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“Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a 

existir. Uma planta, uma criança, um idoso... Tudo o que vive 

precisa ser alimentado. Assim, o cuidado, a essência da vida 

humana, precisa ser continuamente alimentado. O cuidado vive 

do amor, da ternura, da carícia e da convivência”. (BOFF, 1999) 
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Estimado cuidador 
 
Cuidar de pacientes acamados é uma 

tarefa que requer uma atenção especial. 

Devido ao estado de saúde, essas 

pessoas, na maioria dos casos, 

encontram-se debilitadas e precisam de 

apoio, paciência e compreensão. 

 

Os cuidados com a higiene, alimentação e locomoção (transporte) são 

fundamentais para evitar problemas que podem surgir durante o 

tratamento. Manter a limpeza do ambiente, do leito e o cuidado nas 

trocas de roupas, no banho e na preparação dos alimentos devem ser 

rotina para evitar infeções e complicações.  

 

Mais do que cuidar do corpo, essas pessoas precisam também de apoio 

moral, para que não se sintam um “peso” para seus familiares e 

cuidadores. Trabalhar a autoestima pode ajudar muito na melhoria do 

estado do paciente. Por isso, é função de todos que convivem com ele 

garantir que se sinta sempre querido e sempre que possível, integrá-lo 

às atividades da família. 
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Este guia traz algumas informações  

importantes  para  orientá-lo  no  cuidado  

com paciente   em  casa.  Leia tudo com 

muita atenção e caso tenha dúvidas, 

procure a equipa da sua USF de Valongo 

para esclarecê-las. Não tenha vergonha 

de perguntar. Os nossos profissionais 

estarão sempre dispostos a ajudá-lo no 

que for possível para garantir o bem-estar 

do paciente
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Algumas informações sobre higiene oral, 

corporal e banho  
 

• Deixe que o paciente escolha a melhor hora para seu 

banho;  

 

• Se ele puder fazê-lo sozinho, organize todo o  

material necessário e coloque-o  próximo dele;  

 

• Não o deixe completamente só, pois ele pode 

 precisar de sua ajuda ,se algo errado acontecer; 

 

• Verifique a temperatura da água. O paciente  

pode não se aperceber da temperatura, se alguma 

  parte do corpo dele estiver menos sensível;  

 

• Aproveite para, depois do banho,  

massajar a pele com um  

   creme hidratante. A massagem ajuda a ativar a circulação. 
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Cuidados com a pele 

 

• Observe se há lugares onde a pele aparece ruborizada 

(ombros, nádegas, calcanhar etc.);  

 

• Caso observe essas regiões avermelhadas, talvez seja 

necessário providenciar um colchão anti escaras ,  protetores 

de pura lã também podem ser úteis. Peça orientações e 

sugestões à equipa de enfermagem;  

 
 

Higiene Oral 
 
 

 A higiene oral deve ser feita pela manhã, 

à noite e após cada refeição;  

 

 Escolha uma escova de dentes bem macia, 

que se adapte melhor às necessidades do paciente. 

 

Se a pessoa não consegue fazer a higiene oral sozinha, 

 o cuidador deve ajudá-la da seguinte maneira: 
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  Colocar a pessoa sentada em frente ao lavatório ou na cama, 

com uma bacia. 

  Colocar uma pequena porção de pasta de dente para evitar que 

a pessoa engasgue. 

  Escove os dentes. 

Como proceder quando a pessoa usa prótese 

As próteses são partes artificiais, conhecidas como “dentadura”. 

A prótese é importante tanto para manter a autoestima da 

pessoa, como manter as funções dos dentes na alimentação, na  

fala e no sorriso. Por todos esses motivos e sempre que possível  

a prótese deve ser mantida na boca da pessoa, mesmo enquanto 

ela dorme, (exceto em algumas situações). 

Quando for fazer a limpeza a boca da pessoa que usa prótese, 

realiza-se da seguinte maneira: 

1.  Retire a prótese e a escove-a fora da boca, com escova de 

dente mais dura e sabão neutro ou dentífrico apropriado; 

2.  Para a limpeza das gengivas, bochechas e língua  o cuidador 

pode utilizar escova de dentes mais macia ou com um pano ou 

gaze humedecidas em água. O movimento de limpeza da língua 
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é realizado de dentro para fora, é necessário ter cuidado para que 

a escova não toque no final da língua, pois pode tocar na 

garganta e provocar vontade de vomitar. 

3. Enxaguar bem a boca e recolocar a prótese.    

 

Vestir ou ajudar a vestir-se 
 

Deve-se observar a diferença entre vestir e ajudar a vestir. Essa 

postura vem ao encontro do objetivo maior ,quanto aos cuidados 

a serem dispensados ao paciente, que consiste em manter o 

máximo possível as capacidades ainda existentes. 

 Estimule-o a escolher a roupa que quer vestir; 

 Opte por adquirir roupas práticas e com poucos botões, 

fechos etc. que dificultam a sua colocação. 

 

                           

 

É importante estimular o auto cuidado     

e manter a autonomia. 
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  Alimentação saudável 
 

Uma alimentação saudável, isto é, adequada nutricionalmente  tem 

influência no bem-estar físico e mental, no equilíbrio emocional, na 

prevenção e tratamento de doenças.  

É importante que a alimentação seja saborosa, colorida e equilibrada, 

que respeite as preferências individuais e valorize os alimentos da 

região, da época e que sejam acessíveis também do ponto de vista 

económico.   

Para se ter uma alimentação equilibrada, com todos os nutrientes 

necessários para a manutenção da saúde é preciso variar os tipos de 

alimentos, consumindo-os com moderação. Os alimentos fornecem 

calorias, que são a quantidade de energia utilizada pelo corpo para a 

manutenção de suas funções e atividades.  

Uma alimentação que fornece mais calorias do que o organismo 

gasta em suas atividades diárias pode provocar o excesso de peso. 

Uma alimentação que fornece menos calorias que o necessário pode 

levar à perda de peso e desnutrição. 

    

    Por isso é importante seguir as orientações dos  

profissionais de saúde quando ajudam a  

definir a dieta. 

http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&sa=N&biw=1366&bih=653&tbm=isch&tbnid=QtuXGbTGLhBOFM:&imgrefurl=http://cantinhodaletras.blogspot.com/2011/02/alimentacao.html&docid=9WHJdfWR2DoQvM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-mQ5B5CLXpmA/TWfcqYHx9FI/AAAAAAAAFas/nuXV9EBcE5M/s1600/roda+alimento.jpg&w=576&h=592&ei=-OpsT8GzEYWx0QWwhKW4Bg&zoom=1
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A Roda dos alimentos ajuda o a escolher a quantidade e os alimentos 

que deve consumir diariamente, assim como as porções diárias 

necessárias. 

 

Cuidados nas Refeições 

 

• Estimule o paciente a fazer as suas refeições sozinho 

(sempre que isso for possível) mesmo que no começo 

ele o faça muito lentamente; 

 

• O prato, os talheres, o copo ou a chávena, 

devem estar adaptados para facilitar o seu uso  

 

• Coloque-o com a cabeceira bem elevada se 

a refeição for feita no leito (as almofadas 

podem ajudar no posicionamento); 

 

• Não se esqueça de oferecer líquidos, 

mesmo que ele não os solicite. É 

muito importante manter a 

hidratação;  
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• Esteja atento à temperatura dos alimento antes de servi-los. Lembre-

se de que o paciente pode ter alguma redução na sensibilidade que 

dificulte a perceção da temperatura;  

 

• Observe se as refeições estão a ser bem toleradas, caso contrário, 

procure apoio junto da sua enfermeira/médico de família para 

conhecer outras alternativas de dieta;  

 

• A dor desestimula o apetite. Portanto, certifique-se que o paciente 

esteja medicado com os analgésicos prescritos pelo médico para que 

a dor não dificulte a alimentação;  

 

• Se for possível, ofereça sempre pequenas quantidades de comida e 

permita que o paciente escolha entre várias opções de alimentos;  

 

• No caso dos pacientes com problemas na movimentação dos braços, 

lembre-se sempre de colocar os alimentos e a água próximos ao lado 

não afetado.  
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Alimentação  - Sonda Nasogástrica 
  
A alimentação por sonda é uma opção do seu médico/enfermeiro de 

família só deve ser usada nas seguintes situações:    

•Quando a pessoa não se pode alimentar pela 

boca. 

• Para ajudar na cicatrização de feridas. 

•Quando a quantidade de alimentos que a 

pessoa come, não está a ser  suficiente. 

 

Contudo se não for contra indicado pode manter a alimentação pela boca 

para manter a estimulação da mastigação e deglutição. 

A alimentação pode ser preparada em casa ou adquirir alimentos já 

preparados, boiões, iogurtes. Também existe alimentação entérica 

industrializada.. Esta alimentação só deve ser prescrita para 

administração por indicação  do seu médico/enfermeiro de família.  

As dietas caseiras são preparadas com alimentos naturais cozidos e 

passados no liquidificador e preferencialmente coados, devem ter 

consistência líquida e sua validade é de 12 horas após a sua preparação.  

 



            Manual do Cuidador - Manual de Apoio ao Cuidador de Pacientes Dependentes 

USF de Valongo 

14 

A alimentação já preparada já vem pronta para ser consumida, tem um 

custo mais alto e pode ser utilizada por 24 

horas depois de aberta. 

A alimentação entérica pode ser  

prescrita pelo médico ou enfermeira e a  

sonda  deve ser colocada  pela equipa de 

enfermagem.  

A fixação externa da sonda pode ser trocada 

pelo cuidador, desde que tenha cuidado para não a deslocar. Para fixar a 

sonda é melhor utilizar adesivo antialérgico, e mudar frequentemente o 

local de fixação, assim pode evitar ferir a pele ou causar alergias.  

Alimentação- Cuidados a ter 
 

O cuidador deve seguir os seguintes cuidados quando a pessoa estiver a 

ser alimentada por sonda nasogástrica.  

•Antes de dar a dieta coloque a pessoa sentada na cadeira ou na cama, 

com as costas bem apoiadas e deixe-a nessa posição por 30 minutos após 

terminar a alimentação. Esse cuidado é necessário para evitar que em 

caso de vómitos ou regurgitação, restos alimentares entrem nos pulmões.  
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No caso de alimentação “ industrial”  

Pendure o frasco da alimentação 

entérica num gancho, prego ou suporte 

de vaso numa posição mais alta do que 

a pessoa, para facilitar a descida da 

dieta. 

 

•Injete a dieta na sonda lentamente 

quase gota a gota. Esse cuidado é 

importante para evitar diarreia 

,formação de gases, distensão abdominal, vómitos e também para que  o 

organismo  aproveite melhor o alimento e absorva  os seus nutrientes.  

•A quantidade  de alimentação administrada de cada vez deve ser no 

máximo 350ml, várias vezes ao dia; ou de acordo com a orientação da 

equipa de saúde.  

•Quando terminar a alimentação entérica injete na sonda de 20ml de 

água fria ou tépida se for fervida, para evitar que os resíduos de 

alimentos entupam a sonda.  

 

•Para as pessoas que não podem beber água pela boca ofereça água  

entre as refeições, á temperatura ambiente,  com ajuda da seringa  

45º 
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•A sonda deve  permanecer fechada sempre que não estiver em uso. 

•A dieta entérica de preparação caseira  deve  ser guardada no frigorifico 

e retirada 30 minutos antes do uso, somente a  porção a ser dada.  

•A dieta  deve  ser dada em temperatura ambiente, não há necessidade de 

aquecer a dieta em banho-maria ou no  micro-ondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem medicamentos 
que não devem ser administrados  
pela sonda ou juntos com a dieta.  
Verifique sempre com seu médico 
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Cuidados na hora de dar os remédios 
 

• A organização dos remédios (com suas doses e horários) deve ser 

feita com muita atenção. Esclareça as suas dúvidas com os 

médicos antes de administrar os medicamentos;  

 

• Não ofereça comprimidos, cápsulas ou outros medicamentos que 

devem ser engolidos quando o paciente estiver deitado. 

Mantenha a cabeceira bem elevada para isso. Se não for possível 

conseguir uma cama adaptada, use travesseiros ou almofadas 

grandes;  

Se não for possível elevar a cabeceira, vire-o 

de lado;  

 

Se houver dificuldade de engolir os 

comprimidos, triture-os e dissolva o pó 

numa pequena quantidade de água.  

 

Não se esqueça de verificar sempre a data 

de validade dos medicamentos. 
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Cuidados com sonda vesical- Algalia 
 
 

A sonda vesical é um “tubo” que se utiliza para esvaziar e recolher a 

urina da bexiga. As sondas vesicais são utilizadas nos casos em que não 

se consegue urinar, porque a saída está obstruída ou porque existe uma 

alteração nos nervos que controlam o esvaziamento da bexiga.. Por 

último podem também ser usadas para introduzir medicamentos na 

bexiga, obter amostras de urina ou controlar a quantidade de urina 

produzida.  

A colocação de uma sonda pode ser temporária e esta pode ser retirada 

uma vez esvaziada a bexiga. Noutras situações ela é colocada durante um 

maior período de tempo: são as sondas vesicais permanentes. Estas 

necessitam de uma série de cuidados por parte do paciente ou do seu 

cuidador de forma a manter o seu funcionamento adequado e evitar 

infeções. 

 

A sonda liga-se a uma saco coletor, que pode ser fixada na 

lateral da cama, da cadeira de rodas ou na perna do paciente 

(caso ele ande).  

Cuidados a ter: 

1. Lave as mãos antes de mexer na sonda; 

2. Limpe a pele a volta da sonda com água e sabão pelo menos uma vez 

por dia para evitar a acumulação de secreções: 
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3. Mantenha o saco coletor sempre abaixo do nível da cama, (abaixo do 

nível da bexiga) e não deixe que fique muito cheio, para evitar que a 

urina retorne para dentro da bexiga; 

 4. Não deixe que a sonda se dobre. 

 5. Antes de esvaziar o saco da urina é necessário fechar a sonda para 

evitar perdas de urina. 

6. A sonda não precisa de nenhum tipo de fixação externa, porque tem 

um balão (bexiga) interno que a impede de sair do lugar; 

tenha cuidado para não puxar a sonda, porque irá ferir 

a uretra, e provocar traumatismo; 

 

Importante: Beber no mínimo 1,5 L de agua por 

dia 

 
 
Quando consultar o seu médico/enfermeira de 
família? 
 Se o utente tiver febre ou a urina tiver um cheiro intenso ou for 

espessa ou turva. 

 Se apresentar inflamação na uretra ou na saída da sonda. 

 Se observar sangue dentro ou à volta da sonda. 

 Quando não urinar ou o volume de urina diminuir acentuadamente 

apesar da ingestão abundante de líquidos. 

 Se perder urina em grande quantidade por fora da sonda 
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Higienização das mãos 

 

Embora as mãos pareçam limpas, existem milhões de bactérias e 

micróbios que se podem esconder debaixo das unhas, mesmo depois de 

lavar as mãos com bastante água. A forma descrita abaixo é a mais 

eficiente para eliminar grande parte dos germes. Se não for possível fazer 

exatamente deste forma em todas as situações, tente seguir essas 

instruções na hora de preparar as refeições ou fazer pequenos curativos. 

 

Como higienizar as mãos 
 
Pegue um sabonete ou sabão e esfregue as mãos por um minuto mais ou 

menos; enxague as mãos , tirando todo o sabão desta primeira lavagem;  

• Ensaboe-as novamente e desta vez, concentre-se nos dedos e unhas;  

• Procure lavar dedo por dedo de todos os 

lados;  

• Com uma escovinha de unhas , limpe 

debaixo das mesmas;  

• Com as mãos ainda cheias de sabão, lave a 

parte da torneira que vai tocar para fechá-

la; 

 Enxague as mãos e a torneira;  

 Após fechar a torneira, seque suas mãos com uma toalha bem limpa.  
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Transporte para a cadeira de rodas 
ou para a cama 

  
• Quando for transferir o paciente  para a poltrona, 

traga-o para perto do leito. Não se afaste nesse 

momento, pois ele poderá ter tonturas e cair; 

 

• Para ter uma boa base de apoio, mantenha  

seus pés um pouco afastados, um apontar para  

 cama e o outro para a cadeira de rodas;  

 

• Apoie os braços dele sobre os ombros; 

 

• Os seus joelhos devem estar um pouco 

flexionados e suas mãos devem  

segurar a cintura do paciente;  
 

• Se quiser melhorar o apoio, 

 coloque um cinto bem largo para poder  

segurá-lo com mais firmeza;  
 

• Caso ele não possa sair do leito, procure 

mudá-lo de posição várias vezes durante 

o dia (deitar de lado ou de costas, etc.);  
 

 

• Para colocá-lo novamente no leito é 

só seguir estes passos em sequência 

invertida.
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Como ajudar a ir a casa de banho 
 
• O paciente vai precisar frequentemente de ajuda para ir a casa de 

banho. Ele deve sentir-se à vontade para chamar o cuidador quando 

precisar. Procure dar-lhe a maior privacidade possível. Se houver 

pessoas no quarto, peça para saírem por um instante;  

 

• Em vez de fazer suas necessidades no leito, é preferível que o paciente 

vá a casa de banho (sozinho ou acompanhado) mesmo que seja com 

algumas dificuldades;  

 

• Coloque na casa de banho todo o material de higiene de que ele 

poderá precisar num lugar de fácil acesso;  

 

• Peça orientações à equipa de enfermagem sobre como limpar o 

paciente .  
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O que é uma úlcera de pressão? 
 
 
Também chamadas de escaras, é uma ferida dolorosa causada pela 

pressão ou pelo atrito prolongado das regiões da pele em que os  ossos 

são mais salientes. 

 

Para preveni-las, é necessária a mobilização  

e massagem frequente para ativar a circulação 

 dos pacientes acamados por longos períodos. 

 

Posição totalmente deitada (decúbito dorsal)  
 

A permanência prolongada nesta posição pode facilitar o 

aparecimento de escaras. Procure mudá-lo de posição várias vezes 

por dia. 

 

Posição Lateral 
 

Observe na figura os pontos expostos aparecimento de escaras. Pode 

ser útil colocar uma almofada na cabeça e uma menor entre as pernas, 

para atenuar o atrito causado pelo peso de uma perna sobre a outra. 

 
 
 
 
1

2  
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Posição sentada 
 
Use uma almofada de espuma ou 

outro material macio. As costas e os 

pés também devem ficar sobre algum 

acolchoamento. Uma proteção  para 

os pés também pode ser útil. 

 

Posição de Fowler (sentado meio inclinado) 

 

Na posição Fowler, as almofadas e acolchoados 

de espuma ou lã natural  também são muito úteis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.google.pt/imgres?q=material+anti+escaras&um=1&hl=pt-PT&biw=1366&bih=653&tbm=isch&tbnid=ulpkdRAIgp1NuM:&imgrefurl=http://www.maocheiadesaude.com/artigos/material-anti-escara/&docid=jqMjpIyKtvuWdM&imgurl=http://www.maocheiadesaude.com/imagens/artigos/thumbs/Calcanheira.jpg&w=210&h=210&ei=kVtuT7qDJZKC8gOs39DADQ&zoom=1
http://www.google.pt/imgres?q=material+anti+escaras&start=193&um=1&hl=pt-PT&biw=1366&bih=653&tbm=isch&tbnid=FEQczf9vF7jhXM:&imgrefurl=http://trifar.pt/product/coxim-anti-escara-pele-natural&docid=Qe7bW48BQLBUBM&imgurl=http://trifar.pt/thumb/&w=383&h=308&zc=1&src=/Imgs/produtos/product_327/coximpelenatural.jpg&w=383&h=308&ei=3FtuT_apLY-q8APa_bC_DQ&zoom=1
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Como fazer um “tratamento” simples (superficial) 

 

1. Lave muito bem as mãos (leia com atenção as instruções na 

página 20);  

2. Retire o penso com cuidado para que não encoste na ferida e lave 

novamente as mãos (em caso de contato acidental);  

3. Lave bem a lesão com soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9%);  

4. Com uma gaze estéril (totalmente livre de bactérias) limpe ao 

redor da ferida, sem encostar na lesão;  

5. Cubra a ferida, sem apertar, com outras gazes e coloque o 

adesivo;  

6. Volte a lavar as mãos.  

 
 

 

Peça orientações à equipa de Enfermagem se 

perceber que já existem zonas ruborizadas ou 

lesões na pele, que não melhoram ou que estejam 

a aumentar. 

  
1

3 
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Algumas dicas importantes 

 

• Faça uma lista das tarefas do dia e procure fazer primeiro aquelas 

relacionadas com seu “paciente”.  

 

• Talvez ele tenha dificuldade em se expressar. Tenha paciência.  

• Repita as perguntas quantas vezes forem necessárias. Pode ser  

que ele tenha tido dificuldade em entendê-las.  

• Não permita que outras pessoas ou membros da família falem 

sobre problemas na sua presença. Isso pode deixá-lo angustiado  

• Quando se sentir cansado ou stressado, divida com outro familiar 

as tarefas. O trabalho de cuidar é de toda a família.  

• Se tiver dificuldades ou dúvidas sobre 

 os cuidados a serem prestados, entre em contato com a 

equipa da sua USF de Valongo. 

 Um profissional poderá orientá-lo ate mesmo por telefone  

 

 

 

 Saiba que nossa equipa estará 

 sempre presente e disposta a  

atendê-lo da melhor maneira possível. 
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 Anotações importante
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