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ORIENTAÇÕES PARA O CUIDADO COM O 
PACIENTE NO AMBIENTE DOMICILIAR

Objetivo da Cartilha
10 

Esta cartilha tem como objetivo apoiar o (a) 
cuidador (a) do paciente em ambiente domiciliar, “orientando quanto aos cuidados diários com 

o paciente e também, auxiliando em possíveis 
dúvidas que surgirem no dia a dia. 

Prezado (a) cuidador (a), 

Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com o trabalho do serviço de Atenção Domiciliar. Estar com o paciente em casa, 
e não no hospital, possibilita maior autonomia a ele e sua família, ajuda em sua recuperação por estar 
em um ambiente mais acolhedor e próximo de familiares e amigos, além de evitar infecções hospitalares 
e liberar leitos de hospital para outras pessoas que precisem fcar internadas. 

A equipe do Melhor em Casa estará sempre por perto para apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. 

A seguir algumas dicas e cuidados para que o desafo de ter um familiar com limitações seja feito da 
melhor forma possível. 

“

Cuide-se para poder cuidar 
11 INÍCIO



NO CASO DE UMA DIFICULDADE 
MUITO GRANDE VOCÊ DEVE 
MANTER A CALMA E LIGAR PARA O 
CONTATO DE URGÊNCIA COMBINADO 
COM O MELHOR EM CASA.

5
Contatos úteis

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

Telefone do SAD:____________:____________

E-mail do SAD: __________________________

Telefone _______________:_______________

Telefone _______________:_______________

Telefone _______________:_______________

Telefone _______________:_______________

Contatos úteis
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Informações Gerais

Prezado (a) cuidador (a), 

Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com o trabalho do serviço de Atenção Domiciliar. Estar com o paciente em casa, 
e não no hospital, possibilita maior autonomia a ele e sua família, ajuda em sua recuperação por estar 
em um ambiente mais acolhedor e próximo de familiares e amigos, além de evitar infecções hospitalares 
e liberar leitos de hospital para outras pessoas que precisem ficar internadas.

A equipe do Melhor em Casa estará sempre por perto para apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. 

A seguir algumas dicas e cuidados para que o desafio de ter um familiar com limitações seja feito da 
melhor forma possível.

Esta cartilha tem como objetivo apoiar o (a) 
cuidador (a) do paciente em ambiente domiciliar, 

orientando quanto aos cuidados diários com 
o paciente e também, auxiliando em possíveis 

dúvidas que surgirem no dia a dia.

“ “
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

Informações Gerais

 » Procure ter hábitos saudáveis: dormir bem e ter 
uma dieta equilibrada;

 » Em conjunto com a equipe do SAD estabeleça um 
plano de cuidados e defina as prioridades, para que 
não tenha sobrecarga de trabalho;

 » Quando estiver estressado, tente respirar fundo e 
se acalmar, pois quando respondemos estressados, 
muitas vezes falamos o que não queremos dizer;

 » É muito importante ter alguém que te apoie e que possa 
assumir o cuidado para que você possa ter momentos 
livres, diariamente se possível, para fazer coisas que gosta, 
fazer exercícios, se arrumar, conversar com pessoas fora 
de casa, mesmo que seja por algumas horas.

Cuide da sua saúde e faça acompanhamento regular 
no serviço de saúde;

Cuidador

Cuide-se para poder cuidar
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Informações Gerais

 » Exercícios para os ombros: enchendo os pulmões de ar, levante os 
ombros para próximo das orelhas, solte o ar deixando os ombros 
caírem rapidamente. Depois, fazendo movimentos circulares, gire 
os ombros para frente e para trás.

 » Exercícios para os braços: gire os braços 
esticados para frente e para trás, 
fazendo círculos;

 » Exercícios para o tronco: em pé, apoie uma das mãos no 
encosto de uma cadeira ou na própria cintura, levante o outro 
braço passando por cima da cabeça, incline lateralmente o 
corpo. Repita o mesmo movimento com o outro lado.

 » Exercícios para as pernas: deitado de barriga 
para cima, apoie os pés na cama com os 
joelhos dobrados. Mantendo uma das pernas 
nesta posição, segure com as mãos a outra 
perna e traga o joelho para próximo do peito. 
Fique nesta posição por alguns segundos e 
volte para a posição inicial. Faça o mesmo 
exercício com a outra perna.

Lembre-se sempre que para cuidar de alguém, precisamos cuidar de nós mesmos. Mesmo com as 
dificuldades, alguns exercícios podem ajudar você a relaxar e melhorar dores que possam vir após pegar 
muito peso e pelo cansaço.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

Informações Gerais

Cuidando do paciente

Higiene pessoal

 » Dar banho no paciente todos os dias utilizando água limpa e sabonete;

 » Utilize esponjas macias que não agridam a pele;

 » Lembre-se de lavar os cabelos da pessoa e desembaraçá-los depois do banho;

 » Secar a pessoa logo após o banho, principalmente dobras, embaixo do braço, partes íntimas e 
dedos dos pés, evitando o surgimento de micoses;

 » Não tenha vergonha de limpar bem as partes íntimas da pessoa caso ele (a) não consiga fazê-lo sozinho;

 » Após o banho, é um ótimo momento de passar um creme hidratante na pessoa e massagear a pele;

 » Durante o banho e as trocas de roupa, procure observar se há alguma área de pele avermelhada ou 
manchas pelo corpo.

 » Dica: faça atividades 
físicas como caminhadas 
e alongamentos, pois isso 
ajuda a reduzir o cansaço, 
tensão e o esgotamento 
físico e mental, além de 
melhorar a circulação.

Utilize esponjas macias 
que não agridam a pele

Limpe bem as áreas íntimas

Após o banho, aproveite para 
utilizar creme hidratante e  
fazer massagens.

Durante o banho e as trocas de roupa, procure observar  
se há alguma área de pele avermelhada ou manchas pelo corpo.“

“



ORIENTAÇÕES PARA O CUIDADO COM O 
PACIENTE NO AMBIENTE DOMICILIAR

14
Informações Gerais

Higiene bucal / oral

 » Mesmo que a pessoa não se alimente pela boca ou não tenha dentes, a boca deve ser higienizada 
pelo menos duas vezes ao dia;

 » Fazer a limpeza da boca com a cabeça elevada para evitar engasgos;

 » Observar se há alguma área de sangramento, dentes estragados ou machucados na gengiva;

 » Se a pessoa usar prótese dentária, retirá-las e escová-las com escova de dentes e pasta e depois 
recolocá-las;

 » Limpar a gengiva e língua com gaze umedecida com água filtrada - envolvida numa espátula ou no 
dedo da mão calçada com luva;

 » A prótese dentária que não é mais utilizada deve ser guardada em um pote com tampa;

 » Após limpar a boca da pessoa, hidratar os lábios com uma pomada própria ou manteiga de cacau 
para não racharem.

Observar se há alguma área 
de sangramento, dentes 
estragados ou machucados 
na gengiva.

“ “
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

Informações Gerais

Cuidado com os medicamentos

 » Os medicamentos devem ser armazenados em local limpo, arejado e de fácil acesso. Manter fora 
do alcance das crianças e de animais, protegidos da luz solar, do calor e da umidade e separados de 
produtos de limpeza, perfumaria e alimentos;

 » Não manter os medicamentos em locais 
como cozinha e banheiro;

 » Não guardar medicamentos que não 
estejam sendo mais usados pelo paciente. 
Devolver estes medicamentos à equipe do 
Melhor em Casa;



ORIENTAÇÕES PARA O CUIDADO COM O 
PACIENTE NO AMBIENTE DOMICILIAR

16
Informações Gerais

Só utilizem os medicamentos receitados pelo médico do SAD. 
Se já utiliza outros remédios, avise a equipe.  

RemédiosMaria
  

RemédiosJoão
  

 » Não misturar com os remédios de outra pessoa;  » Não jogar fora as caixas de embalagens pois 
contêm a data de validade e as bulas com 
informações importantes dos medicamentos;

Orientações especiais para alguns medicamentos

Anticoagulantes: 

 » Caso a pessoa esteja utilizando alguns dos medicamentos listados: varfarina, enoxaparina (injeção) 
ou heparina (injeção) ficar atento aos sinais de sangramento como:

 » gengiva com sangramento espontâneo ou após a higiene da boca; 

 » fezes de cor escurecida lembrando carvão e com cheiro muito forte;

 » urina avermelhada e presença de manchas roxas pelo corpo. 

 » Outra situação de alerta é quando a pessoa apresenta o chamado “sangramento interno”, passa a 
apresentar fraqueza, desânimo e palidez. Estes podem ser sinais de anemia por algum sangramento. 
Neste caso, a equipe do SAD deve ser avisada;

 » Tomar o anticoagulante sempre no mesmo horário, evitar bebidas alcoólicas, mudanças na 
alimentação ou dietas para emagrecer sem comunicar a equipe médica;

 » Avisar a equipe do SAD se irá realizar algum procedimento como extração dentária. Comunicar 
sobre suspeita de gravidez ou se estiver amamentando. Tomar cuidado com quedas;

 » Além disso, caso esqueça de tomar a medicação em um dia, não tente compensar tomando a 
dose dobrada no dia seguinte. Continue tomando seus medicamentos de acordo com a orientação 
médica e avise que esqueceu um dia de tomá-lo.

“
“
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Informações Gerais

Pessoa com convulsão

Caso você seja o cuidador de uma pessoa com diagnóstico de epilepsia ou que tenha crises convulsivas, 
seguem algumas orientações:

 » Nunca pule o horário dos medicamentos;

 » Não deixe os medicamentos acabarem para 
somente depois pegar a receita com o médico e 
conseguir a reposição;

 » Nunca misture os comprimidos. Evite confusão e fazer 
com que o paciente tome o remédio errado;

 » Se a pessoa apresentar uma crise convulsiva, tente manter 
a calma, coloque o indivíduo numa posição confortável, 
com a cabeça virada de lado para escorrer a baba ou 
secreções da boca;
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Informações Gerais

 » Fique ao lado da pessoa até a crise acabar.

 » Não impeça a pessoa de respirar;

 » Proteja a cabeça da pessoa com um travesseio 
ou coloque a cabeça no seu colo;

 » Não coloque nenhum objeto na boca da pessoa para evitar 
que morda a língua (facas, pedações de madeira ou os dedos). 
Não dê nada para a pessoa beber pois ela pode engasgar. 
Não tente acordá-la! Espere a pessoa acordar sozinha;
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

Informações Gerais

Lavagem das mãos

Como higienizar as mãos com água e sabão

Lavar as mãos com água e sabão antes e depois de tocar no paciente.

2

3 4 5

6 7

11

0

8

1

9 10

Duração de todo o procedimento: 40 a 60 seg

Molhe as mãos
com água.

Esfregue com sabão. Ensaboe as palmas das mãos,
esfregando entre si.

Esfregue a palma da mão
direita contra as costas da
mão esquerda entrelaçando
os dedos e vice-versa.

Esfregue entre os dedos. Esfregue os dedos em sentido
vai e vem e vice-versa.

Esfregue o polegar esquerdo,
com o auxílio da palma da
mão direita, utilizando-se de
movimento circular e vice-versa.

Esfregue as pontas dos dedos
e unhas da mão direita contra a
palma da mão esquerda, fazendo
um movimento circular e vice-versa.

Enxágüe bem as mãos
com água.

Seque as mãos. Feche a torneira. Suas mãos estarão limpas.
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Informações Gerais

1a 1b 2

3 4 5

6 7 8

Duração de todo o procedimento: 20 a 30 seg

Colocar uma quantidade de álcool na palma da mão.

Esfregue a palma direita
contra as costas da mão
esquerda entrelaçando
os dedos e vice-versa.

Esfregue a palma das
mãos entre si com os
dedos entrelaçados.

Esfregue os dedos em sentido
vai e vem e vice-versa.

Esfregue o polegar esquerdo,
com o auxílio da palma da
mão direita, utilizando-se de
movimento circular e vice-versa.

Esfregue as pontas dos dedos
e unhas da mão direita contra
a palma da mão esquerda,
fazendo um movimento
circular e vice-versa.

Quando estiverem secas,
suas mãos estarão
parcialmente seguras.

Esfregue uma mão na outra.

Como fazer higiene das mãos com álcool

Esfregue as mãos com álcool após a lavagem correta das mãos.
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HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

Informações Gerais

Quando lavar as mãos!

ANTES DE 
CONTATO COM 
O PACIENTE1

ANTES DA REALIZAÇÃO 
DE PROCEDIMENTO 
ASSÉPTICO2

APÓS  
CONTATO COM 
O PACIENTE4

APÓS RISCO 
DE EXPOSIÇÃO A 
FLUIDOS CORPORAIS3

APÓS CONTATO COM 
AS ÁREAS PRÓXIMAS 
AO PACIENTE5
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Informações Gerais

QUANDO? Higienize as mãos antes de entrar 
em contato com o paciente.

POR QUÊ? Para a proteção do paciente, evitando 
a transmissão de microrganismos presentes nas mãos 
das pessoas  que podem causar infecções.

ANTES DE 
CONTATO COM 
O PACIENTE1
ANTES DA REALIZAÇÃO 
DE PROCEDIMENTO 
ASSÉPTICO2

QUANDO? Higienize as mãos imediatamente antes da 
realização de qualquer procedimento asséptico.

POR QUÊ? Para a proteção do paciente, evitando a 
transmissão de microrganismos das mãos do cuidador para o 
paciente, incluindo os microrganismos do próprio paciente.

APÓS RISCO 
DE EXPOSIÇÃO A 
FLUIDOS CORPORAIS3

QUANDO? Higienize as mãos imediatamente após risco de 
exposição a fluidos corporais (e após a remoção de luvas).

POR QUÊ? Para a proteção do cuidador e do ambiente de 
assistência imediatamente próximo ao paciente, evitando 
a transmissão de microrganismos do paciente a outros 
cuidadores ou pacientes.

APÓS  
CONTATO COM 
O PACIENTE4

QUANDO? Higienize as mãos após contato com o 
paciente, com as superfícies e objetos próximos a ele e ao 
sair do ambiente de assistência ao paciente.

POR QUÊ? Para a proteção do cuidador e do ambiente 
de assistência à saúde, incluindo superfícies e os objetos 
próximos ao paciente, evitando a transmissão de 
microrganismos do próprio paciente.

APÓS CONTATO COM 
AS ÁREAS PRÓXIMAS 
AO PACIENTE5

QUANDO? Higienize as mãos após tocar qualquer objeto, 
mobília e outras superfícies nas proximidades do paciente – 
mesmo sem ter tido contato com o paciente.

POR QUÊ? Para a proteção do cuidador e do ambiente 
de assistência à saúde, incluindo superfícies e objetos 
imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão 
de microrganismos do paciente para o cuidador.
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Informações Gerais

Segurança do paciente na atenção domiciliar

Manter o paciente seguro significa tomar todos os cuidados para que não ocorra nenhuma complicação 
relacionada aos cuidados de saúde realizados pelos cuidadores e também pelos profissionais de saúde.

A seguir listamos alguns cuidados que precisam ser seguidos durante todo o período em que o paciente 
estiver no programa Melhor em Casa e necessitando de seus cuidados e da equipe de saúde:

Clareza das informações:

 » Antes do paciente ir para casa, tenha certeza de ter compreendido a proposta do cuidado domiciliar 
bem como o resultado que será atingido pelo paciente e dos cuidados pelos quais você e outros 
cuidadores, serão responsáveis em realizar;

 » Esclareça todas as suas dúvidas sobre os cuidados a serem realizados – não tenha vergonha de perguntar;

 » Tenha os telefones de contato e saiba para quem você precisa ligar e o que deve ser feito se tiver uma 
dúvida, se o paciente apresentar alguma piora ou precisar voltar para o hospital – a equipe do Melhor 
em Casa é responsável por passar essas informações – deixe em local visível e de fácil acesso;

Limpeza e Prevenção de Infecção:

 » Lavar bem as mãos antes e depois de tocar no paciente ou 
realizar cuidados;



ORIENTAÇÕES PARA O CUIDADO COM O 
PACIENTE NO AMBIENTE DOMICILIAR

24
Informações Gerais

 » Caso tenha animais de estimação, eles devem estar em 
boas condições de higiene e de saúde. É preferível que 
não fiquem na cama do paciente; 

 » Realizar banho diário secando bem principalmente 
as dobras;

 » Manter o local do paciente limpo e arejado.

 » Manter as roupas de cama e toalhas sempre limpas e 
secas, trocando sempre que necessário;
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Informações Gerais

 » O contato com crianças é liberado mas se elas estiverem 
doentes deve ser evitado;

 » Se o paciente foi identificado pelos profissionais de saúde 
como em isolamento, o contato com crianças pequenas 
deve ser evitado; lavar as roupas, lençóis e toalhas em 
separado do restante dos moradores da casa é desejável, 
mas não obrigatório.

Cuidados seguros:

 » Caso você seja responsável por dar as medicações do 
paciente, conheça os medicamentos, sua finalidade, quando 
devem ser tomados e de que forma o paciente pode ou 
consegue tomá-los; se tiver dificuldade peça ajuda para 
organizar os medicamentos, mas nunca fique com dúvidas; 

 » Siga as orientações para mudança de posição 
do paciente, seja na cama ou poltrona/cadeira, 
principalmente com o paciente que não tem força e que 
não consegue se mexer sozinho – estes cuidados são 
necessários para evitar as feridas de pele e também para 
evitar que você e ele caiam no chão e se machuquem;
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 » Se o paciente conseguir andar é desejável a retirada de 
tapetes, inclusive do banheiro e de móveis do meio dos 
ambientes, para evitar quedas e machucados;

0:5 :0

 » Se o paciente depender de cadeira de rodas ou cadeira de 
banho, verificar que as portas tenham a largura ideal para 
passagem dessas cadeiras;

 » Evitar escadas ou colocar corrimão na escada caso não 
possa evitar;

 » Não utilizar sapatos com sola lisa, evitando quedas;
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Informações Gerais

 » Evitar ambientes sem iluminação;

!
 » Tomar cuidado com fios que passem no meio dos 

cômodos da casa;

 » Se possível, instalar barras de apoio no banheiro 
(perto do vaso sanitário e no box do chuveiro).
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Cuidados com o lixo infectante

É importante tomar cuidado com lixos que contenham agulhas. Caso seja utilizado algum tipo de agulha 
no tratamento do paciente, a mesma deve ser jogada em um lixo próprio para isso prevenindo o risco de 
machucados e contaminação de outras pessoas. O cuidador pode utilizar uma garrafa pet para jogar as 
agulhas sujas e depois a equipe do Melhor em Casa fica responsável por jogar esta garrafa com as agulhas 
em um local próprio para isso. Os lixos como fraldas e gaze sujas, troca de curativos e demais podem ser 
jogados em lixo comum no domicilio ou em algum lixo que a equipe do Melhor em Casa oriente.

Infectante

É importante tomar cuidado com lixos que contenham agulhas. 
Caso seja utilizado algum tipo de agulha no tratamento do paciente, 
a mesma deve ser jogada em um lixo próprio para isso prevenindo 
o risco de machucados e contaminação de outras pessoas.

“ “



29

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

Informações Gerais

Equipamentos de proteção individual

É importante que o cuidador utilize luvas ao mexer no paciente e lave as mãos corretamente antes e 
depois do procedimento. Caso o cuidador faça algum procedimento que envolva secreções o ideal é 
tomar cuidado com os olhos também, além de usar as luvas.

É importante que o cuidador utilize luvas ao mexer no paciente 
e lave as mãos corretamente antes e depois do procedimento.“

“
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Objetivo da Cartilha
10 

Esta cartilha tem como objetivo apoiar o (a) 
cuidador (a) do paciente em ambiente domiciliar, “orientando quanto aos cuidados diários com 

o paciente e também, auxiliando em possíveis 
dúvidas que surgirem no dia a dia. 

Prezado (a) cuidador (a), 

Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com o trabalho do serviço de Atenção Domiciliar. Estar com o paciente em casa, 
e não no hospital, possibilita maior autonomia a ele e sua família, ajuda em sua recuperação por estar 
em um ambiente mais acolhedor e próximo de familiares e amigos, além de evitar infecções hospitalares 
e liberar leitos de hospital para outras pessoas que precisem fcar internadas. 

A equipe do Melhor em Casa estará sempre por perto para apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. 

A seguir algumas dicas e cuidados para que o desafo de ter um familiar com limitações seja feito da 
melhor forma possível. 

“

Cuide-se para poder cuidar 
11 INÍCIO
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O que é a traqueostomia?

É uma pequena abertura na parte da frente do pescoço para que 
o ar possa passar e chegar aos pulmões. Além de respirar melhor, 
ajuda a limpar as secreções produzidas no pulmão. Pode ser 
definitiva (para o resto da vida) ou provisória (por algum tempo), 
dependendo do problema. 

 » Trocar a gaze que protege a pele ao redor da abertura 
(estoma - orifício onde a cânula entra na pele);                              

 » Aspirar o paciente quando necessário, seguindo as 
orientações da equipe, com cuidado para não machucar 
ou contaminar o orifício. Sempre que a pessoa tossir e 
ficar com secreção em volta da cânula e no pescoço tentar 
limpar com uma gaze úmida com soro fisiológico; 

 » Manter a cabeceira da cama elevada para evitar pneumonia;

Cuidados com a traqueostomia:
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Cânula de Traqueostomia
34

 » Observar o cadarço que prende a traqueostomia. Se 
começar a ficar com aspecto de sujo, trocar e lavar. O 
ideal seria trocar todos os dias. Esta troca do cadarço que 
prende a cânula no pescoço deve ser feita com cuidado 
para que a cânula não saia do paciente; de preferência 
trocar este cadarço com ajuda de mais alguém ou passar 
o novo cadarço antes de retirar o sujo. Deixar um dedo de 
folga entre o cadarço e a pele para não machucar;

 » Quando a cânula tiver duas partes, uma de dentro e uma 
de fora, a de dentro pode ser retirada para limpeza. Basta 
retirar com cuidado para não sair o conjunto todo, lavar 
bastante esta parte de dentro com água corrente limpa 
e sabão, deixar de molho em água limpa caso a sujeira 
não saia. Assim que terminar a limpeza, reintroduzir essa 
cânula interna e travar;                                                

 » Proteger a traqueostomia para não entrar nada. Isso 
pode ser feito com uma rede de crochê ou um lenço, por 
exemplo. Tomar cuidado para não barrar a entrada do ar 
e se possível, às vezes, fazer inalação para não ficar com 
ressecamento na cânula. Inclusive no banho tem que 
tomar cuidado para não entrar água - não devendo utilizar 
chuveirinho, pois há riscos de entrar água no pulmão;



Cânula de Traqueostomia
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Dificuldades com a cânula de traqueostomia:

 » Entupimento da cânula por acúmulo de secreções (por isso tem que aspirar e limpar diariamente).  
Caso aconteça, aspire o paciente com cuidado para não machucar e realize inalações;

 » Saída acidental da cânula. Neste caso, tentar colocar novamente e de preferência uma cânula nova 
e limpa. Se encontrar resistência, chamar o serviço de urgência e se necessário, ventilar o paciente 
com o ambu; 

 » Secreção com raias de sangue (cuidado para não machucar ao realizar os procedimentos de higiene 
e aspiração);

 » Sensação de falta de ar. Nestes 
casos realize inalação, aspiração 
e higiene da cânula. Se ainda 
assim o paciente não melhorar, 
chamar o serviço de urgência. !
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Aspiração
2 

Aspiração
1 

ORIENTAÇÕES PARA O CUIDADO COM O 
PACIENTE NO AMBIENTE DOMICILIAR

O QUE É ASPIRAÇÃO? 

É o procedimento realizado para retirar a secreção do pulmão quando o paciente tem a tosse fraca e 
não consegue colocar a secreção para fora. Este procedimento é realizado com ajuda do equipamento 
de aspiração, sonda e luva. Quando o paciente tem cânula de traqueostomia, o ideal é usar uma luva 
estéril para aspirar a cânula, evitando contaminação. 

COMO DEVE SER FEITA? 

Álcool
» Lavar as mãos e passar álcool, se tiver; 

Inalação - através da Cânula de Traqueostomia 

0 a 5 
anos 
3 a 5ml 
de água 
destilada 

até 5 
anos 
5 a 7ml 
de água 
destilada 

+ 5de 

anos 
* 10 ml 
de água 
destilada 

» Antes de aspirar pode ser feita uma inalação 
(através da cânula de traqueostomia) usando 
água destilada 3 a 5ml para crianças menores 
de 5 anos de idade, 5 a 7ml para crianças até 
5 anos de idade e 10ml para crianças maiores 
ou para adultos. Pode também jogar a mesma 
quantidade dentro da cânula utilizando um 
conta gotas. Assim as secreções fcarão mais 
fuídas e fcará mais fácil a aspiração; 

» Ligue o aspirador na tomada, lave 
as mãos e conecte a ponta da 
sonda na mangueira do aparelho 
de aspiração. Ao fnal coloque as 
luvas de aspiração; 

» Introduza a sonda de aspiração e vá o sufciente para que passe toda a extensão da cânula, parando 
quando sentir resistência para não machucar. Introduza e retire aspirando rapidamente, cerca de 3 
segundos (evite aspiração que dure mais de 5 segundos por causa da perda de oxigênio); 

INÍCIO
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O que é aspiração?

É o procedimento realizado para retirar a secreção do pulmão quando o paciente tem a tosse fraca e 
não consegue colocar a secreção para fora. Este procedimento é realizado com ajuda do equipamento 
de aspiração, sonda e luva. Quando o paciente tem cânula de traqueostomia, o ideal é usar uma luva 
estéril para aspirar a cânula, evitando contaminação. 

Como deve ser feita?

Álcool
 » Lavar as mãos e passar álcool, se tiver;

Inalação - através da Cânula de Traqueostomia

0 a 5
anos
3 a 5ml
de água
destilada

até 5
anos
5 a 7ml
de água
destilada

+ 5de

anos
* 10 ml
de água
destilada

 » Antes de aspirar pode ser feita uma inalação 
(através da cânula de traqueostomia) usando 
água destilada 3 a 5ml para crianças menores 
de 5 anos de idade, 5 a 7ml para crianças até 
5 anos de idade e 10ml para crianças maiores 
ou para adultos. Pode também jogar a mesma 
quantidade dentro da cânula utilizando um 
conta gotas. Assim as secreções ficarão mais 
fluídas e ficará mais fácil a aspiração;

 » Ligue o aspirador na tomada, lave 
as mãos e conecte a ponta da 
sonda na mangueira do aparelho 
de aspiração. Ao final coloque as 
luvas de aspiração;

 » Introduza a sonda de aspiração e vá o suficiente para que passe toda a extensão da cânula, parando 
quando sentir resistência para não machucar. Introduza e retire aspirando rapidamente, cerca de 3 
segundos (evite aspiração que dure mais de 5 segundos por causa da perda de oxigênio);
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! » Se for possível não precisar aspirar 
a cânula de traqueostomia é muito 
melhor do que ficar aspirando a cada 
hora. Faça inalações 2 a 3 vezes ao 
dia e incentive o paciente a tossir 
espontaneamente pois dessa maneira 
não haverá necessidade de aspirações 
frequentes (mas quando tiver secreção, 
manter aspirações três vezes por dia);

 » Deixe a criança ou adulto respirar várias vezes (descansar) entre uma e outra aspiração;

O
2

O
2

Aspiração
 » Em alguns casos pode ser necessário uso de 

oxigênio antes e após cada aspirada para 
evitar que o paciente fique cianótico (roxo) e 
evitar a falta de ar (hipóxia);

Lixo

 » A boca e o nariz também podem ser aspirados se 
houver excesso de secreções. Após isso elimine a 
sonda de aspiração (não reutilize na traqueostomia);

 » Ao final da aspiração, aspire bastante água da torneira 
de sua casa para que dessa maneira fique limpa a 
mangueira de sucção de sua máquina de aspiração e 
despreze o conteúdo do frasco de aspiração no vaso 
sanitário. Lave com água corrente e sabão;
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 » As sondas de aspiração podem ser usadas mais 
de uma vez antes de serem descartadas no lixo, 
se o paciente necessitar de aspirações frequentes. 
Para isso lave a sonda em água corrente e 
limpa, e mantenha a sonda limpa guardada 
na embalagem original ou em um recipiente 
utilizado apenas para isso;

 » A sequência da aspiração deve ser sempre 
TRAQUEOSTOMIA –> NARIZ –> BOCA, depois 
jogar fora a sonda. Quando for reutilizar a sonda, 
a que for usada na traqueostomia somente poderá 
ser utilizada na traqueostomia;

 » Deixe o paciente bem posicionado, com a cabeça elevada. Exemplos a seguir: 

Aspiração da traqueostomia 
(sempre a primeira)

Aspiração do nariz 
(em segundo lugar)

Aspiração da boca 
(por último)

As sondas de aspiração podem ser usadas mais de uma vez antes de 
serem descartadas no lixo, se o paciente necessitar de aspirações 
frequentes. Para isso lave a sonda em água corrente e limpa, e 
mantenha a sonda limpa guardada na embalagem original ou em 
um recipiente utilizado apenas para isso;

“ “
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Cânula de Traqueostomia
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Cânula de Traqueostomia
1 

ORIENTAÇÕES PARA O CUIDADO COM O 
PACIENTE NO AMBIENTE DOMICILIAR

O QUE É A TRAQUEOSTOMIA? 

É uma pequena abertura na parte da frente do pescoço para que 
o ar possa passar e chegar aos pulmões. Além de respirar melhor, 
ajuda a limpar as secreções produzidas no pulmão. Pode ser 
defnitiva (para o resto da vida) ou provisória (por algum tempo), 
dependendo do problema. 

Cuidados com a traqueostomia: 

» Trocar a gaze que protege a pele ao redor da abertura 
(estoma - orifício onde a cânula entra na pele);                              

» Aspirar o paciente quando necessário, seguindo as 
orientações da equipe, com cuidado para não machucar 
ou contaminar o orifício. Sempre que a pessoa tossir e 
fcar com secreção em volta da cânula e no pescoço tentar 
limpar com uma gaze úmida com soro fsiológico; 

» Manter a cabeceira da cama elevada para evitar pneumonia; 

INÍCIO
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O que é Ventilação mecânica não invasiva?

É o aparelho que oferece uma ventilação através de uma 
máscara, que pode ser adaptada apenas no nariz ou no 
nariz e boca. Ela ajuda a diminuir o cansaço para respirar e 
melhora a quantidade de oxigênio no sangue, quando for 
adaptado o oxigênio ao aparelho (pode ser por cilindro ou 
por meio do concentrador).

Cuidados com o aparelho:

 » O aparelho deve sempre estar ligado na tomada e ligado 
ao dispositivo que funciona como uma bateria externa 
(chamado de NOBREAK)

 » Nos casos de falta de energia elétrica, deve-se entrar 

em contato urgentemente com a companhia elétrica 
responsável e avisar que utilizam o aparelho. É necessário 
também pedir uma previsão de tempo de retorno da 
energia e ser for um tempo superior a 5 horas, entrar em 
contato com o serviço de atenção domiciliar (ou serviço 
de urgência se for fora do horário de atendimento da 
equipe do Melhor em Casa) para verem a necessidade de 
transferência para o hospital.
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Cuidados com a Ventilação Mecânica 
Não Invasiva - Cpap ou Bipap
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!Limpeza do aparelho

 » O aparelho pode ser limpo com 
pano úmido com álcool a 70%, 
uma vez por semana ou se 
apresentar sujeira. A troca dos 
circuitos deve ser combinada com a 
equipe da atenção domiciliar. 

Como colocar o aparelho?

 » Explicar para o paciente que vai colocar o aparelho;

 » Deixar o paciente bem sentado;

 » Ligar o aparelho antes de colocar no paciente;

 » Observar o monitor e entender os ajustes básicos (que serão explicados pela equipe);

 » Permanecer ao lado do paciente segurando a máscara;

 » Iniciar a colocação da máscara sem prender, até o paciente acostumar;

 » Fixar a máscara com cuidado;

 » Ficar atenta aos alarmes;

 » Reavaliar paciente periodicamente (ficar próximo do paciente enquanto utiliza o aparelho).



Cuidados com a Ventilação Mecânica 
Não Invasiva - Cpap ou Bipap
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!
Quando NÃO colocar a máscara?

 » Quando o paciente apresentar  
enjoos ou vômitos;

 » Quando o paciente apresentar convulsões;

 » Logo após as refeições (o ideal é  
esperar pelo menos 1 hora para colocar);

 » Quando o paciente apresentar 
sangramento pelo nariz ou boca;

 » Quando apresentar machucados no rosto 
que dificultem a colocação da máscara. 

O que devemos observar?

 » Se o paciente está confortável;

 » Se a saturação de oxigênio está acima de 92%;

 » Se a pele do nariz onde a máscara fica apoiada, está ficando vermelha.

92%
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Cuidados com a Ventilação Mecânica 
Não Invasiva - Cpap ou Bipap
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Cuidados com o umidificador

 » Colocar água filtrada ou fervida (após esfriar) no 
copo de umidificação até o nível determinado;                                        

 » Trocar a água todos os dias e lavar o copo com 
água e sabão; 

 » Para trocar a água, primeiro jogar a água que 
sobrou no copo, lavar e colocar a água limpa;

 » Não mudar a temperatura do copo ajustada 
pela equipe. 

Orientações Gerais

 » Posicionar bem o paciente (elevado, sentado);

 » Quando cobrir o paciente com lençol ou cobertor, deixar o circuito do ventilador para fora (fique 
atento para não cobrir o ventilador);

 » Não dobrar o circuito;

 » Não fechar a válvula da expiração;

 » Não apertar muito a máscara;

 » Colocar a máscara com cuidado e observar o vazamento, não pode vazar muito;

 » Se a pele estiver vermelha no local onde é colocada a máscara, deixar se possível um tempo sem 
uso, passar creme na pele e não apertar muito a máscara quando colocar. Avisar a equipe;

 » Dar bastante água para o paciente, longe do momento em que usa o aparelho (verificar primeiro 
com o médico se o paciente pode tomar bastante água);

 » Na presença de mal funcionamento, chamar a empresa responsável pela avaliação do aparelho.
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Objetivo da Cartilha
10 

Esta cartilha tem como objetivo apoiar o (a) 
cuidador (a) do paciente em ambiente domiciliar, “orientando quanto aos cuidados diários com 

o paciente e também, auxiliando em possíveis 
dúvidas que surgirem no dia a dia. 

Prezado (a) cuidador (a), 

Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com o trabalho do serviço de Atenção Domiciliar. Estar com o paciente em casa, 
e não no hospital, possibilita maior autonomia a ele e sua família, ajuda em sua recuperação por estar 
em um ambiente mais acolhedor e próximo de familiares e amigos, além de evitar infecções hospitalares 
e liberar leitos de hospital para outras pessoas que precisem fcar internadas. 

A equipe do Melhor em Casa estará sempre por perto para apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. 

A seguir algumas dicas e cuidados para que o desafo de ter um familiar com limitações seja feito da 
melhor forma possível. 

“

Cuide-se para poder cuidar 
11 INÍCIO
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O que é lesão de pele e como ocorre?

O apoio do peso do corpo durante muito tempo em 
uma mesma posição leva a um aumento de pressão 
nas regiões onde o osso é mais evidente, com isso 
ocorre a diminuição do fluxo sanguíneo no local 
pressionado e a falta de oxigenação. Todos esses 
fatores agridem a pele levando ao surgimento de 
feridas, que são chamadas de Lesão por Pressão. 
Pacientes com dificuldades de mudar de posição 
e que ficam por longos períodos em cama, em 
poltrona, ou cadeira tem maior possibilidade de 
desenvolver lesões de pele.

Cobertura 
esticada

Área de contato pequena:
sem redução de pressão

Superfície de 
suporte folgada

Quais os sinais de uma lesão por pressão?

 » VERMELHIDÃO; 

 » BOLHAS;

 » ESCORIAÇÕES.

Estes sinais provocam ao paciente desconforto e dor que 
demoram a passar, por isso precisam sempre de muita 
atenção, assim que observados devem ser tratados, 
prevenindo a evolução do ferimento. 

2h

 » Mudar a posição do paciente a cada 02 horas, sempre 
observando a pele. Se houver alguma alteração, 
comunicar a equipe;

 » Manter uma boa alimentação e ingestão de água 
conforme orientações da equipe;

Como prevenir? 
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 » Havendo possibilidade, colocar o paciente no sol de 
até as 10 horas da manhã por 30 minutos;

 » Fazer uso de hidratantes corporais todos os dias e de 
preferência após o banho, realizando uma massagem 
que auxilia no aumento do fluxo de sangue local, sempre 
observando o aspecto da pele;

 » Quando colocar o paciente de lado, apoiar travesseiros entre 
as pernas para diminuir a pressão entre os joelhos e os pés;

 » Quando colocar o paciente sentado na própria cama, 
apoiar travesseiros por baixo dos joelhos e apoiando os 
braços, dessa maneira evita que o paciente escorregue ou 
tombe para o lado;

 » Atenção com os calcanhares: apoiar um travesseiro por baixo 
das pernas, deixando os pés livres sem encostar no colchão;

 » Observar entre os dedos, curvatura da orelha e parte de trás da cabeça. 
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As figuras mostram os principais pontos de pressão a serem observados e protegidos:
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ORIENTAÇÕES PARA O CUIDADO COM O 
PACIENTE NO AMBIENTE DOMICILIAR

Objetivo da Cartilha
10 

Esta cartilha tem como objetivo apoiar o (a) 
cuidador (a) do paciente em ambiente domiciliar, “orientando quanto aos cuidados diários com 

o paciente e também, auxiliando em possíveis 
dúvidas que surgirem no dia a dia. 

Prezado (a) cuidador (a), 

Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com o trabalho do serviço de Atenção Domiciliar. Estar com o paciente em casa, 
e não no hospital, possibilita maior autonomia a ele e sua família, ajuda em sua recuperação por estar 
em um ambiente mais acolhedor e próximo de familiares e amigos, além de evitar infecções hospitalares 
e liberar leitos de hospital para outras pessoas que precisem fcar internadas. 

A equipe do Melhor em Casa estará sempre por perto para apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. 

A seguir algumas dicas e cuidados para que o desafo de ter um familiar com limitações seja feito da 
melhor forma possível. 

“

Cuide-se para poder cuidar 
11 INÍCIO
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Todo paciente acamado tem chances de desenvolver complicações por ficar muito tempo na cama, 
imóvel. Por este motivo é fundamental realizar alguns exercícios durante o dia, evitando deformidades, 
rigidez, perda de movimentos, doenças pulmonares, feridas e dores em geral. Os exercícios devem ser 
feitos de forma lenta e cuidadosa, respeitando os limites do corpo do paciente. Sempre consultar a 
equipe do Melhor em Casa para saber se há alguma contraindicação para movimentar o paciente.

 » Movimentar a cabeça com cuidado para os dois lados 
(10 movimentos suaves);

 » Movimente os braços com o cotovelo esticado, abrindo 
e fechando, levantando e abaixando (10 movimentos no 
limite do ombro do paciente);

 » Movimente o antebraço do paciente, dobrando e 
esticando o cotovelo (10 movimentos no limite do 
cotovelo do paciente);
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 » Movimente as pernas do paciente, dobrando o joelho 
(uma mão apoia a coxa e a outra mão apoia o pé) em 
direção a barriga do paciente (10 movimentos no limite 
do joelho e quadril do paciente);

 » Movimente os pés do paciente para cima e para baixo e 
também em movimentos circulares (10 movimentos suaves);

 » Se possível retirar o paciente da cama e deixar sentado 
em poltrona por duas horas do dia.
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ORIENTAÇÕES PARA O CUIDADO COM O 
PACIENTE NO AMBIENTE DOMICILIAR

Objetivo da Cartilha
10 

Esta cartilha tem como objetivo apoiar o (a) 
cuidador (a) do paciente em ambiente domiciliar, “orientando quanto aos cuidados diários com 

o paciente e também, auxiliando em possíveis 
dúvidas que surgirem no dia a dia. 

Prezado (a) cuidador (a), 

Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com o trabalho do serviço de Atenção Domiciliar. Estar com o paciente em casa, 
e não no hospital, possibilita maior autonomia a ele e sua família, ajuda em sua recuperação por estar 
em um ambiente mais acolhedor e próximo de familiares e amigos, além de evitar infecções hospitalares 
e liberar leitos de hospital para outras pessoas que precisem fcar internadas. 

A equipe do Melhor em Casa estará sempre por perto para apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. 

A seguir algumas dicas e cuidados para que o desafo de ter um familiar com limitações seja feito da 
melhor forma possível. 

“

Cuide-se para poder cuidar 
11 INÍCIO
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O que é Sonda enteral?

A sonda nasoenteral é um tubo de silicone usado para alimentação quando o alimento não pode 
passar pelo trajeto normal. É instalado por via nasal ou oral (nariz ou boca) e chega até o estômago 
ou intestino, depende da indicação do paciente.

!O que fazer em caso de problemas com 
a sonda nasoenteral? 

Em caso de obstrução (entupimento), 
rachadura, furo, perda ou saída parcial 
da sonda, o cuidador deverá comunicar 
o SAD ou outro serviço que lhe for 
indicado, guardando a sonda, lavada 
com água e sabão e seu guia metálico, 
para que o enfermeiro verifique se 
podem ser reaproveitados.

Como evitar a saída da sonda nasoenteral? 

 » A sonda deve ser fixada à pele com uma fita adesiva 
hipoalergênica ou esparadrapo, para evitar que seja 
retirada acidentalmente ou que se desloque para fora do 
estômago ou intestino; 

 » Observe a marca no local que a sonda começa a aparecer 
fora do nariz para monitorização do seu posicionamento;

 » Tome cuidado especial no horário do banho.
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Como trocar as fixações da sonda? 

 » Esta fixação deve ser trocada quando estiver suja ou solta;

 » Retire a fixação antiga (cuidado para não puxar a sonda junto), limpe o nariz com água e sabão, 
seque bem e sem friccionar;

 » Fixe a sonda sem passar na frente dos olhos ou da boca;

 » A sonda não deve ficar dobrada, nem puxar a narina;

 » Em caso de vermelhidão ou machucado na pele, fixar a sonda em outro local e comunicar a equipe 
de enfermagem para avaliar o machucado. 

Como evitar obstrução da sonda nasoenteral? 

Por ser muito fina a sonda pode entupir facilmente, impossibilitando a administração da dieta enteral. 
Para evitar este problema o cuidador deve injetar com uma seringa 20 ml de água filtrada ou fervida 
(já em temperatura ambiente) na sonda, antes e após a administração da dieta ou de medicamento, 
realizando a lavagem da sonda. !Observar os cuidados com a 

administração de medicamentos, em 
caso de sentir alguma obstrução deve 
injetar 20 ml de água filtrada em jato. 
Comunicar a equipe de enfermagem 
para que possam avaliar a sonda.



Sonda Enteral
63

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

Cuidados importantes na infusão da dieta enteral:

 » Manter o paciente sentado ou com travesseiros 
nas costas para receber a dieta. Nunca administre 
a dieta com o paciente deitado para evitar vômitos 
e o risco de pneumonia. O paciente deverá estar 
em postura mais elevada durante toda a infusão da 
dieta e 30 minutos após termino; 

 » Infundir a dieta lentamente por gotejamento (por meio de frasco acoplado ao equipo), gota a gota, 
para evitar diarreia, distensão abdominal, vômitos e má absorção;

 » Para facilitar a descida da dieta, o frasco pode ser 
pendurado em ganchos, prego ou suporte de vasos (60 
cm acima da cabeça). Deve-se fracionar a dieta durante 
o dia, o volume em cada horário, não ultrapassando o 
volume de 300 ml por vez;

MAX 300ml

6
0
c
m

 » Após administrar cada frasco da dieta, correr pela 
sonda cerca de 20 ml de água filtrada ou fervida 
(temperatura ambiente) para evitar acúmulo de resíduos 
e entupimento da sonda;

 » Manter a pinça da sonda fechada, quando não estiver em uso; +             -
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!Após o preparo da dieta caseira, esta 
deverá ser guardada na geladeira e 
retirada somente a quantidade que for 
utilizar, 40 minutos antes do horário 
estabelecido. A dieta, portanto, 
deverá ser oferecida ao paciente em 
temperatura ambiente; 

 » Não aquecer a dieta em banho-maria ou em microondas;

 » Siga corretamente os horários prescritos. Evite “pular” 
horários de administração e não aumente o volume do 
próximo horário;

! » Antes de administrar a dieta, 
verifique seu aspecto, cheiro e cor.
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Recomendações importantes em relação à dieta 

Cuidados essenciais para o preparo da dieta

 » Lavar sempre as mãos antes de manipular qualquer alimento, manter as unhas curtas e limpas;

 » Separar um pano de prato somente para secar as mãos;

 » Higienizar o local (superfície de trabalho) onde será preparada as dietas com sabão ou detergente 
neutro e água. Em seguida, passar álcool de uso doméstico nas superfícies de trabalho;

 » Reservar os utensílios somente para o preparo da dieta;

 » Lavar muito bem copo de liquidificador, desmontando-o e lavando peça por peça separadamente;

 » Instrumentos de plásticos, de vidro, de acrílico e de borracha, após lavados com água e detergente 
neutro podem ser deixados numa solução de cloro, própria para desinfecção de alimentos e utensílios;

 » Seguir a diluição em água limpa recomendada pelo fabricante para alimentos e/ou utensílios 
(tipo mamadeiras); 

Preparo da solução de cloro

 » Diluir 1 colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água (nesta ordem). 
 
Lembre-se: a higiene é fundamental no manuseio da dieta, do equipo e da sonda/ostomia.
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Dietas enterais caseiras

 » No caso de leite “enriquecido” (acrescido de 
outros ingredientes) tem que deixar a preparação 
homogênea, sem grumos. Peneirar se necessário 
(peneira de malha fina). Administrar a preparação fria;

 » No caso de sopa, cozinhe em água na quantidade 
suficiente. Acrescentar as verduras (folhas) 
somente no final do cozimento. Liquidificar 
com a própria água do cozimento e peneirar. 
Deixar a preparação homogênea (sem grumos 
ou pedaços). Se necessário adicionar mais água. 
Deixe a preparação esfriar antes de administrar. 
Pode-se colocar o recipiente com a sopa dentro 
de outra vasilha com água limpa e fria para 
acelerar o resfriamento;

 » Cuidado com a consistência da 
preparação, pois é importante para 
que se possa administrar a dieta 
normalmente, não a deixar espessa e 
nem rala demais; !
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! » O ideal é preparar a refeição 
momentos antes da administração. 
Quando não for possível preparar a 
refeição no máximo para o mesmo dia, 
armazenar em geladeira, retirar de 40 
min a 01 hora antes da administração. 
NÃO esquente em banho-maria, 
microondas ou qualquer outro 
processo de aquecimento; 

! » Em caso de diarreia, retirar o açúcar, 
as folhas (verduras), diminuir o 
gotejamento da dieta e comunicar a 
equipe de enfermagem.

Dietas enterais industrializada

Validadexx/xx/xxxx » Verificar a integridade da embalagem fechada 
e a data de validade;

 » Armazenar as dietas fechadas em local apropriado, em 
temperatura ambiente, longe da luz solar direta, em 
lugar fresco e seco;
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 » Utilizar sempre a dieta que estiver mais próxima do vencimento; !
 » Antes de abrir o cuidador deve lavar a embalagem 

(lata/pote) fechada com água e sabão/detergente 
neutro e secar. Anotar a data e hora de abertura;

 » O ideal é preparar a dieta imediatamente antes do 
horário correspondente à administração. Caso seja 
necessário aguardar o horário de administração, 
armazenar a dieta na geladeira; 

 » Pode-se até preparar de uma só vez mais de uma 
etapa de dieta, para um outro período do dia, mas 
sempre armazenando em geladeira após o preparo;

!
 » Em geral a dieta enteral industrializada, 

após preparada (no caso de dietas em 
pó) ou após aberta (no caso de dietas 
líquidas) tem validade de 24 horas, 
desde que armazenada em geladeira 
no fundo da primeira prateleira. Neste 
caso, a etapa (volume correspondente 
ao horário de administração) de dieta 
deverá ser retirada da geladeira de 40 
min a 01 hora antes da administração, 
deixando em temperatura ambiente num 
espaço reservado, protegido do calor.
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Como administrar a dieta

Administração com seringa (bolus)

 » Encha uma seringa de 20ml com a dieta;

 » Tire a tampa que fecha a sonda;

 » Conecte a seringa à sonda;

 » Injete lentamente;

 » Repita a operação até o término da dieta;

 » Aspire 20ml de água com a seringa e injete na sonda para limpá-la;

 » Tampe a sonda.

20 ml

20 ml
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Administração com equipo 

 » Conecte o equipo ao frasco;

 » Pendure o frasco no gancho;

 » Abra a pinça ou rolete para encher o equipo de dieta e, em seguida, feche o rolete;

 » Conecte o equipo à sonda;

 » Abra a pinça ou rolete regulando o gotejamento (a dieta deverá pingar gota a gota, conforme 
prescrição da nutricionista/medico);

 » Ao término da dieta injete 20ml de água na sonda, com uma seringa, para limpar.

 » Na suspeita da sonda estar fora do local, não administrar dieta. Entre em contato com o 
enfermeiro assistente. Cuidado ao barbear o paciente caso a sonda esteja fixada na bochecha, 
para não cortar a sonda.

abrir
fechar

abrir
fechar
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ORIENTAÇÕES PARA O CUIDADO COM O 
PACIENTE NO AMBIENTE DOMICILIAR

Objetivo da Cartilha
10 

Esta cartilha tem como objetivo apoiar o (a) 
cuidador (a) do paciente em ambiente domiciliar, “orientando quanto aos cuidados diários com 

o paciente e também, auxiliando em possíveis 
dúvidas que surgirem no dia a dia. 

Prezado (a) cuidador (a), 

Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com o trabalho do serviço de Atenção Domiciliar. Estar com o paciente em casa, 
e não no hospital, possibilita maior autonomia a ele e sua família, ajuda em sua recuperação por estar 
em um ambiente mais acolhedor e próximo de familiares e amigos, além de evitar infecções hospitalares 
e liberar leitos de hospital para outras pessoas que precisem fcar internadas. 

A equipe do Melhor em Casa estará sempre por perto para apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. 

A seguir algumas dicas e cuidados para que o desafo de ter um familiar com limitações seja feito da 
melhor forma possível. 

“

Cuide-se para poder cuidar 
11 INÍCIO
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O que é a gastrostomia?

É uma abertura no estomago, realizada pelo médico em centro 
cirúrgico, onde é passado um tubo de silicone para regularizar 
a alimentação e a hidratação, do paciente que não está se 
alimento normalmente, pode ser temporária ou não e existem 
vários modelos de tubo.

O que é a jejunostomia?

É uma abertura no intestino, também realizada pelo médico no centro cirúrgico, quando o paciente 
apresenta alguma dificuldade no estomago, impossibilitando a alimentação via oral e pela gastrostomia.

Quem pode realizar a gastrostomia e jejunostomia?

São realizadas através de uma cirurgia, porém as trocas dos dispositivos GASTROSTOMIAS podem 
ser realizados no ambiente domiciliar, pelo profissional Enfermeiro capacitado e treinado, as 
JEJUNOSTOMIAS apenas no Hospital pelo médico, são trocadas em média a cada seis meses ou quando 
apresentar qualquer problema, seja com o dispositivo ou com o orifício no paciente.

Cuidados com a Gastrostomia e Jejunostomia:

 » Higienizar as mãos com água e sabão antes e depois da manipulação;

 » Higienizar de 02 a 03 vezes ao dia ou quando houver necessidade, sempre ao redor do orifício com 
água e sabão secando posteriormente cuidadosamente;

 » Trocar a gaze que protege a pele ao redor orifício (orifício é onde o dispositivo entra na pele);

 » Não utilizar óleos ao redor do orifício, pois pode facilitar a saída do dispositivo;

Seringa de
alimentação

Abraçadeira
aberta

A água �ui 
pelo interior

Tubo de
extenção

Porta de 
alimentação

Tipos de dispositivos para 
Gastrostomia e Jejunostomia

Botton Sonda para Jejunostomia Sondas para Gastrostomia
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 » Manter cabeceira elevada sempre no momento que estiver administrando alimentação, água ou 
medicação, para não provocar enjoos e vômitos;

 » Após o término da administração, deixar o paciente nesta posição por aproximadamente 40 minutos;

 » Em caso de enjoos e vômitos suspender a administração e relatar à equipe;

 » Após a administração de alimentação e medicação realizar uma lavagem com 20 ml de água em 
jato utilizando a seringa;

 » Em caso de dificuldade na passagem da alimentação ou medicação, utilizar água em jato com o 
auxílio de uma seringa, antes de administração da alimentação ou medicação;

 » Observar o orifício, em caso de vermelhidão, escoriações (pele ralada) e sangramentos avisar a equipe;

 » Observar presença de Granuloma no orifício (Granuloma é uma inflamação do tecido no nosso organismo);

 » Em caso de escape do dispositivo de Gastrostomia do orifício, realizar higiene com água fria, manter 
o paciente deitado de barriga para cima e solicitar o serviço de urgência.

A seguir alguns exemplos de gastrostomia com complicações e como limpar para evita-las:

Granuloma Higienização da 
gastrostomia

Gastrostomia 
com sujidade

Gastrostomia 
de Botton
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Objetivo da Cartilha
10 

Esta cartilha tem como objetivo apoiar o (a) 
cuidador (a) do paciente em ambiente domiciliar, “orientando quanto aos cuidados diários com 

o paciente e também, auxiliando em possíveis 
dúvidas que surgirem no dia a dia. 

Prezado (a) cuidador (a), 

Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com o trabalho do serviço de Atenção Domiciliar. Estar com o paciente em casa, 
e não no hospital, possibilita maior autonomia a ele e sua família, ajuda em sua recuperação por estar 
em um ambiente mais acolhedor e próximo de familiares e amigos, além de evitar infecções hospitalares 
e liberar leitos de hospital para outras pessoas que precisem fcar internadas. 

A equipe do Melhor em Casa estará sempre por perto para apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. 

A seguir algumas dicas e cuidados para que o desafo de ter um familiar com limitações seja feito da 
melhor forma possível. 

“

Cuide-se para poder cuidar 
11 INÍCIO
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O que é a Sondagem Vesical?

É um procedimento para retirada de urina da bexiga quando o paciente está impossibilitado de 
esvaziar sozinho. É utilizado um dispositivo de látex ou silicone para introdução pela via urinária 
até a bexiga, retirando a urina. Este procedimento pode ser de alívio onde o paciente passa 
pelo procedimento e não fica com nenhum dispositivo fixado ou intermitente (demora), onde é 
fixado no paciente a sonda com uma bolsa coletora que chamamos de sistema fechado, assim o 
esvaziamento da bexiga segue de maneira contínua.

!Quem pode realizar a Sondagem 
vesical e Cistostomia?

São realizados por profissionais Enfermeiros 
e Médicos capacitados e treinados, as 
trocas posteriores a primeira vez, podem 
ser realizados em domicílio sempre 
utilizando a técnica estéril, para não 
contaminar. A Cistostomia é feita no 
hospital por se tratar de uma cirurgia. 

O que é a Cistostomia? 

É um procedimento para retirada da urina, 
porém por meio de uma incisão cirúrgica 
realizada na pelve (região abaixo da cicatriz 
umbilical, e acima da genitália) onde é fixada 
a sonda com uma bolsa coletora para o 
esvaziamento da bexiga intermitente.
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Cuidados com a Sondagem vesical e Cistostomia

 » Higienizar de 02 a 03 vezes ao dia ou quando houver 
necessidade, com água e sabão secando posteriormente 
cuidadosamente, realizando com cuidado para não puxar 
e retirar a sonda do lugar. Realizar giros para verificar se 
não está aderido na parte interna;

 » Para Cistostomia trocar a gaze que protege a pele ao 
redor orifício (orifício é onde o dispositivo entra na pele);

 » Não utilizar óleos ao redor do orifício, pois pode 
facilitar a saída do dispositivo;

 » Higienizar as mãos com água e sabão antes 
e depois da manipulação;
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 » Manter a bolsa coletora sempre para baixo, 
sem encostar no chão;

 » Observar a coloração da urina dentro da bolsa, em caso 
de cor alaranjado ou sangramento avisar a equipe;

 » Esvaziar a bolsa coletora 02 vezes ao dia no mínimo, se 
protegendo ao máximo, utilizando luva e principalmente 
deixando o seu rosto o mais longe possível;

 » Jogar o conteúdo da bolsa em um recipiente exclusivo 
para isso e depois no vaso sanitário; 
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 » Observar o orifício, em caso de vermelhidão, 

escoriações (pele ralada) e sangramentos avisar a equipe;

 » Em caso de escape da sonda do orifício, realizar 
higiene com água fria, manter o paciente deitado de 
barriga para cima e solicitar o serviço de urgência.

Fixação e posição da bolsa coletora:

Fixar a sonda com fita na coxa. Fixar a sonda na perna com velcro.

Curativo para fixação da sonda
do paciente com cistostomia.

Fixação de sonda vesical
em pacientes masculino.

Fixação de sonda
vesical em mulher. 
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Objetivo da Cartilha
10 

Esta cartilha tem como objetivo apoiar o (a) 
cuidador (a) do paciente em ambiente domiciliar, “orientando quanto aos cuidados diários com 

o paciente e também, auxiliando em possíveis 
dúvidas que surgirem no dia a dia. 

Prezado (a) cuidador (a), 

Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com o trabalho do serviço de Atenção Domiciliar. Estar com o paciente em casa, 
e não no hospital, possibilita maior autonomia a ele e sua família, ajuda em sua recuperação por estar 
em um ambiente mais acolhedor e próximo de familiares e amigos, além de evitar infecções hospitalares 
e liberar leitos de hospital para outras pessoas que precisem fcar internadas. 

A equipe do Melhor em Casa estará sempre por perto para apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. 

A seguir algumas dicas e cuidados para que o desafo de ter um familiar com limitações seja feito da 
melhor forma possível. 

“

Cuide-se para poder cuidar 
11 INÍCIO
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O que é acesso venoso?

É a via de administração de medicação diretamente nas veias, nela é possível fazer medicação em grande 
quantidade e aquelas que pela via oral não são possíveis de administrar. São dois tipos: acesso venoso 
periférico, que é a inserção de um cateter nos membros (braço, mão, perna, etc.) e acesso venoso central, 
este é utilizado em pacientes que necessitam de grandes quantidades de medicamento e soro - é uma via 
calibrosa para infusão de algumas medicações específicas, como quimioterapia, dieta parenteral. 

Quem pode manipular o acesso venoso?

O acesso venoso periférico pode ser puncionado por enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos. Já 
o acesso venoso central só pode ser puncionado por médicos em casa ou no hospital. 

Cuidados com o acesso venoso periférico

 » Sempre lavar as mãos antes de entrar em contato com o paciente;

 » Somente a equipe médica e de enfermagem pode manipular o acesso e fazer a medicação;

 » Verificar se está bem fixado na pele;

 » No momento do banho, proteger o acesso e evitar com que caia água no local - isso pode ser feito 
com plástico;

 » Sempre que for mexer no local do acesso, garantir a lavagem de mãos para evitar possíveis infecções;

 » Verificar sempre se há sinais de sujidade e sangramentos e caso tenha, chamar imediatamente a 
equipe de enfermagem;

 » Se houver vermelhidão, edema e a pele na região do acesso estiver quente, solicite avaliação da 
equipe de enfermagem;

 » Caso o paciente diga que tem dor durante a infusão de alguma medicação ou mesmo em repouso, 
feche o registro do equipo imediatamente e solicite imediatamente avaliação da equipe.
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Dificuldades com o acesso venoso

 » Possibilidade de ocorrer sangramentos se não estiver bem fechado;

 » Possibilidade de sair se não houver cuidado e boa fixação;

 » Porta de entrada para infecções;

 » Desconfortável para o paciente;

 » Dor no local. 

Existem diferentes tipos de cateter venoso para administração de medicações e procedimentos de 
hemodiálise, que são eles:

Catéter venoso periférico

Existem vários tipos de dispositivos para este acesso, dentre eles, Jelco, Scalp, Abocath, entre outros. 
É considerado um dos procedimentos invasivos mais comuns e é usado para administração de fluidos, 
nutrientes, medicações, sangue e derivados.

Escalpe Acesso Venoso Dispositivo para acesso 
venoso periférico

Cateter venoso central com inserção periférica (PICC)

O PICC é um cateter venoso de inserção periférica e se aloja próximo ao coração, tomando 
características de acesso central, muito utilizado em tratamentos de infusão de medicações de longa 
permanência como quimioterapias e drogas de uso contínuo.
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Cateter Venoso Central

O cateter venoso central, é utilizado principalmente na UTI para infusão de grandes volumes de 
medicações e algumas em específico, como drogas vasoativas. O uso domiciliar, fora do ambiente 
hospitalar é pouco comum por apresentar um alto risco de infecção.

Cateter de Hemodiálise 

O catéter de Hemodiálise (Shilley) é 
utilizado temporariamente para realização 
de hemodiálise, quando o paciente tem 
urgência em iniciar as sessões e ainda não 
está definido a via definitiva par a realização 
do procedimento. É um cateter manipulado 
apenas por enfermeiros e deve ser aberto 
somente para a sessão de diálise.

Portocath

O cateter totalmente implantado, é utilizado para medicações de aplicação frequente que necessitam de 
acesso central, comumente usados para infusão de quimioterápicos e transfusões. Colocado em baixo 
da pele com procedimento cirúrgico, só pode ser manipulado por enfermeiros e médicos.
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Objetivo da Cartilha
10 

Esta cartilha tem como objetivo apoiar o (a) 
cuidador (a) do paciente em ambiente domiciliar, “orientando quanto aos cuidados diários com 

o paciente e também, auxiliando em possíveis 
dúvidas que surgirem no dia a dia. 

Prezado (a) cuidador (a), 

Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com o trabalho do serviço de Atenção Domiciliar. Estar com o paciente em casa, 
e não no hospital, possibilita maior autonomia a ele e sua família, ajuda em sua recuperação por estar 
em um ambiente mais acolhedor e próximo de familiares e amigos, além de evitar infecções hospitalares 
e liberar leitos de hospital para outras pessoas que precisem fcar internadas. 

A equipe do Melhor em Casa estará sempre por perto para apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. 

A seguir algumas dicas e cuidados para que o desafo de ter um familiar com limitações seja feito da 
melhor forma possível. 

“

Cuide-se para poder cuidar 
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O que são drenos?

São dispositivos usados para ajudar no escape e saída de líquidos de alguma cavidade corporal. São vários 
tipos e com várias finalidades. São colocados na maior parte das vezes no tratamento pós cirurgia, infecções 
com presença de muita secreção ou descomprimir uma área com presença de líquidos em excesso.

Dificuldades com os drenos:

 » Possibilidade de entupimento da saída de secreção;

 » Posicionamento inadequado, dificultando a saída de secreção;

 » Perda do dreno (quando a abertura que deve ficar dentro da pele acaba saindo a ponto de poder 
ver por fora);

 » Entrada de bactérias e possibilidade de infeção relacionada ao dreno;

 » Possibilidade de dor local.

abrir
fechar

Como deve ser feito o cuidado 
com os dispositivos?

 » Lavar as mãos sempre que for entrar 
em contato com o paciente;

 » Posicionar o paciente confortavelmente 
para o momento do curativo;

 » Manter o local de inserção do dreno 
sempre limpo e seco;

 » Observar sinais de vermelhidão;

 » Observar coloração e aspecto da 
secreção, em caso de presença de 
coloração avermelhada ou amarelada, 
sinalizar a equipe;

 » Não fechar a saída do dreno;

 » Conferir sempre após a manipulação se não esqueceu de abrir a saída do dreno;

 » Em caso de excesso de secreção, trocar os curativos com frequência;

 » Verificar a fixação do dreno diariamente;

 » Sempre que houver algo de anormal com relação aos drenos, comunicar a equipe imediatamente.
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» APARELHOS E EQUIPAMENTOS 

» Ventiladores de suporte à vida. 

» Bolsa coletora de urina 

» Sonda de aspiração 

» Sonda Foley 

INÍCIO



Glossário de equipamentos
93

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

APARELHOS E EQUIPAMENTOS

 » Ventiladores de suporte à vida.

 » Bolsa coletora de urina 

 » Sonda de aspiração 

 » Sonda Foley 
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 » Frasco de dieta

 » Sonda Nasoenteral 

 » Sonda de Gastrostomia 

 » Equipo de dieta
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