, facas, garfos, alfinetes); 

 Realizar a higiene íntima adequada sempre que o paciente evacuar ou urinar; 

 Usar fraldas descartáveis ou forros de pano, principalmente no período noturno; 

 Colocar comadre ou papagaio com cuidado para não machucar a pele do paciente; 

 Promover o alívio da pressão local com travesseiros, almofadas, entre outros; 

 Comunicar alterações de pele em pacientes que usem instrumentos ortopédicos; 

 Levar o paciente ao banho de sol, sempre que possível, no período da manhã, antes das 10 

horas, ou à tarde, após as 16 horas, durante 15 a 30 minutos; 

 Cortar e lixar as unhas logo após o banho; 

 Oferecer água, sucos e chás várias vezes ao dia e em pequenas quantidades; 

 Manter o bom alinhamento de todas as partes do corpo no paciente acamado ou sentado por 

longos períodos; 

 Realizar mudanças de posição e proteger as saliências ósseas; 

 Realizar massagens de conforto. 

5.8. Prevenção: a importância da mudança de posição no leito 

O mais importante na prevenção de úlceras de pressão é a mudança de posição. O ideal é que 

esta mudança seja realizada a cada duas horas, exceto quando esse tempo de permanência cause 

desconforto ou dores; neste caso, a mudança de posição pode ser realizada a cada uma hora. 

Uma dica importante para prevenir úlceras de pressão é utilizar apoios para evitar o atrito da 

cama ou da cadeira com as áreas mais propensas ao desenvolvimento de escaras. 

Esses apoios podem ser: 

 Almofadas para desencostar essas regiões da cama, da cadeira; 

 Toalhas em forma de rolo para proteger os locais do corpo onde os ossos são mais salientes; 
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 Faixas de pano amarradas na lateral, na cabeceira ou nos pés da cama ajudam o paciente a 

mudar de posição na cama, sem precisar pedir ajuda. Isso dá a ele a sensação de 

independência. 

Quando o paciente encontra-se na condição de restrito ao leito, além do risco de úlceras de 

pressão, podem surgir dores nas costas, dificuldade respiratória e diminuição da qualidade do sono. 

Mudar, de 2 em 2 horas, para as posições: decúbito dorsal (barriga para cima), decúbito lateral (de 

lado), sentar no leito ou em poltrona se for possível. 
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6. Posicionamento Do Paciente No Leito 

 O posicionamento ideal deve proporcionar ao paciente conforto, comodidade, segurança e 

liberdade de movimentos, para que estes voltem a ser realizados o mais cedo possível. O paciente deve 

estar sempre em posições que facilitem o seu manuseio pelo cuidador, evitando assim complicações na 

postura de ambos (paciente e cuidador), como, por exemplo, luxações de ombro, quadril, coluna, dores 

musculares, além de prevenir as úlceras de pressão. 

 Ao posicionar o paciente, o cuidador deve fazê-lo com cautela e, se possível, com a ajuda de 

outra pessoa, sendo necessário orientá-lo a respeito do que está sendo feito o tempo todo (exemplo: 

“agora a senhora vai sentar-se na cama e depois vai para a cadeira”). 

6.1. Decúbito dorsal - deitado de costas 

 Quando em decúbito dorsal (figura 43), o paciente deve ser acomodado com travesseiros ou 

rolos de espuma embaixo dos antebraços (figura 44), joelho (figura 45) e calcanhares (figura 46).  

                                                                                                                                 

Fig. 43  

             

Fig. 44                                     Fig. 45                                              Fig. 46 

Quando o paciente possui alguma hemiplegia (paralisia de um dos lados do corpo), o braço 

“afetado” deve estar estendido sempre com um travesseiro embaixo, para seu relaxamento; e a perna 

“afetada” deve estar fletida (joelho dobrado) e também com um travesseiro ou almofada embaixo dela, 

para um melhor relaxamento (figura 47). 
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Fig. 47 

6.2. Decúbito lateral - deitado de lado 

 O posicionamento em decúbito lateral (figura 48) requer a instalação de um rolo embaixo do 

braço livre para garantir mais conforto e evitar edemas (figura 49) e de um travesseiro sob a perna que 

estiver por cima – o travesseiro fica entre as pernas (figura 50). 

                                                                                                                                      

Fig. 48 

       

Fig. 49                                                          Fig. 50 

Quando o paciente possui uma hemiplegia, deve ficar com o braço “afetado” em extensão 

(esticado) à frente do seu corpo, com apoio total no leito (apoiado sempre por um travesseiro ou 

almofada). As pernas devem permanecer dobradas, com o travesseiro entre os joelhos (figura 51). 
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Fig. 51 

 O paciente pode ficar ainda, deitado sobre o lado “não afetado”. O braço afetado é colocado 

estendido à frente do seu corpo, por cima do outro e com um travesseiro entre eles (figura 52). 

 

Fig. 52 

6.3. Sentado na cama, em cadeira ou poltrona 

Quando sentado na cama, coloca-se um travesseiro nas costas para garantir mais conforto, um 

travesseiro abaixo dos joelhos e um rolo abaixo dos tornozelos; coloca-se também um travesseiro no 

colo para apoio dos braços (figura 53). O mesmo se realiza quando o paciente é sentado na poltrona: 

um travesseiro nas costas e um banquinho embaixo dos pés, deixando quadril e joelhos elevados, pois 

isto garante mais conforto e um melhor retorno venoso. 
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Fig. 53 

 Quando sentado na cadeira de rodas, a coluna do paciente deve estar sempre em posição 

correta (alinhada), totalmente apoiada no encosto da poltrona (desde o pescoço até os glúteos). Pernas 

fletidas (dobradas), com quadris e joelhos fletidos a 90º e os pés totalmente em contato com o apoio da 

cadeira. Braços apoiados nos apoios laterais da cadeira, com os cotovelos fletidos e os ombros 

alinhados, próximos ao corpo do paciente (figura 54). 

                                                                                                                                

Fig. 54 

Observação: o posicionamento dos braços na poltrona pode ser reforçado por travesseiros ou 

almofadas do mesmo tamanho, favorecendo um bom alinhamento. Esse posicionamento é válido 

também para quando o paciente estiver na cadeira de rodas. 

A cama do paciente deve, preferencialmente, ter o colchão atingindo a altura da parte inferior 

das nádegas, facilitando o deitar sem muito esforço. 

Sempre que puder, estimule o paciente a sair da cama ou da cadeira de rodas e o leve até a 

sala, cozinha ou a frente da casa. A mudança de ambiente é benéfica e o contato com outros familiares 

é importante para a saúde emocional. 
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7. Manuseio Do Paciente Na Mudança De Decúbitos 

 Para o manuseio do paciente durante as mudanças de posição ou lugar, é necessário que o 

cuidador seja cauteloso e explique a ele tudo o que está sendo feito, a fim de evitar colocar em risco a 

sua saúde e a do paciente. Lembrar sempre de explicar ao paciente os movimentos que irá fazer. 

7.1. Transferência da cama para a poltrona ou cadeira 

 Muitas lesões podem ser provocadas no ombro e na coluna do paciente se essa transferência 

for realizada de maneira errada. 

A cadeira deverá ser colocada ao lado da cama. O paciente é rolado sobre o lado em que ele 

tem maior dificuldade de movimentação (figura 55). O cuidador coloca uma das mãos sobre o ombro 

comprometido do paciente, leva suas pernas para a borda da cama com a outra mão e coloca-o 

sentado (figura 56). 

I                                                                 

Fig. 55                                                                      Fig. 56 

O paciente pode apoiar-se sobre o cotovelo “comprometido”, colocando seu peso sobre ele. O 

paciente, com as mãos segurando os ombros do cuidador, ajuda a se mover para a borda da cama, 

escorregando sobre o bumbum (figura 57).  

O cuidador coloca os braços sob os ombros do paciente, com as mãos apoiadas nas costas do 

mesmo, na altura dos ombros, enquanto as pernas calçam os pés e os joelhos do paciente. Os braços 

do paciente continuam posicionados nos ombros do cuidador, ou são colocados em torno da cintura do 

cuidador, não devendo entrelaçar as mãos. Seu tronco é puxado para a frente e para baixo, a fim de 

que o peso se distribua igualmente nas pernas (figura 58).  
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Fig. 57                                               Fig. 58  

O cuidador então, avisa ao paciente que irá levantá-lo, dobrando os joelhos e fazendo uma 

“alavanca” para cima, colocando o paciente de pé (figura 59). Em seguida, o cuidador gira o paciente 

para colocá-lo na cadeira. 

  

Fig. 59 

Observação: o mesmo procedimento acima descrito é utilizado também para transferir o paciente da 

cama para a cadeira de rodas, ou da cadeira de rodas para a poltrona, ou de volta para a cama. 
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8. Vícios Posturais 

8.1. O que é um vício postural 

É quando o indivíduo permanece em posições erradas, prejudicando ou aumentando ainda mais 

as suas dores e/ou limitações de movimentos. Se esses vícios não forem corrigidos a tempo, podem 

causar deformidades irreversíveis, prejudicando até mesmo o tratamento dos fisioterapeutas. 

8.2. Deformidades 

As deformidades ocorrem quando o indivíduo adota vícios de postura, provocando o 

encurtamento dos tecidos moles (isto é, dos tendões e ligamentos) e o alongamento de outros nas 

articulações (nas juntas). Dessa maneira, as juntas ficam rígidas (duras), provocando assim 

deformidades de difícil correção. 

8.3. Prevenção 

As deformidades podem ser prevenidas com um posicionamento cuidadoso do paciente 

dependente: na cama, poltrona e cadeira de rodas (como já foi descrito no item “Posicionamento do 

Paciente no Leito”). Esse posicionamento deve ser feito de maneira que o paciente não permaneça por 

um período prolongado em uma mesma posição. 

Os membros e o tronco devem ser colocados em uma variedade de posições durante o dia, 

procurando alternar as posições de braços e pernas durante a permanência do paciente em uma 

mesma postura (sentado ou deitado). 
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9.  Cuidados Com Medicações 

9.1. Dicas gerais 

O paciente deve ser estimulado a assumir a responsabilidade pelo tratamento, tomando os 

medicamentos sozinho ou sob orientação, passando os cuidados para outra pessoa somente quando 

estiver impossibilitado (exemplo: quando apresentar falhas de memória, deficiência visual e outras 

limitações). 

Caso haja mais de um cuidador responsabilizando-se pela administração de medicamentos, é 

conveniente anotá-los em um papel diariamente e riscá-los conforme forem sendo ministrados. 

 O prazo de validade deve sempre ser observado. 

 Devem ser utilizados somente os medicamentos recomendados pelos médicos. 

 As doses devem ser seguidas rigorosamente. 

 Programe o horário dos medicamentos com atividades do dia (café da manhã, almoço, jantar e 

demais refeições). 

 Lave as mãos com água e sabão antes de pegar nos medicamentos. 

9.2.  Medicações orais 

 

 Os medicamentos de uso oral devem ser tomados com água e não com outro tipo de bebida 

(leite, suco, chá, café ou bebidas alcoólicas), a não ser que seja indicado. 

 Os medicamentos não devem ser manipulados (esvaziar as cápsulas) sem consultar o médico. 

 Os medicamentos devem ser tomados em pé ou sentado, engolindo sem mastigar, a não ser 

que seja indicado. 

 Os medicamentos de uso sublingual devem ser colocados debaixo da língua e deixados até que 

se dissolvam, não devendo ser ingeridos com água. 

 Caso o paciente apresente disfagia e não possa ingerir líquidos, a medicação deve ser ofertada 

com alimentos pastosos, sob orientação fonoaudiológica. 
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9.3. Via Sonda Nasogástrica ou Nasoenteral 

 

 É a introdução de comprimidos e medicamentos líquidos pela sonda (usada também para 

alimentos).  

 Os comprimidos deverão ser triturados e misturados em copo de água. 

 Com uma seringa de 20 mL, passar o medicamento pela sonda e, após, utilizar mais duas 

seringas de água filtrada. Fechar a sonda para que o remédio não volte e a sonda não se obstrua. 

9.4. Formas Oftalmológicas 

 

 São colírios e pomadas para aplicação nos olhos. 

 Deve-se ter cuidado para que a extremidade do frasco não toque nos olhos para não 

contaminar. 

 As preparações oftálmicas, uma vez abertas, devem ser usadas e não é conveniente serem 

guardadas para que sejam aproveitadas novamente. 

 Para aplicar um colírio, deve-se inclinar a cabeça ligeiramente para trás. Deve-se então baixar a 

pálpebra inferior, colocando as gotas na cavidade assim formada. 

 Para aplicar pomadas nos olhos, deve-se inclinar a cabeça para trás, baixar a pálpebra inferior e 

colocar a pomada na cavidade, nunca diretamente nos olhos. Manter os olhos fechados por um ou dois 

minutos, para que a pomada possa espalhar-se por igual. 
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9.5. Formas Otológicas 

 

 São formas farmacêuticas para serem aplicadas no ouvido. 

 Como primeira medida, o frasco deve ser aquecido entre as mãos, devendo-se então reclinar a 

cabeça com suavidade e virar a orelha para cima e para trás, para que o medicamento penetre. 

 O conta-gotas deve ser colocado sobre a orelha com cuidado, procurando não encostar. A gota 

deve cair de modo que deslize pelas paredes do ouvido. 

 Uma vez colocadas as gotas, é aconselhável permanecer por alguns minutos; não tampar o 

ouvido com algodão seco, para não absorver as gotas. 

9.6. Formas Tópicas 

 

Consiste na aplicação de medicamentos sobre a pele em forma de pomadas, cremes e outros. 

Para conseguir o efeito local, a pele deve ser lavada antes de cada aplicação. Depois de cada 

aplicação, o cuidador deve lavar as mãos cuidadosamente para evitar que o medicamento chegue aos 

olhos e à boca. 

9.7. Formas de Uso Retal 

Consiste na introdução de preparados sólidos (supositórios), cremes ou pomadas no ânus. 

 Os supositórios devem ser colocados na geladeira para endurecer (não colocar no congelador, 

pois o preparado congelado pode causar lesão por frio). 

 Retirar a embalagem do supositório e introduzi-lo no ânus com a parte mais fina para dentro; 

juntar as nádegas, fazendo força por alguns instantes. 
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 Evitar as evacuações por uns 20 minutos depois da aplicação, a não ser que o supositório tenha 

efeito laxante; caso o supositório saia por inteiro, é necessário colocar outro. 

 Com respeito à aplicação de cremes e pomadas, é necessário primeiramente lavar e secar a 

área retal. A quantidade a ser aplicada deve ser pequena e distribuída adequadamente. 

9.8. Preparados Vaginais 

São preparados para serem utilizados na vagina. Podem ser pomadas sólidas (óvulos) ou 

cremes. 

 Lembre-se de retirar as embalagens que envolvem os óvulos. 

 A paciente deve deitar-se e separar bem as pernas; o remédio deve ser colocado na vagina o 

mais profundamente possível. Durante os 5 minutos após a aplicação, é importante que os quadris 

continuem um pouco levantados. 

 Deve-se usar um aplicador para as formas de creme e, uma vez utilizado, limpá-lo com água 

quente para depois guardá-lo. 

 Usar sempre após urinar, de preferência à noite pois como o paciente fica por um tempo maior 

sem urinar a absorção e a eficácia do medicamento são maiores. 

9.9. Preparados de Uso Nasal 

 

São medicamentos para serem colocados no nariz. 

 Antes da aplicação do medicamento, deve-se assoar levemente o nariz. Quando for colocado, é 

preferível sentar-se com a cabeça inclinada para trás e realizar a respiração pela boca. Colocar o bico 

do frasco em um dos orifícios do nariz, sem respirar, apertar o frasco e pingar o número correto de 

gotas recomendado, ou espirrar a quantidade prescrita pelo médico. 

 Repetir o mesmo processo no outro orifício nasal. 

 Manter a cabeça inclinada alguns instantes para que o produto penetre as vias aéreas, respirar 

pela boca e não procurar assoar o nariz nesse tempo. É possível perceber um gosto de medicamento 

na boca. 
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 É importante realizar a limpeza do bico do frasco após o uso. Essa limpeza pode ser realizada 

com papel higiênico, papel toalha ou algodão. 

9.10. Preparados para Uso Inalatório 

                 

 São medicamentos que irão direto para o pulmão. 

9.10.1. Aparelho para Inalação 

 Utilizar a quantidade de medicamento prescrito pelo médico (soro fisiológico e / ou 

medicamento). 

 Após posicionar a máscara sobre o nariz e a boca respirar normalmente por aproximados 10 

minutos ou até esgotar o medicamento do frasco. 

 Após o final da inalação, lavar o rosto com água ou limpá-lo com lenços umedecidos. 

 A máscara e o frasco devem ser colocados em solução de hipoclorito (1 colher de sopa ou 10 

mL de solução para 1 litro de água). 

9.10.2. Bombinha 

 Esvaziar os pulmões e colocar a bombinha na boca. 

 Apertar a bombinha ao mesmo tempo em que puxa o ar pela boca. 

 Retirar a bombinha da boca e reter o ar nos pulmões por aproximados 10 segundos. 

 Higienizar a boca (de preferência escovar os dentes com pasta de dente) sempre após o uso da 

medicação, principalmente se a medicação contiver corticóides. 

 Higienizar o bocal da bombinha sempre após o uso com papel higiênico, papel toalha ou 

algodão. 

 Em caso de entupimento, retirar o bocal, passar tanto bocal quanto frasco em água corrente, 

montar novamente a bombinha e verificar se a bombinha voltou a funcionar. 
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10.  Cuidados Respiratórios 

 O objetivo deste tópico é proporcionar aos cuidadores informações básicas dos cuidados 

respiratórios, considerados importantes para o bem-estar do paciente. 

10.1. Adequação do ambiente 

 O quarto deve estar sempre bem arejado e ser higienizado corretamente para não acumular 

poeira. 

 Manter no quarto apenas o que for necessário para utilização do paciente e do cuidador. 

10.2. Higiene das Vias Aéreas Superiores 

 Solicitar ao paciente que assoe o nariz. Se ele não conseguir, limpar com cotonetes. 

 Em pacientes com muita idade ou que tenham alguma patologia cuja deglutição é mais lenta, o 

cuidador deve higienizar também a boca do paciente, impedindo que se acumulem resíduos que 

poderiam provocar uma possível microaspiração de alimento. 

 Depois de realizada a higiene do nariz e da boca, se possível solicitar tosse e observar se há 

coloração na secreção. 

10.3. Higiene Brônquica – Mudanças de Decúbito 

São importantes para evitar acúmulo de secreção. Devemos, portanto, ter a preocupação de 

proporcionar posições em que o tórax esteja sempre livre, visando favorecer a ventilação do paciente. 

 Movimentar braços e pernas respeitando a amplitude de movimento do paciente aumenta o fluxo 

respiratório. Isso favorece a tosse quando a secreção se encontra em vias aéreas mais proximais. 

 As manobras de higiene brônquica devem ser feitas quando o paciente apresentar um quadro de 

hipersecreção pulmonar com dificuldade de tossir e expectorar. 

10.4. Manobras de Higiene Brônquica 

 As manobras devem ser feitas sempre sob orientação do fisioterapeuta. 

 Terapia do Riso: pode parecer brincadeira, mais as risadas auxiliam na higiene brônquica. 

Enquanto o paciente ri, ele realiza expirações curtas e forçadas, o que facilita a expectoração. 

 Aspiração: realizada quando o paciente não consegue realizar uma tosse efetiva. 
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10.5. Aspiração 

 Procedimento realizado quando o paciente não realiza tosse efetiva. Pode ser nasotraqueal 

(quando a sonda de aspiração é introduzida pelo nariz), orotraqueal (quando a sonda é introduzida pela 

boca) ou traqueal (quando a sonda é introduzida pela cânula de traqueostomia). 

Material: aspirador com frasco coletor, soro fisiológico, ambú, luvas estéreis, sonda de aspiração estéril, 

máscara facial. 

10.5.1. Aspiração Nasotraqueal ou Orotraqueal 

 A sonda é introduzida pelo nariz (figura 60) ou pela boca do paciente (figura 61). Este 

procedimento deve ser realizado de maneira correta, evitando o estresse respiratório do paciente. 

Enquanto a sonda estiver sendo introduzida, ela deve estar fechada, evitando assim machucar as vias 

aéreas. Abrir a sonda para que a aspiração inicie enquanto está sendo retirada. 

                                                                         

Fig. 60                                                                 Fig. 61 

10.5.2. Aspiração Traqueal 

A sonda é introduzida pela traqueostomia (figura 62). Injetar algumas gotas de soro fisiológico 

para umedecer as vias aéreas e facilitar a remoção do muco. O mesmo procedimento é então adotado: 

sonda fechada enquanto é introduzida nas vias aéreas e aberta na retirada para realizar a aspiração. 

No caso de pacientes que fazem uso de oxigênio, o mesmo deve estar próximo da 

traqueostomia no momento da aspiração. 

 

                                                                                                                         

Fig. 62 
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Observação: quando o paciente faz uso de sonda enteral para alimentação, esta deve estar fechada 

para evitar a aspiração do alimento da sonda. 

10.6. Cuidados com a Traqueostomia 

A Traqueostomia é uma pequena abertura feita na traquéia, próxima ao pomo de Adão. Neste 

local, é introduzido um tubo de metal (chamado cânula traqueal) para facilitar a entrada de ar aos 

pulmões quando existe alguma obstrução no trajeto natural. A cânula traqueal é composta por cânula 

externa e cânula interna ou endocânula (figura 63) 

                                                                                                                          

Fig. 63 

(1) Cânula Externa (2) Endocânula (3) Guia da Cânula 

É importante manter a cânula interna limpa para evitar o risco de complicações graves, como 

asfixia ou infecção dos pulmões. 

 Os materiais necessários para a limpeza da cânula são: 

 Saco plástico para descartar as gazes sujas; 

 Gaze; 

 Soro fisiológico; 

 Cotonetes; 

 Pote com água aquecida para mergulhar a cânula interna. 

 

10.6.1. Passos para a Limpeza da Endocânula 

 Segurar a base com os dedos indicador e médio de uma mão e com a outra girar a endocânula 

até destravar. Tracione a base e retire a endocânula (figura 64). 

 Mergulhe no pote com água aquecida e deixe por 5 minutos (figura 65). 
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Fig. 64                                                              Fig. 65 

 Retire a endocânula do pote, pegue uma gaze umedecida com soro fisiológico e introduza por 

dentro da endocânula com cotonete, até que a gaze saia na outra ponta (figura 66). Esse processo 

serve para limpar o interior da endocânula e deve ser repetido até que ela esteja sem secreções. Seque 

a endocânula com uma gaze seca, repetindo os movimentos utilizados para a limpeza. 

 Recoloque a endocânula, gire até achar o encaixe e trave (figura 67). 

                                                                                  

Fig. 66                                                                Fig. 67 

 Agora retire as gazes que estão ao redor da traqueostomia. Para a limpeza da região ao redor 

da traqueostomia, utilize gaze umedecida com soro fisiológico e faça movimentos de cima para baixo ao 

redor do orifício para limpar bem a pele (figura 68). Repita até que fique bem limpo. Seque utilizando 

gaze. 

 Depois pegue duas gazes, dobre ao meio e ponha uma de cada lado do orifício (figura 69). 

 

                                                                             

Fig. 68                                                                    Fig. 69 

 O cadarço que fica ao redor do pescoço também deve ser trocado uma vez ao dia. É importante 

segurar a traqueostomia com os dedos indicador e médio. Você pode pedir ajuda para outra 
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pessoa. Desamarre e retire o cadarço de um lado, passe por trás do pescoço sem soltar a 

traqueo e retire o cadarço do outro lado (figuras 70 e 71). 

                                                                              

Fig. 70                                                                     Fig. 71 

 Pegue um novo cadarço e passe pelo orifício de um lado, passe por trás do pescoço e então 

passe pelo outro orifício. Amarre o cadarço, lembrando de não deixar muito apertado (figura 72). 

O ideal é que tenha um dedo de folga e não machuque o paciente (figura 73). 

                                                                               

Fig. 72                                                                    Fig. 73 

Manter o mandril da traqueostomia sempre bem limpo (o mandril é a peça que se encaixa dentro 

da traqueostomia e que deve ser retirada para higiene). Essa limpeza deve ser feita duas vezes ao dia 

em pacientes sem muita secreção, podendo ser intensificada a partir do momento em que a secreção 

aumente. 

10.7. Exercícios Respiratórios 

 Respiração diafragmática. 

 Exercícios que incentivem a inspiração para pacientes com patologias neurológicas, ortopédicas 

e cardíacas. 

 Exercícios que incentivem a expiração para pacientes com DPOC (enfisema pulmonar e 

bronquite crônica). 

 Estimular caminhadas, se for possível ao paciente, em ambientes arejados. Caminhadas 

proporcionam um treinamento no qual a frequência cardíaca do paciente aumenta e, 

consequentemente, sua frequência respiratória, estimulando assim um treinamento aeróbico. 

 Se o paciente estiver fazendo o uso de inaladores, estar atento à melhor posição em que ele 

deve estar durante esse procedimento, conforme orientação do fisioterapeuta. A maneira mais 
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adequada para a realização da inalação é o paciente sentado com o corpo ereto e então solicitar 

que ele respire profundamente durante a inalação. 

Observação: os exercícios acima citados devem ser realizados apenas com a recomendação de um 

fisioterapeuta. 
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11.  Cuidados Motores 

11.1. Cuidados com o Quarto 

 Este deve estar em um local de fácil acesso e comunicação com os outros cômodos da casa, 

que facilite o deslocamento do cuidador e do paciente. 

 O quarto deve conter apenas os móveis necessários para o uso do paciente. Retirar tapetes, 

cortinas, cadeiras, tudo o que prejudique a saúde do paciente e dificulte o trabalho do cuidador. 

 A cama deve estar posicionada de maneira que o paciente possa acompanhar toda a 

movimentação do ambiente. No caso do paciente com derrame, que ele olhe pelo lado “afetado” para as 

atividades gerais ou de seu próprio interesse. Exemplo: tv, porta do quarto e outros. 

 O quarto deve permanecer sempre com ventilação e iluminação adequadas. 

 É necessário que haja uma cômoda ou mesa próxima à cama, onde estarão os objetos de uso 

diário do paciente e do cuidador, facilitando o seu trabalho rotineiro, bem como em uma emergência. 

Exemplos: medicamentos, luvas, sondas de aspiração, gazes. 

 O quarto deve conter também uma poltrona para que o paciente não permaneça o tempo todo 

deitado, permitindo assim uma maior integração dele com o ambiente. De preferência a poltrona deve 

ser confortável e favorecer a postura mais adequada possível. Ela deve estar próxima à cama, 

facilitando a mudança da cama para a poltrona e vice-versa. 

11.2. Banheiro 

 Devem ser feitas algumas modificações e adequações do ambiente, como, por exemplo:  

 Colocação de barras de proteção ao redor do vaso sanitário e do bidê e próximo ao box, para o 

paciente se deslocar com segurança e o máximo de independência. 

 Coloque uma iluminação adequada para a noite no caminho para o banheiro. 

 Não use chaves na porta do banheiro. 

11.3. Outros Cômodos 

 Os outros cômodos da casa não devem possuir pisos escorregadios, nem deve ser passada 

cera no chão. 

 Os ambientes não devem conter muita mobília. Devem estar sempre bem arejados e ventilados. 

 A distribuição dos móveis deve ser feita de maneira a possibilitar o fácil deslocamento do 

paciente e do seu cuidador, seja andando com o andador ou bengala, seja na cadeira de rodas. 
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 Evite o uso de chinelos e não deixe o idoso andar de meias. 

11.4. Exercícios Motores 

 

 O cuidador pode aplicar os exercícios motores no paciente mesmo que ele esteja acamado ou 

em cadeira de rodas. Eles devem ser fáceis e práticos. 

 Movimente cada um dos dedos dos pés, para cima e para baixo, para os lados e com 

movimentos de rotação. 

 Segure o tornozelo e movimente o pé para cima, para baixo, para os dois lados em movimentos 

circulares. 

 Dobre e estenda uma das pernas, repita o movimento com a outra perna (sem atritar o calcanhar 

na cama, o que favorece o surgimento de feridas). 

 Com os pés do paciente apoiados na cama e os joelhos dobrados, faça movimentos de separar 

e unir os joelhos; solicite que o paciente levante os quadris e abaixe lentamente. 

 Levante e abaixe os braços, depois abra e feche. 

 Faça movimentos de dobrar e estender os cotovelos, os punhos e depois os dedos. 

 Ajude o idoso a flexionar suave e lentamente a cabeça para frente e para trás, para um lado e 

para o outro, alongando os músculos do pescoço. 

 Sempre que puder, leve o paciente para receber sol com moderação em algum período do dia 

(pelo menos 15 minutos por dia, antes das 10:00h da manhã e após as 16:00h). 
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12.  Recomendações Para A Prática De Exercícios Físicos 

Muitas das alterações fisiológicas relacionadas a idade assemelham-se com a inatividade física. 

Sendo importante distinguir os inevitáveis efeitos do envelhecimento e a manutenção de uma atividade 

física a qual está relacionada com o estilo de vida saudável. 

Percebe-se que conforme o indivíduo envelhece, gradualmente, perde força e potência 

muscular, o que dificulta a execução das atividades diárias, como subir escadas e levantar-se de uma 

cadeira. 

Portanto, o principal objetivo de um programa de atividade física para o idoso deve ser a 

manutenção, e até mesmo o aumento da massa corporal magra (músculos), para evitar alterações na 

força muscular e na taxa metabólica de repouso (TMR), além de conservar uma composição corporal 

saudável. 

12.1. Atividades recomendadas 

12.1.1. Atividades Aeróbicas 

Atividades aeróbicas: com intensidade moderada por pelo menos 30 minutos. Como exemplo 

destas atividades pode-se citar caminhada, natação, dança, hidroginástica, esportes, ciclismo entre 

outras que tragam satisfação ao idoso. 

12.1.2. Fortalecimento muscular 

Exercícios com peso (cargas), exercícios funcionais com materiais lúdicos (cordas, bolas, cabo 

de vassoura, garrafas descartáveis, entre outros). 

12.1.3. Flexibilidade 

Atividades envolvendo o maior número de grupos musculares e articulações. 

12.1.4. Equilíbrio 

Exercícios diversos que desenvolvam equilíbrio 
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13.  Calçados Ideais 

 Em meio a dificuldades causadas pela vulnerabilidade como alterações na marcha, na memória 

e na capacidade de compreender as informações do ambiente, é muito importante saber escolher o tipo 

de calçado a ser usado. Um calçado errado pode comprometer o equilíbrio da pessoa, uma vez que 

pode tornar a base de sustentação do corpo instável. Ao mesmo tempo em que um calçado correto 

pode aumentar a estabilidade do corpo. 

 Um solado mais rijo e com cano mais longo facilita as informações sensoriais recebidas pelo 

cérebro, representando estabilidade. 

 

 O solado de borracha antiderrapante diminui as chances de escorregar em pisos lisos ou 

molhados. 

 

 A numeração adequada ao tamanho dos pés em calçados que são usados dentro e fora de 

casa, garante que o calçado acompanhe todo o movimento da passada, evitando que a pessoa tropece. 

 Chinelos de dormir (pantufas) e calçados abertos atrás também devem ser evitados para evitar 

escorregões e tropeços. 

 Alguns pacientes podem apresentar problemas articulares que tragam dificuldades em fazer 

laços. Esse é um dos motivos que faz com que calçados com velcro sejam melhor aceitos e mais 

indicados. 
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14. Cuidados com a Comunicação ea Deglutição 

14.1. Comunicação 

 A comunicação está presente em várias situações da nossa vida. Para o paciente dependente, a 

comunicação lhe permite se relacionar com as pessoas, além de preservar sua identidade, contar sobre 

seu passado e fazer planos. Além disso, a comunicação lhe permite dizer o que está sentindo e o que 

quer, de forma que ele continue autônomo (decidindo sua própria vida), e facilitando ao cuidador saber 

de suas necessidades e desejos durante o cuidado. 

 A comunicação depende de que a pessoa possa: 

 Ouvir. 

 Entender o que ouviu. 

 Ver (expressões faciais e escritas). 

 Pensar no que quer falar. 

 Lembrar, escolher e usar as palavras certas. 

 Saber o significado das palavras. 

 Produzir a voz. 

 Movimentar lábios, língua e bochechas para articular os sons. 

Se o paciente não conseguir se comunicar bem, ele pode ficar deprimido e receber menos 

estímulos do ambiente, “enfraquecendo” a memória e o pensamento, agravando sua doença. 

Medidas de comunicação alternativa (uso de gestos, figuras indicativas ou combinados como 

piscar os olhos, apertar a mão) podem ser efetivas quando o paciente não é capaz de se comunicar 

pela fala. 

14.1.1. Dicas para Facilitar a Comunicação 

 Deixe o ambiente claro enquanto fala com ele. 

 Diminua ou elimine barulhos de fundo enquanto estiver conversando. 

 Aproxime-se de forma que ele o perceba. Chegue perto dele devagar e pela frente, ou use o 

toque para chamá-lo. 

 Fique de frente para ele e mantenha contato com o olho dele, sempre que possível. 

 Evite comer, mastigar ou pôr as mãos na frente do rosto enquanto fala, senão sua fala será mais 

difícil de ser entendida. 

 Fale numa velocidade normal, mexendo bem a boca, usando frases curtas e simples para tornar 

a comunicação mais fácil. 
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 Permita tempo suficiente para conversar com o paciente. Evite interromper a fala dele. Se estiver 

apressado, poderá gerar estresse e criar barreiras para um conversação com significado. 

 Ajude-o a lembrar de uma palavra, pedindo que ele fale sobre o que está querendo lembrar. 

 Tente entender o que ele está querendo, interpretando o comportamento dele. 

 É importante que o cuidador não fale pelo paciente (quando ele apresentar mínimas condições 

de resposta) pois, esforçando-se para se fazer entender, ele aprimora suas habilidades 

comunicativas. 

14.2. Deglutição 

 É o ato de engolir, que transporta o alimento e a saliva da boca até o estômago. Engolir com 

segurança é muito importante para que possamos nos alimentar. 

 Às vezes, por alguma doença ou outro problema de saúde, o alimento ou a saliva podem se 

“desviar do caminho”, podendo chegar até o pulmão. Essas dificuldade para deglutir se chamam 

disfagia e podem levar o paciente a ter pneumonia, desnutrição, desidratação, perda do prazer de se 

alimentar, podendo chegar à morte em alguns casos mais graves. 

14.2.1. Principais Sinais da Disfagia 

 Tosse. 

 Febre sem causa aparente. 

 Engasgo. 

 Pneumonias de repetição. 

 Dificuldade para respirar durante a alimentação. 

 Perda de peso que não foi planejada, nem indicada pelo médico ou nutricionista. 

 Saída de alimento pela boca ou pelo nariz. 

 Acúmulo de alimento dentro da boca, mesmo depois de engolir. 

 Perda de apetite. 

 Sensação de que o alimento está “parado” na garganta. 

 Qualquer outra dificuldade para deglutir. 

Na presença de um ou mais destes sinais, o médico e o fonoaudiólogo devem ser consultados. 

O médico irá diagnosticar e tratar a causa da disfagia e o fonoaudiólogo irá indicar qual a forma mais 

segura de se alimentar, as consistências dos alimentos que ele consegue deglutir, além de prestar 

outras orientações e indicar exercícios. 
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14.2.2. Dicas para Ajudar o Paciente a Deglutir de Forma Mais Segura 

 Só dê comida para ele quando ele estiver bem acordado e bem sentado (de preferência a 90º) e 

continuar sentado por pelo menos 40 minutos após a refeição. 

 Dê comida para ele em um lugar calmo, sem barulho e sem muitas coisas que distraiam a 

atenção. 

 Ajude-o a engolir quando perceber que ele não engoliu: diga para ele engolir e use também 

gestos e toques. 

 Tente chamar a atenção dele se ele estiver distraído durante a alimentação. 

 Coloque pouco alimento/bebida por vez, na colher, garfo ou copo. 

 Veja se ele engoliu antes de lhe dar mais comida. 

 Não use líquidos para ajudar a comida a descer. 

 Se ele tossir ou engasgar, não dê mais líquido logo em seguida. Peça a ele que tussa com força 

ou pigarreie (limpe a garganta) engolindo a saliva depois de tossir. 

 Limpe a boca e a prótese dentária após as refeições. 

 Caso o paciente não consiga ingerir alguma consistência alimentar (exemplo: quando está 

liberado para se alimentar apenas da consistência pastosa), não oferecer outro tipo de 

consistência por conta própria. 

 Caso o paciente não possa ingerir líquidos, é mais seguro ofertar com o auxílio de um canudo, 

em porções controladas, administradas um gole por vez. 

Importante: caso o paciente tussa ou se engasgue com frequência durante as refeições, é importante 

solicitar a avaliação de um fonoaudiólogo. 
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15.  Cuidados com a Nutrição 

Para que o organismo funcione de maneira adequada e tenha condições de se recuperar mais 

rapidamente e se manter saudável, é necessária uma dieta balanceada que contenha alimentos 

essenciais. Além de fornecer os nutrientes necessários, a alimentação também promove a integração 

social; portanto é importante que as refeições, quando possível, sejam realizadas com os demais 

membros da família ou com amigos, em local agradável, arejado e com boa iluminação, de maneira que 

o paciente sinta prazer em se alimentar. 

Observação: As informações sobre nutrição abaixo seguem o modelo sugerido pelo Ministério da 

Saúde, disposto no Caderno de Atenção Básica 19: Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, de 

2007. Essas são informações para os pacientes que não possuem restrições dietéticas. Os pacientes 

que possuem qualquer tipo de restrição devem seguir as recomendações do médico ou do nutricionista. 

 

15.1. Orientações para nutrição de pacientes sem restrições 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Faça pelo menos 3 refeições (café da manhã, almoço e jantar) e 2 lanches saudáveis por 

dia. Não pule refeições! 

 Apreciar a refeição, sentando-se confortavelmente à mesa e de preferência na companhia de 

outras pessoas. Comer devagar, mastigando bem os alimentos e saboreando as refeições. Caso haja 

dificuldade de mastigar, os alimentos sólidos podem ser picados, ralados, desfiados, moídos. Evitar 

bater no liquidificador, pois isso gera perda dos nutrientes dos alimentos. 

Observação: para exemplos do que representa cada porção de alimento em quantidades do dia a dia, 

consulte o Anexo II. 
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Inclua diariamente 6 porções dos grupos de cereais (arroz, milho, trigo, pães e massas) 

tubérculos como batata, raízes como mandioca/aipim. Dê preferência aos alimentos na sua 

forma mais natural. 

 Esses alimentos são ricos em carboidratos, sendo as mais importantes fontes de energia. 

Distribua as 6 porções desses alimentos nas principais refeições diárias e nos lanches entre elas. 

Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições 

e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches. 

 Frutas, legumes e verduras são ricos em vitaminas, minerais e fibras e devem estar presentes 

em todas as refeições e lanches, pois evitam a constipação (prisão de ventre), contribuem para proteger 

a saúde e diminuir o risco de várias doenças. Varie os tipos. Compre os alimentos da época (estação). 

Combine frutas e verduras de maneira que o prato fique colorido, garantindo, assim, diferentes 

nutrientes. 

Coma feijão com arroz todos os dias ou, pelo menos, 5 vezes por semana. Esse prato 

brasileiro é uma combinação completa de proteínas e é bom para a saúde! 

 Coloque no prato 1 parte de feijão e duas de arroz. Se possível, varie os tipos de feijão. Use 

também outros tipos de leguminosas, como a ervilha e a lentilha. 

Consuma diariamente 3 porções de leite e derivados e 1 porção de carne (aves, peixe, 

gado) ou ovos. 

 Retirar a gordura da carne e a pele das aves antes da preparação para tornar esses alimentos 

mais saudáveis. Coma pelo menos 1 vez por semana vísceras e miúdos, como fígado bovino, moela, 

coração de galinha, entre outros. Todos esses alimentos são fontes de proteínas, vitaminas e minerais e 

contribuem para a saúde. 

Consuma, no máximo, 1 porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina 

 Prepare os alimentos assados, cozidos, ensopados e grelhados, pois é uma forma de usar 

pouca quantidade de óleo. Evite cozinhar com margarina, gordura vegetal ou manteiga. 

Evite guloseimas 

  Evite refrigerantes, biscoitos doces e recheados e outras guloseimas como regra de 

alimentação. Consuma no máximo uma porção do grupo dos açúcares e doces por dia. Valorize o sabor 

natural dos alimentos e das bebidas, evitando ou reduzindo a adição de açúcar. 

Diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa. 

 A quantidade de sal utilizada deve ser de, no máximo, uma colher de chá rasa por pessoa, 

distribuída em todas as refeições do dia. Utilize somente o sal iodado. Evite consumir alimentos 
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industrializados com muito sal como hambúrguer, salsicha, mortadela, salgadinhos industrializados. 

Evite também temperos prontos, molho shoyu, molhos prontos e enlatados. Para temperar e valorizar o 

sabor dos alimentos, utilize temperos como cheiro verde, salsinha, cebolinha, alho, cebola, limão. 

Beba pelo menos 2 litros de água (6 a 8 copos por dia). 

 A água é muito importante para o bom funcionamento do organismo. O intestino funciona 

melhor, a boca se mantém mais úmida e o corpo mais hidratado. Use água tratada, fervida ou filtrada 

para beber e preparar refeições e sucos. Bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos 

industrializados não devem substituir a água. 

Cuidado para não sobrecarregar o sistema digestivo da pessoa. Procure dividir a dieta em 

pequenas porções durante o dia. 

 A higienização das mãos antes das refeições é importante para manter o alimento seguro. 

Manter sempre unhas curtas e limpas. 

 Se a refeição for feita no leito, coloque-o com a cabeceira bem elevada (travesseiros podem 

auxiliar a alcançar a melhor posição). 

 Não esqueça de oferecer líquidos, mesmo que o paciente não solicite. Lembre-se que é 

importante mantê-lo hidratado. Pode-se utilizar a água saborizada (como opção, pode-se 

adicionar à água gotas de limão, folhas de hortelã, cravo, gengibre, entre outros, sempre 

respeitando as restrições do paciente). 

 A dor desestimula o apetite. Portanto, certifique-se de que o paciente esteja medicado com os 

analgésicos prescritos pelo médico para que a dor não dificulte a alimentação. 

 Não deixe o alimento resfriando por muito tempo antes do consumo para evitar o crescimento de 

bactérias. 

15.2. Suplementação e Nutrição Enteral 

Quando a alimentação via oral não estiver sendo satisfatória, há a necessidade de 

suplementação através de dietas específicas – suplementos nutricionais – ou mediante alimentação por 

sonda (dieta enteral). Isso é feito para atingir as necessidades nutricionais do paciente, evitar a perda 

de peso, desnutrição, má cicatrização de feridas, inchaços e vômitos. 

A dieta enteral é o fornecimento de nutrientes em forma líquida diretamente no tubo digestivo, 

podendo ser através de sondas nasogástricas, gastrostomias ou jejunostomias, sem depender do 

apetite e da colaboração do paciente. 

Os materiais necessários para a nutrição enteral são: 

 Sonda 

 Equipo simples (máscara para o rosto e luvas de látex). 
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 Frasco descartável de 300 mL. 

 Seringa de 20 e 50 mL. 

Alguns cuidados são importantes na infusão da dieta enteral, como: 

 Manter o paciente sentado ou com a cabeceira da cama elevada. 

 Infundir a dieta lentamente para evitar a diarreia, distensão abdominal, vômitos e má absorção. 

 Fracionar a dieta durante o dia (de acordo com a orientação do médico ou do nutricionista). 

 Limpar a sonda com 40 mL de água filtrada, fervida ou mineral após o termino da dieta. 

 Infundir água filtrada nos intervalos – quantidade a ser definida pelo médico ou nutricionista. 

 Limpar a sonda com seringa com água morna nos intervalos da dieta. 

 Administrar a dieta e os líquidos sempre em temperatura ambiente. Se ela estiver em geladeira, 

retire 30 minutos antes do horário de administração. 

 Após o término da infusão da dieta, mantenha o paciente por mais 30 a 60 minutos com a 

cabeceira elevada, evitando o risco de broncoaspiração.  

A dieta enteral pode ser preparada de várias maneiras, podendo ser caseira ou industrializada. 

Quando o paciente não aceita a dieta enteral ou em casos específicos determinados pelos 

médicos, é prescrita a dieta parenteral, que consiste na oferta de nutrientes através da veia. 

A nutrição parenteral só é utilizada quando não houver outra alternativa para alimentação e seu 

controle deverá ser rigoroso. 

15.3. Cuidados com a preparação e administração das dietas enterais 

É necessário muito cuidado com a higiene, tanto do manipulador quanto dos equipamentos e 

utensílios utilizados, para evitar a contaminação da dieta enteral. Há também a necessidade de realizar 

o armazenamento correto da dieta. 

 Sempre utilize água, sabão e álcool 70% para higienização das mãos e desinfecção das 

bancadas onde será manipulada a dieta. 

 Utilize sempre água fervida, mineral ou filtrada. 

 Evite animais domésticos dentro de casa, principalmente quando estiver preparando a dieta. 

 Mantenha sempre as unhas curtas e limpas para evitar contaminação. Utilize máscara, luva de 

látex e mantenha os cabelos presos ou protegidos por touca. 
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 Limpe as embalagens dos produtos antes de usar. 

 As dietas caseiras ou sistema aberto devem ser armazenadas em geladeira após estarem 

prontas. A validade é de 24 horas ou conforme recomendação do fabricante em caso de dieta 

industrializada. 

Observação: para exemplos de receitas caseiras de dietas enterais, consulte o Anexo III. 
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16.  Cuidados com Pacientes Inconscientes 

 A inconsciência é uma condição em que a função cerebral está diminuída. As causas mais 

comuns são de natureza neurológica, como, por exemplo, traumatismo craniano e derrame. 

 A acumulação de secreções na faringe representa um sério problema. Como o paciente é 

incapaz de deglutir e os reflexos faríngeos estão ausentes, essas secreções devem ser retiradas 

para eliminar o perigo de aspiração. 

 A elevação da cabeceira no leito a 30 graus ajuda a prevenir a aspiração de secreções. 

 É necessário realizar aspirações frequentes e também higiene oral. 

 Pode-se hidratar os lábios com compressas de gaze embebida em água, porém sem deixar 

gotejar dentro da boca. Também é possível utilizar manteiga de cacau nos lábios. 

 A mudança frequente de posição é necessária para evitar a formação de úlceras de pressão. É 

indicado também o colchão caixa de ovo. 

 A alimentação sempre deve ser ofertada pela via alternativa de alimentação proposta pelo 

médico. 

 Deve-se ficar atento aos sinais de constipação intestinal ou diarreias. Se isso ocorrer, procure o 

médico. 
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17.  Primeiros Socorros 

 Os Primeiros Socorros podem ser definidos como os cuidados imediatos que devem ser 

prestados a uma pessoa, vítima de um acidente ou de um mal súbito, cujo estado físico põe em risco 

sua vida. Tem a finalidade de manter as funções vitais e evitar o agravamento de sua condição até a 

chegada do socorro especializado. 

 Se você identifica uma situação de urgência ou emergência ligue para o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU 192). Este número é gratuito em qualquer telefone.  Diga o seu nome e o 

que está acontecendo.  Procure estar perto da vítima para oferecer informações importantes ao 

atendente do SAMU. 

 Qualquer pessoa que passe por um treinamento poderá prestar os primeiros socorros, desde 

que mantenha a calma para conduzir o atendimento com serenidade, sinta-se confiante e consiga 

manter o controle das pessoas que estão ao redor. 

É de extrema importância que a pessoa que presta o socorro atue somente até o ponto de seu 

conhecimento, não tente transportar a vítima ou medicá-la.  

17.1. Síncope ou Desmaio 

 É a perda momentânea da consciência. Pode ocorrer por falta de alimentação, diminuição súbita 

da pressão arterial, falta de ar ou diminuição da quantidade de oxigênio no sangue, entre outros 

motivos. Manifesta-se por palidez, transpiração abundante, perturbação visual e pulso fraco. 

O que fazer? 

 Remover a vítima para um ambiente arejado. 

 Soltar as roupas, deixando a vítima confortável. 

 Colocar a vítima deitada em decúbito dorsal (barriga para cima), com as pernas elevadas e a 

cabeça baixa. 

 Se o desmaio durar mais de dois minutos, procure auxílio médico. 

 Mantenha as vias aéreas livres. Se a pessoa faz uso de dentaduras, retire-as. 

 Não ofereça nada para cheirar, beber ou comer. 

 Quando a vítima voltar a si, após alguns minutos, tente colocá-la sentada e depois, devagar, 

ajude-a a ficar em pé, sempre amparando-a, até ter certeza de que ela está bem. Não tenha pressa de 

colocar a vítima de desmaio em pé após a melhora do quadro. 
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17.2. Convulsão ou Epilepsia 

 As convulsões são contrações incontroláveis dos músculos. Elas duram poucos minutos, sendo 

fortes, com movimentos desordenados e, em geral, acompanhadas de perda de consciência. Além das 

contrações desordenadas, há salivação abundante e, às vezes, eliminação de fezes e urina. 

 É comum a recuperação dos sentidos, não apresentando maiores problemas se durar menos de 

5 minutos. Se persistir por tempo maior, deve-se chamar o socorro. 

O que fazer? 

 Proteja a cabeça da vítima com um travesseiro e vire-a de lado para evitar que engasgue com a 

saliva (figura 74). 

 Soltar as roupas e deixá-la se debater livremente. 

 Para evitar que a vítima morda a língua, coloque um lenço dobrado entre os dentes. Nunca 

coloque um objeto, pois eles podem se quebrar. Também não coloque os dedos, evitando que sejam 

mordidos com violência. 

 Uma vez sem convulsão, mantenha a vítima em repouso. 

 A sonolência é comum. Deixe a vítima dormir. 

 Oriente a vítima a procurar um médico ou conduza-a até ele. 

                                                                                                                       

Fig. 74 

Em crianças com até 4 anos, a convulsão geralmente é provocada por febre alta. Para baixar a 

febre, dê um banho morno de imersão por mais ou menos 15 minutos. Nem por isso deixe de procurar 

ajuda médica. 

17.3. Parada Cardiorrespiratória 

Pode ser definida como a interrupção repentina do bombeamento de sangue e a parada total da 

respiração. A parada cardiorrespiratória pode ser causada por um problema do próprio coração, ser 

decorrente de traumas, ou ser resultado de uma obstrução de vias aéreas e doenças pulmonares. 
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Podem ser isoladas ou associadas. Uma parada respiratória não resolvida leva a vítima à parada 

cardíaca devido à falta de oxigênio no coração e no cérebro. Quando o coração para primeiro, as 

complicações serão maiores, pois a oxigenação do sangue no pulmão e a chegada dele no cérebro 

estará comprometida. 

 A rápida identificação da parada cardiorrespiratória é essencial para o salvamento da vítima, 

pois sem socorro pode levar à lesão cerebral irreversível e morte. A identificação e os primeiros 

atendimentos devem ser iniciados dentro de um período de no máximo 4 minutos a partir da ocorrência. 

A partir desse tempo, as possibilidades de recuperação tornam-se escassas. 

17.3.1.  Como identificar a parada cardiorrespiratória? 

 Durante a aproximação da vítima, observa-se imobilidade e/ou palidez e/ou cianose (coloração 

arroxeada da pele, lábios e dedos). Ao iniciar o atendimento, verificamos o nível de consciência da 

vítima com questionamentos verbais como “você está bem?”. Se a vítima não responder, ou se não 

respirar (Apnéia) ou apresentar respiração anormal chame imediatamente o SAMU (192). 

 Posicionar a vítima em decúbito dorsal (barriga para cima), sobre uma superfície plana e rígida e 

observar : 

 Ausência de pulso numa grande artéria (por exemplo: carótida). Esta ausência representa o sinal 

mais importante da parada e determina o início imediato da manobra de ressuscitação cardiopulmonar 

(RCP). Sinta o pulso por no mínimo 5 segundos, mas não mais que 10 segundos. Se não sentir 

absolutamente nenhum pulso, inicie a RCP. 

O que fazer? 

 Acione imediatamente o Serviço Médico de Emergência (192). 

 Inicie as manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar, dando ênfase às compressões torácicas. 

 Mantenha as compressões até a chegada do socorro especializado. 

17.3.2.  Como realizar a massagem cardíaca? 

 Fique de joelhos ao lado da vítima; 

 Coloque o calcanhar de uma mão no centro do tórax da vítima, na metade inferior do esterno 

(figura 75); 

 Coloque o calcanhar da outra mão sobre a primeira mão (figura 75); 

 Mantenha os braços na posição vertical, esticados e os ombros diretamente sobre as mãos 

(figura 76); 

 Inicie as compressões com força e rapidez a uma profundidade de no mínimo 5 centímetros; 

 Realize as compressões de modo regular, a uma frequência de no mínimo, 100/min; 
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 Ao final de cada compressão, permita o retorno total do tórax (reexpansão). 

 Verifique o pulso novamente a cada 2 minutos. Se os batimentos cardíacos não retornaram, 

retome as compressões até que eles retornem ou até a chegada do socorro especializado. 

 

 

 

 

 

                       

Fig.75 

 

 

   Fig.76 

17.4. Asfixia causada por Engasgo 

O engasgo é a obstrução da via aérea por corpo estranho impedindo total ou parcialmente a 

passagem de ar. 

A pessoa engasgada com obstrução parcial das vias aéreas é capaz de tossir de maneira 

forçada. Neste caso, incentive a vítima a continuar a tossir na tentativa de expelir o corpo estranho.  
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Se a obstrução é completa a pessoa não fala, não tosse e não respira. A vítima pode apresentar 

a pele azulada (cianose), respiração difícil ou ausente. Ela prende a garganta com as mãos – essa 

reação é conhecida como “sinal do engasgo” ou “sinal universal de asfixia”. Ao socorrer, a vítima pode 

estar consciente ou inconsciente.  

17.4.1. O que fazer quando um adulto está asfixiado? 

Aplique compressões abdominais (manobra de Heimlich) para aliviar o engasgo em uma vítima a 

partir de 1 ano de idade. Não utilize as compressões abdominais em bebês. 

Manobra de Heimlich (figura 77): Fique em pé, ligeiramente atrás da vítima. Incline o tórax da vítima 

para a frente de forma que a cabeça fique mais baixa. Coloque seus braços ao redor da cintura da 

vítima, ligeiramente acima do umbigo e abaixo das costelas. Agarre firme o pulso com a outra mão e 

faça um rápido puxão para dentro e para cima. Repita as compressões até que o objeto seja expelido 

ou a vítima pare de responder (neste caso acione o SAMU).  

 

Fig.77 
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Atenção: não faça respiração boca a boca nos casos de engasgos em vítimas inconscientes, pois você 

poderá empurrar ainda mais o objeto. Caso tenha insucesso com as manobras, você está diante de 

uma vítima asfixiada. Chame imediatamente o socorro e inicie a Manobra de Ressuscitação 

Cardiopulmonar (RCP). 
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Anexo I: Benefícios Previdenciários E Sociais 

Benefício de prestação continuada (BPC) 

 O BPC é um benefício da Política de Assistência Social que integra a Proteção Social Básica, no 

âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, assegurado por lei e pago pelo Governo 

Federal. Ele permite o acesso de idosos e pessoas com deficiência às condições de uma vida digna. 

 O valor do BPC é de um salário mínimo, pago por mês às pessoas idosas e/ou pessoas com 

deficiências, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Os impedimentos de 

longo prazo são aqueles que produzem efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, conforme a Lei nº 

12.435, de 06/07/2011 e Lei nº 12.470, de 31/08/2011. 

Podem receber o BPC: 

 Pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que não podem trabalhar e 

levar uma vida independente. 

 Essas pessoas não tem direito à Previdência Social e apresentam renda familiar inferior a ¼ do 

salário mínimo. 

Para fazer o requerimento do benefício, precisam ser comprovados os seguintes itens: 

 Que o idoso tem 65 anos ou mais. 

 Qual a deficiência e o nível de incapacidade por meio do Serviço de Perícia Médica do INSS 

(Instituto Nacional de Seguridade Social). 

 Que não recebe nenhum benefício previdenciário. 

 Que a renda de sua família é inferior a ¼ do salário mínimo por pessoa. 

Se a pessoa tem direito ao BPC, não é necessário nenhum intermediário. Basta dirigir-se à agência 

do INSS ou ao CRAS de sua região, levando os documentos pessoais necessários. São esses 

documentos: 

Documentos do Requerente: 

 Certidão de nascimento ou de casamento. 

 Documento de identidade, carteira de trabalho ou outro que a pessoa possa identificar o 

requerente. 

 CPF, se tiver. 

 Comprovante de residência. 

 Documento legal, no caso de procuração, guarda, tutela ou curatela. 
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Documentos da Família do Requerente: 

 Documento de identidade. 

 Carteira de trabalho. 

 CPF, se tiver. 

 Certidão de nascimento ou casamento, ou outros documentos que possam identificar todas as 

pessoas que fazem parte da família e suas rendas. 

 Também deve ser preenchido o Formulário de Declaração da Composição e Renda Familiar. 

Esse documento faz parte do processo de requerimento e será entregue no momento da inscrição. 

Após esse processo o INSS enviará uma carta para a casa do requerente, informando se ele vai 

ou não receber o BPC. Se a pessoa tiver direito ao BPC, o valor em dinheiro estará liberado para saque 

em até 45 dias após a aprovação do requerimento. 

Quem tem direito ao BPC recebe do banco um cartão magnético para usar apenas para sacar o 

recurso referente ao BPC. Não é preciso pagar por isso e não é obrigatória a compra de nenhum 

produto do banco para receber. 

Auxílio doença 

 Tem direito a este benefício o segurado que, após cumprir carência (quando for o caso), contrair 

doença que o deixe incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos, mesmo que essa 

incapacidade seja temporária. 

 A incapacidade para o trabalho deve ser comprovada através de exame realizado pela Perícia 

Médica do INSS. 

Carências: 

 A carência, ou seja, o número mínimo exigido de contribuições para que o empregado faça jus 

ao recebimento do benefício previdenciário, é de 12 contribuições mensais. 

 Isento: em casos de acidente de trabalho ou em casos de doenças específicas. 

 

Pagamento: 

 O pagamento do auxílio-doença será devido ao segurado empregado a partir do 16º dia de 

afastamento da atividade. Para os demais segurados a partir da data do início da incapacidade, ou, a 

partir da data de entrada do requerimento, quando requerido após o 30º dia do afastamento da 

atividade. 

Quando esse benefício deixa de ser pago: 
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 Quando o segurado recupera a capacidade para o trabalho. 

 Quando esse benefício se transforma em aposentadoria por invalidez. 

 Quando o segurado solicita e tem a concordância da perícia médica do INSS. 

 Quando o segurado volta voluntariamente ao trabalho. 

Aposentadoria por idade 

 É um benefício concedido aos trabalhadores que, por doença ou acidente de trabalho, forem 

considerados incapacitados para exercer as atividades profissionais. 

Exigências para requerer o benefício: 

 Ser considerado pela Perícia Médica do INSS, total e definitivamente incapaz para o trabalho. 

Pensão por morte 

 Benefício pago para a família quando o trabalhador da ativa ou aposentado morre. 

Exigências para requerer o benefício: 

 Ter contribuído para o INSS. 

Quem pode requerer o benefício: 

 Esposa, marido, companheiro(a), filho menor de 21 anos ou filho inválido, pai, mãe, irmão menor 

de 21 anos ou inválido. 

 Familiar do idoso ou cuidador que por algum motivo não possa receber benefício a que o idoso 

tem direito, deve ir à Agência da Previdência Social para obter informações. 
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Anexo II: Porções de alimentos (em gramas) e medidas caseiras correspondentes 

Arroz, Pães, Massas, Batata 

Alimentos Peso (g) Medida caseira (1 porção) 

Arroz branco cozido 125,0 4 colheres de sopa 

Batata cozida 175,0 1 e ½ unidade 

Biscoito tipo cream cracker 32,5 5 unidades 

Bolo de milho 50,0 1 fatia 

Macarrão cozido 105,0 3 e ½ colheres de sopa 

Milho verde em espiga 100,0 1 espiga grande 

Pãozinho caseiro 55,0 ½ unidade 

Pão de forma tradicional 43,0 2 fatias 

Pão francês 50,0 1 unidade 

Purê de batata 135,0 3 colheres de sopa 

 

Verduras e Legumes 

Alimentos Peso (g) Medida caseira 

Abóbora cozida 53,0 1 e ½ colher de sopa 

Agrião 130,0 22 ramos 

Alface 120,0 15 folhas 

Beterraba crua ralada 42,0 2 colheres de sopa 

Cenoura crua (picada) 36,0 1 colher de sopa 

Chuchu cozido 57,0 2 e ½ colheres de sopa 

Vagem 11,0 2 unidades 

Espinafre cozido 60,0 3 colheres de sopa 

Pepino picado 116,0 4 colheres de sopa 

 

Frutas 

Alimentos Peso (g) Medida caseira 

Abacate 32,0 1 colher de sopa 

Abacaxi 130,0 1 fatia 

Banana-prata 86,0 1 unidade 

Caqui 113,0 1 unidade 

Goiaba 95,0 ½ unidade 
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Laranja-pera 137,0 1 unidade 

Maçã 130,0 1 unidade 

Melancia 296,0 2 fatias 

Tangerina / Mexerica 148,0 1 unidade 

Uva comum 99,2 22 uvas 

 

Feijões 

Alimentos Peso (g) Medida caseira 

Ervilha seca cozida 72,5 2 e ½ colheres de sopa 

Feijão cozido (50% de caldo) 86,0 1 concha 

Lentilha cozida 48,0 2 colheres de sopa 

 

Carnes e Ovos 

Alimento Peso (g) Medida caseira 

Bife enrolado 110,0 1 unidade 

Bife grelhado 90,0 1 unidade 

Carne assada 75,0 1 fatia pequena 

Carne cozida 80,0 4 pedaços pequenos 

Frango filé grelhado 100,0 1 unidade 

Omelete simples 74,0 1 unidade 

Ovo cozido 90,0 2 unidades 

 

Leites, Queijos, Iogurtes 

Alimento Peso (g) Medida caseira 

Iogurte natural 200,0 1 copo de requeijão 

Leite tipo C 182,0 1 copo de requeijão 

Queijo tipo mussarela 45,0 3 fatias 

 

Óleos e Gorduras 

Alimento Peso (g) Medida caseira 

Manteiga 9,8 ½ colher de sopa 

Margarina vegetal 9,8 ½ colher de sopa 

Óleo vegetal 8,0 1 colher de sopa 
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Açúcares e Doces 

Alimento Peso (g) Medida caseira 

Açúcar cristal 28,0 1 colher de sopa 

Geleia de frutas 34,0 1 colher de sopa 

Mel 37,5 2 e ½ colheres de sopa 
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Anexo III: Opções de Receita para Dieta Enteral 

Receita (café da manhã, lanche da tarde ou ceia) 

 500 ml de leite. 

 3 colheres de sopa de Sustagen, ou Nutren Active ou Sustare. 

 4 colheres de sopa de Farinha Láctea ou Mucilon. 

 2 colheres rasas de Farinha de Aveia. 

 1 colher de óleo de canola ou de soja. 

 Suco de 2 laranjas (100ml) ou 1 banana ou 1 fatia pequena de mamão. 

 Água filtrada e fervida para completar o volume de 900 mL. 

Volume da preparação: 900 ml (300 mL por refeição). 

Preparo: bater tudo em liquidificador por 2 minutos, passar em peneira fina e guardar em geladeira. 

 

Receita (almoço ou jantar) 

 600 ml de água filtrada. 

 2 colheres de batata, ou mandioca, ou batata doce, ou mandioquinha. 

 2 colheres de cenoura. 

 2 colheres de chuchu. 

 8 colheres de arroz cozido. 

 4 colheres de feijão cozido. 

 100g de carne magra. 

 2 colheres de sopa de óleo de canola ou soja, que devem ser adicionadas após o cozimento. 

Preparo: Cozinhar tudo em panela de pressão por 10 minutos após pegar pressão, menos o óleo, 

espere esfriar um pouco para evitar acidentes com o liquidificador, em seguida adicione o óleo e bata 

tudo por 2 minutos, passar em peneira fina, completar o volume para 600ml (se necessário) com água 

filtrada e fervida, guardar em geladeira.  
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Dieta artesanal para obstipação 

Pacientes com dieta enteral podem ficar até 4 dias sem evacuar, devido à grande redução no 

consumo de fibras. Segue abaixo uma receita que pode ser administrada via sonda para auxiliar na 

motilidade intestinal. 

 4 ameixas pretas amolecidas em 150 mL de água (retirar os caroços). 

 Suco de 3 laranjas. 

 1 fatia de mamão. 

 Completar o volume para 250 mL. 

Preparo: bater em liquidificador, peneirar e passar pela sonda. 

Dieta artesanal para diarreia 

A diarreia é caracterizada por evacuações líquidas com frequência superior a 4 vezes em 24 

horas. Nesta situação, é necessário buscar atendimento médico. Mas em caso de evacuação pastosa 

ou com aspecto igual à dieta ofertada, pode ser usada a receita abaixo para auxiliar na diminuição das 

evacuações: 

 200 mL de água. 

 01 maçã sem casca. 

 01 colher de sopa de aveia. 

 Preparo: bater no liquidificador por cerca de 4 minutos, peneirar e passar pela sonda. 

Atenção: em caso de intercorrência como diarreia, náuseas e vômitos, obstrução da sonda, 

desposicionamento da sonda ou desidratação, o médico deve ser consultado imediatamente. 
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