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“Quando a gente 
gosta é claro que a 

gente cuida”.

Peninha
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APRESENTAÇÃO

10

Prezado leitor e cuidador,

Este livro busca incentivar o
conhecimento e boas práticas na
realização de cuidados a pacientes
domiciliados, dependentes de terceiros.

O manual foi planejado com o
objetivo de apresentar as principais
orientações sobre procedimentos
realizados em ambiente domiciliar e que,
a princípio, eram de competência
exclusiva de profissionais da saúde
durante a internação hospitalar do
paciente.

Desse modo, esperamos uma leitura
proveitosa no sentido de auxiliar
significativamente em um melhor cuidado
para pacientes em tratamento em
domicílio.
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LAVAGEM 
DAS 

MÃOS 
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LAVAGEM DAS MÃOS 

A lavagem das mãos é uma técnica
simples e eficiente para eliminar
micróbios causadores de doenças que
utilizam as mãos como meio de
transporte.

Lavar as mãos com água e sabão é
indicada para remover a sujeira,
oleosidade, células e os micróbios que
vivem na pele.
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Quando lavar as mãos?

LAVAGEM DAS MÃOS 

Antes e depois de realizar o cuidado.

Sempre que notar sujeira nas mãos.

Antes do preparo das medicações.

Antes do preparo da alimentação
caseira ou da dieta industrializada.

13



Como realizar a lavagem 
correta das mãos 

LAVAGEM DAS MÃOS 

Atenção: Lave as mãos por pelo menos 40
segundos.

Técnica:

14

1. Abrir a torneira e 
molhar as mãos.

2. Colocar na palma da
mão o sabonete líquido
(quantidade suficiente
para cobrir as mãos).

Nota: Imagens da seção coletadas do livro “Segurança do Paciente em Serviços de Saúde:
Higienização das Mãos” da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2009.



Como realizar a Higienização 
Simples das Mãos 

LAVAGEM DAS MÃOS 

15

3. Esfregar as palmas das
mãos para ensaboar.

4. Esfregar a palma da
mão direita contra o
dorso da mão
esquerda entrelaçando
os dedos e repetir com
a outra mão.

5. Esfregar as palmas das
mãos e entrelaçar os
dedos e esfregar os
espaços entre os
dedos .

Como realizar a lavagem 
correta das mãos 

LAVAGEM DAS MÃOS 



Como realizar a Higienização 
Simples das Mãos 

LAVAGEM DAS MÃOS 

16

6. Esfregar o dorso dos
dedos de uma mão
com a palma da outra
mão, segurando os
dedos, com
movimento de vai e
vem e repetir com a
outra mão.

7. Esfregar o polegar
direito, com o auxílio
da palma da mão
esquerda, fazendo
movimento circular e
repetir com a outra
mão.

Como realizar a lavagem 
correta das mãos 

LAVAGEM DAS MÃOS 



Como realizar a Higienização 
Simples das Mãos 

LAVAGEM DAS MÃOS 
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8. Esfregar as pontas dos
dedos e unhas da mão
esquerda contra a
palma da mão direita,
fechada em concha,
fazendo movimentos
circulares e repetir
com a outra mão.

9. Esfregar o punho
esquerdo, com o
auxílio da palma da
mão direita, fazendo
movimentos circulares
e repetir com a outra
mão.

Como realizar a lavagem 
correta das mãos 

LAVAGEM DAS MÃOS 



Como realizar a Higienização 
Simples das Mãos 

LAVAGEM DAS MÃOS 

18

10. Enxaguar as mãos para retirar o
sabonete.

11. Secar as mãos com papel ou toalha
limpa. Começar pelas mãos e depois os
punhos. Fechar a torneira com o papel
tolha.

Como realizar a lavagem 
correta das mãos 

LAVAGEM DAS MÃOS 
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CUIDADOS 
COM A 

TRAQUEOSTOMIA
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Uma traqueostomia é uma abertura na
traqueia, que fica no pescoço, por onde
é colocada uma cânula de metal ou
plástico para manter a passagem de ar
para os pulmões permitindo a
respiração.

A remoção de secreções dos pulmões é
realizada pela aspiração e deve ser feita
toda vez que o paciente tossir e sair
“catarro” ou quando notar que ele não
está respirando “direito” (com esforço).

20

CUIDADOS COM A 
TRAQUEOSTOMIA



Material necessário para o 
procedimento

21

CUIDADOS COM A 
TRAQUEOSTOMIA

mesa
toalha ou 

papel toalha 1 pacote de gaze

1 máscara 1 óculos 
1 par de luvas 

estéreis   

1 sonda de 
aspiração

aspirador 
portátil

2 vasilhas

1 frasco soro fisiológico

depósito com tampa 
(ou a embalagem da 

sonda)



Como realizar a aspiração

Atenção: Reunir todo o material sobre a
mesa antes de iniciar o procedimento.

Técnica:

22

1. Ligar o aspirador
na tomada.

2. Colocar água limpa
no depósito.

3. Conectar a
mangueira ao
aspirador.

CUIDADOS COM A 
TRAQUEOSTOMIA

água aqui

local de 
conexão da 
mangueira



Como realizar a aspiração

4. Abrir a embalagem da sonda e das
gazes, sem retirar ou deixar encostar
em qualquer superfície.

5. Despejar o soro fisiológico na vasilha,
aproximadamente 300ml. Se não tiver
soro fisiológico, pode ser utilizada água
filtrada.

6. Levantar a cabeceira do paciente.

CUIDADOS COM A 
TRAQUEOSTOMIA

23



Como realizar a aspiração

7. Lavar as mãos de
forma correta,
conforme explicado
no início do livro.

8. Observar as condições
da traqueostomia, da
cânula e da faixa de
fixação.

9. Se notar alguma ferida
ao redor da abertura
no pescoço, ligar para
a equipe e relatar o
caso.

CUIDADOS COM A 
TRAQUEOSTOMIA

24



Como realizar a aspiração

10. Se notar qualquer alteração (defeito)
na cânula, informar ao enfermeiro.

11. Se observar sujeira na faixa de fixação
faça a remoção e trocar por outra
limpa. Após terminar a aspiração lavar
com água, sabão e deixar de molho em
água sanitária.

12. Colocar a máscara, os óculos e por
último calçar as luvas.

CUIDADOS COM A 
TRAQUEOSTOMIA

25



Como realizar a aspiração

13. Manter a mão dominante (mão mais
usada nas tarefas) sempre estéril, ou
seja, sem tocar em nada; os materiais
deverão ser manipulados com a outra
mão (não dominante) ou com a ajuda
de uma segunda pessoa.

14. Com a mão dominante, remover a
cânula interna e segurar sobre uma
vasilha. Depois enxaguar a cânula com
soro fisiológico, segurando-a com a
outra mão.

CUIDADOS COM A 
TRAQUEOSTOMIA

26

cânula 
interna

cânula 
externa



Como realizar a aspiração

15. Colocar a cânula interna sobre uma
gaze estéril.

16. Segurar a sonda de aspiração com a
mão dominante e a mangueira com a
outra
Observação: durante todo o
procedimento a mão dominante irá
segurar a sonda de aspiração.

17. Se o paciente for consciente peça para
ele respirar profundamente antes de
inserir a sonda.

CUIDADOS COM A 
TRAQUEOSTOMIA

27



Como realizar a aspiração

18. Ligar o aspirador com a mão não
dominante e depois segurar a
mangueira. Pinçar a mangueira com os
dedos polegar e indicador para
interromper a aspiração e soltar para
liberar.

CUIDADOS COM A 
TRAQUEOSTOMIA

28



Como realizar a aspiração

CUIDADOS COM A 
TRAQUEOSTOMIA

29

19. Inserir a sonda delicadamente na
cânula até ficar difícil para passar ou o
paciente tossir.
Observação: coloque a sonda sem
aspirar, ou seja, coloque a sonda com a
mão dominante e manter a outra mão
pinçada para fechar a aspiração.



Como realizar a aspiração

20. Cada aspiração deverá durar entre 10 a
15 segundos.

21. Liberar o fluxo de ar e ir retirando a
sonda com um movimento para frente
e para trás até que saia por completo.

22. Deixar o paciente respirar por um
minuto antes de colocar a sonda
novamente.

23. Repetir o processo até observar a
diminuição das secreções.

CUIDADOS COM A 
TRAQUEOSTOMIA

30



Como realizar a aspiração

24. Cada vez que retirar a sonda, colocar a
ponta da sonda na vasilha com soro e
aspirar para remover as secreções de
dentro.

25. Ao final do procedimento, fazer a
limpeza final da sonda aspirando o
soro fisiológico. Se necessário, limpar a
parte externa da sonda com uma gaze.

CUIDADOS COM A 
TRAQUEOSTOMIA

31



Como realizar a aspiração

26. Desconectar a sonda da mangueira e
guardar dentro da embalagem ou
depósito limpo.
Observação: a mesma sonda poderá
ser utilizada várias vezes se não estiver
contaminada por outras superfícies.

27. Fazer a limpeza externa da cânula com
gaze úmida de soro fisiológico e inserir
a cânula interna.

28. Limpar a área do orifício com gaze
úmida de soro fisiológico e colocar
gazes limpas e secas em cada lado da
traqueostomia (entre a pele e a
cânula).

CUIDADOS COM A 
TRAQUEOSTOMIA

32



Como realizar a aspiração

29. Trocar a faixa de fixação, se necessário,
e abaixar a cabeceira da cama.

CUIDADOS COM A 
TRAQUEOSTOMIA

33



35

ORIENTAÇÕES 
PARA ARMAZENAMENTO 

E USO DE NUTRIÇÃO 
ENTERAL

34
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ORIENTAÇÕES PARA 
ARMAZENAMENTO E USO DE 

NUTRIÇÃO ENTERAL

As dietas enterais industrializadas,
que incluem as formas líquidas e em
pó, devem seguir as recomendações
do fabricante para a conservação.
Portanto, ler as informações do
frasco/lata é fundamental.

As dietas devem ser conservadas em
local seco, limpo e livre da luz do sol.
Não devem estar próximas de fontes
de calor e de produtos que exalem
cheiro. Dever ser preferencialmente
guardadas em armários. Nunca deixe
no chão.



36

ORIENTAÇÕES PARA 
ARMAZENAMENTO E USO DE 

NUTRIÇÃO ENTERAL

Coloque na geladeira apenas o frasco
que foi aberto. Depois de aberta deve
ser utilizado no prazo máximo de 24
horas. Após esse período deve ser
descartada.

A dieta que estiver em conservação
na geladeira deve ser retirada da
geladeira 30 minutos antes da
administração. A dieta nunca deve ser
aquecida no fogo ou no micro-ondas.
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ORIENTAÇÕES PARA 
ARMAZENAMENTO E USO DE 

NUTRIÇÃO ENTERAL

Para melhor conservação, retire
apenas a quantidade da dieta
prescrita e devolva o restante para a
geladeira. Deixe a dieta retirada em
temperatura ambiente e protegida
para evitar contaminação por no
mínimo 30 minutos antes da
administração.

Os dispositivos utilizados na
administração: sonda, frasco, equipo,
seringa, devem ser utilizados por um
prazo máximo de 24 horas, desde que
corretamente higienizados, sendo
descartados após esse período.
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ORIENTAÇÕES PARA 
ARMAZENAMENTO E USO DE 

NUTRIÇÃO ENTERAL

A limpeza dos dispositivos deve ser
feita com água e detergente neutro.
Lembre-se de enxaguá-los bem. Deixe
os dispositivos mergulhados por 20
minutos em solução de 1 litro de água
com 1 colher de sopa de água
sanitária. Lembre-se de enxaguá-los
bem antes de guardar em depósito
fechado.

Lembre-se: a limpeza deve ser
realizada após cada nutrição.

Fica a dica: utilize sempre água
filtrada ou fervida no preparo da dieta
em pó.



40

CUIDADOS 
COM A 

GASTROSTOMIA
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As sondas de alimentação,
gastrostomia e jejunostomia, são
aparelhos colocados dentro do
estômago ou do intestino através do
abdômen (barriga) em pessoas que não
podem se alimentar pela boca ou que
não podem usar sonda nasoenteral ou
nasogástrica (sondas colocadas pelo
nariz).

40

CUIDADOS COM A 
GASTROSTOMIA



Material necessário para o 
procedimento

41

CUIDADOS COM A 
GASTROSTOMIA

1 pacote de gaze

1 frasco de 
alimentação

1 equipo para 
nutrição enteral

1 par de luvas de 
procedimento  

1 copo de água 
filtrada

1 seringa de 
20ml

1 frasco soro 
fisiológico

1 depósito com tampa

Fórmul
a para 
nutriçã

o 
enteral

fórmula enteral prescrita 
(industrializada ou caseira, 
de acordo com a prescrição 

do nutricionista)



Como administrar a 
alimentação

1. Lavar as mãos utilizando as orientações
anteriores.

2. Posicionar o paciente na posição
sentada, levantando a cabeceira da
cama ou colocando travesseiros nas
costas.

3. Calçar as luvas de procedimento.

42

CUIDADOS COM A 
GASTROSTOMIA



Como administrar a 
alimentação

43

6. Abrir a embalagem do
frasco de alimentação
e despejar a
quantidade de ml
prescrita da fórmula
ou da dieta caseira
dentro do frasco de
nutrição.

CUIDADOS COM A 
GASTROSTOMIA

4. Observar a data de validade da nutrição
e as condições da embalagem.

5. Agitar a fórmula antes de abrir o frasco.



Como administrar a 
alimentação

44

7. Conectar o equipo ao frasco com o
regulador fechado, após isso fazer a
abertura para que o alimento preencha
o equipo e retire o ar. Recolocar a
tampa do equipo para evitar
contaminação.

CUIDADOS COM A 
GASTROSTOMIA

conecte o 
equipo aqui ponta do 

equipo

tampa do 
equipo



Como administrar a 
alimentação

45

8. Com a seringa (sem agulha) aspirar
20ml de água e conectar a sonda do
paciente. Injetar o volume de água para
verificar o passagem da sonda e
possível obstrução.
Observação: reservar a seringa para uso
posterior.

CUIDADOS COM A 
GASTROSTOMIA

conecte sonda e 
seringa com 

água



Como administrar a 
alimentação

46

CUIDADOS COM A 
GASTROSTOMIA

9. Conectar a extremidade do equipo a
sonda do paciente e regular o fluxo em
gotas de infusão do alimento.
Observação: o alimento deve ser
administrado entre 40 a 60 minutos.

conecte o 
equipo a sonda 



Como administrar a 
alimentação

47

CUIDADOS COM A 
GASTROSTOMIA

estômago

sonda

pele



Como administrar a 
alimentação

48

10. Após acabar a infusão do alimento
remover o equipo e injetar novamente
um volume de 30ml com a seringa para
lavar a sonda do paciente e evitar
obstrução.

11. Lavar o frasco de alimentação com água
e sabão neutro. Conectar o equipo ao
frasco com água limpa para que o fluxo
de água remova o resto de alimento.
Para administração de água utilizar o
mesmo procedimento da alimentação.

CUIDADOS COM A 
GASTROSTOMIA



Como administrar a 
alimentação

49

12. Guardar o equipo e o fraco em um
depósito com tampa.
Observação: o mesmo frasco e equipo
devem ser utilizados por um período
de 24 horas, depois trocar por novos.

13. A limpeza ao redor da sonda deve ser
realizada com soro fisiológico e gaze. Se
notar secreções ou ferimento informar
a equipe de saúde.

CUIDADOS COM A 
GASTROSTOMIA
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CUIDADOS 
COM A SONDA 

NASOGÁSTRICA E 
NASOENTÉRICA

50



A alimentação enteral por sondas é
uma técnica utilizada para fornecer
alimento ao paciente que está
impossibilitado de ingerir alimentos
pela boca. Além disso, pacientes que
estão sujeitos a broncoaspirar
(alimento entrar nos pulmões) ou que
tenham doenças e/ou obstruções. A
sonda nasogástrica leva os alimentos
até o estômago do paciente, já a
nasoentérica leva os alimentos até o
intestino.

51

CUIDADOS COM A SONDA 
NASOGÁSTRICA E 
NASOENTÉRICA
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Material necessário para o 
procedimento

52

CUIDADOS COM A SONDA 
NASOGÁSTRICA E 
NASOENTÉRICA

1 pacote de gaze

1 frasco de 
alimentação

1 equipo para 
nutrição enteral

1 par de luvas de 
procedimento  

1 copo de água 
filtrada

1 seringa de 
20ml

esparadrapo ou 
micropore

1 depósito com tampa

Fórmul
a para 
nutriçã

o 
enteral

fórmula enteral prescrita 
(industrializada ou caseira, 
de acordo com a prescrição 

da nutricionista)



Como administrar a 
alimentação

1. Lavar as mãos na técnica.

2. Posicionar o paciente na posição
sentada, levantando a cabeceira da
cama ou colocando travesseiros nas
costas.

3. Calçar as luvas de procedimento.

53

CUIDADOS COM A SONDA 
NASOGÁSTRICA E 
NASOENTÉRICA



Como administrar a 
alimentação

54

CUIDADOS COM A SONDA 
NASOGÁSTRICA E 
NASOENTÉRICA

6. Abrir a embalagem do
frasco de alimentação e
despejar a quantidade
de ml prescrita da
fórmula ou da dieta
caseira dentro do
frasco de nutrição.

4. Observar na nutrição a data de validade
e as condições da embalagem.

5. Agitar a fórmula antes de abrir o frasco.



Como administrar a 
alimentação

CUIDADOS COM A SONDA 
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7. Conectar o equipo ao frasco com o
regulador fechado, após isso fazer uma
abertura para que o alimento preencha
o equipo e retire o ar. Recolocar a
tampa do equipo para evitar
contaminação.

conecte o 
equipo aqui ponta do 

equipo

tampa do 
equipo
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CUIDADOS COM A SONDA 
NASOGÁSTRICA E 
NASOENTÉRICA

8. Com a seringa (sem agulha) aspirar
20ml de água e conectar a sonda do
paciente. Injetar o volume de água para
verificar a passagem da sonda e
possível obstrução.
Observação: reservar a seringa para uso
posterior.

conecte sonda e 
seringa com 

água
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CUIDADOS COM A SONDA 
NASOGÁSTRICA E 
NASOENTÉRICA

9. Conectar a extremidade do equipo a
sonda do paciente e regular o fluxo em
gotas de infusão da alimentação.
Observação: a alimentação deve ser
administrada durante 40 a 60 minutos.

conecte o 
equipo a sonda 
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CUIDADOS COM A SONDA 
NASOGÁSTRICA E 
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posição do paciente para receber a 
alimentação

no mínimo 60 
cm acima do 

paciente
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10. Após acabar a infusão da alimentação
remover o equipo e injetar novamente
um volume de 30ml de água com a
seringa para lavar a sonda do paciente
e evitar obstrução.

11. Lavar o frasco com água e sabão
neutro. Para limpeza do equipo
conectá-lo ao frasco com água limpa
para que o fluxo de água remova o
restante de alimento. Para infusão de
água utilizar o mesmo procedimento da
alimentação.
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12. Guardar o equipo e o frasco em um
depósito com tampa.
Observação: o mesmo frasco e equipo
devem ser utilizados por um período de
24 horas, depois trocar por novos.

13. A limpeza ao redor da sonda deve ser
realizada com soro fisiológico e gaze. Se
notar secreções ou ferimento informar
a equipe de saúde.
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14. Caso o esparadrapo de fixação esteja
sujo, fazer a remoção e trocar por um
novo, tomando cuidado para não
mover a sonda da posição.
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15. Observação: Caso o paciente puxe a
sonda, não tente reinserir. Remova a
sonda por completo e despreze no lixo.
Se for sonda nasogástrica ligue para a
equipe e informe o caso: o enfermeiro
fará a troca em domicílio. Se sonda
nasoentérica ligue para o serviço de
remoção (SAMU-192 ou SOS-Vida) e
dirija-se a uma unidade de pronto
atendimento ou hospital para troca.
Para paciente acamado o transporte
deverá ser realizado por ambulância.
Para o paciente em condições de
sentar, o transporte poderá ser
realizado em carro convencional.
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A oxigenoterapia consiste na
administração de oxigênio ao paciente
para evitar e tratar a hipóxia, ou seja, a
quantidade de oxigênio baixa no
sangue. É realizada por meio de cânula,
cateter ou máscara.

64

CUIDADOS COM A 
OXIGENOTERAPIA
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CUIDADOS COM A 
OXIGENOTERAPIA

umidificador

cateter nasal cilindro de 
oxigênio

água 
destilada

mangueira extensora

fluxomêtro 
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1. Colocar o cilindro
próximo a cama (o
fluxômetro deve ser
montado pelo
funcionário responsável
pela distribuição do
cilindro. Pedir auxílio a
equipe de saúde, em caso
de dúvidas).

2. Lavar o umidificador uma
vez ao dia com água e
sabão neutro. Trocar a
água do umidificador
todos os dias.

CUIDADOS COM A 
OXIGENOTERAPIA
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3. Despejar água destilada no frasco do
umidificador até completar um nível
entre o volume mínimo e máximo.
IMPORTANTE: nunca colocar o soro
fisiológico no umidificador.

CUIDADOS COM A 
OXIGENOTERAPIA

Nível Máximo

Nível Mínimo
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4. Conectar a mangueira na saída de ar do
umidificador.

5. Conectar o cateter na mangueira.

CUIDADOS COM A 
OXIGENOTERAPIA
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6. Colocar a extremidade do cateter nas
narinas do paciente e passar cada lado
por trás das orelhas ajustando o laço
abaixo do pescoço.

CUIDADOS COM A 
OXIGENOTERAPIA
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7. Abrir de forma lenta o fluxômetro e
regular no nível de oxigênio indicado
pelo profissional de saúde.

CUIDADOS COM A 
OXIGENOTERAPIA

válvula de 
regulação de 

oxigênio 

observe a 
quantidade de 

oxigênio liberado 
pelo movimento da 

bola de metal 
dentro da cápsula 

de vidro
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A cistostomia é um orifício, ou seja,
uma abertura na barriga, logo abaixo
do umbigo, feita para retirar a urina.
Nele é inserido uma sonda vesical de
demora para que a urina seja retirada
constantemente.

72

CUIDADOS COM A 
CISTOSTOMIA



Material necessário para o 
procedimento
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CUIDADOS COM A 
CISTOSTOMIA

1 pacote de gaze
1 par de luvas de 

procedimento  

esparadrapo ou 
micropore

depósito ou balde

1 frasco soro 
fisiológico

1 máscara 1 par de luvas 
estéreis  

esp
arad

rap
o
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1. Lavar as mãos utilizando as orientações
anteriores.

2. Abrir a gaze e retirar duas tiras de
esparadrapo necessárias para fixação.

3. Calçar as luvas de procedimento.

4. Remover o curativo e desprezar no lixo.

CUIDADOS COM A 
CISTOSTOMIA

esp
arad

rap
o
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5. Verificar a presença de infecção,
secreções ou ferimento.

6. Remover as luvas de procedimento e
calçar a luva estéril.

7. Com a mão dominante pegar parte da
gaze e umedecer com soro fisiológico
segurando o frasco com a outra mão.

CUIDADOS COM A 
CISTOSTOMIA
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8. Limpar a área ao redor da sonda, em
movimentos circulares, começando na
área do orifício para fora numa
distância de 4 dedos. Repetir o
processo quantas vezes for necessário
para deixar a área limpa de sujeira. Para
realizar o procedimento suspender a
sonda para facilitar a limpeza. A
suspensão deve ser feita segurando a
ponta da sonda (parte conectada a
mangueira da bolsa coletora de urina).

CUIDADOS COM A 
CISTOSTOMIA

limpe a área do 
círculo
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9. Limpar a sonda com gaze úmida com
soro fisiológico a partir da base levando
a gaze para cima.
Observação: fazer o processo apenas
uma vez com a mesma gaze, ao repetir
trocar por uma nova gaze.

CUIDADOS COM A 
CISTOSTOMIA

faça a limpeza 
seguindo a seta, ou 

seja, da abertura 
para a ponta da 

sonda

base 
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10. Colocar duas gazes dobradas, uma de
cada lado da sonda, e fixar com
esparadrapo.

CUIDADOS COM A 
CISTOSTOMIA

forma de cobrir a 
cistostomia
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11. Observação: caso a sonda saia ou seja
desconectada da bolsa não tente
colocar novamente. Informe a equipe
ou dirija-se a uma unidade de saúde.

12. A bolsa coletora deve sempre
permanecer abaixo do nível da bexiga,
ou seja, sempre deve estar abaixo da
cintura do paciente. Isso evita que a
urina volte para dentro da bexiga.

CUIDADOS COM A 
CISTOSTOMIA
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CUIDADOS COM A 
CISTOSTOMIA

bolsa sempre 
abaixo do paciente, 

ou seja, da altura 
da cistostomia
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13. Quando for necessária a movimentação
do paciente, faça o clampeamento
(fechamento da trava) da mangueira da
bolsa para evitar o retorno da urina. O
clampe deve ser fechado próximo da
conexão com a sonda vesical. Lembre-
se de remover o clampe ao final da
movimentação.

CUIDADOS COM A 
CISTOSTOMIA

clampe para fechar 
a bolsa
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14. A bolsa deve ser esvaziada pelo menos
uma ou duas vezes ao dia ou sempre
que esteja cheia.

15. Para esvaziar a bolsa calçar uma luva de
procedimento, colocar uma vasilha
embaixo da bolsa e destrave a ponta da
bolsa. Ao final, fechar a passagem para
que a urina volte a ser acumulada na
bolsa. Despejar a urina coletada no
vaso sanitário.

CUIDADOS COM A 
CISTOSTOMIA

abertura para saida 
da urina
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O cateterismo vesical ou sondagem
vesical consiste na colocação de um
cateter pela uretra até a bexiga. O uso
da sonda permite a saída da urina
direto para uma bolsa coletora.

84

CUIDADOS COM A SONDA 
VESICAL DE DEMORA
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CUIDADOS COM A SONDA 
VESICAL DE DEMORA

1 pacote de gaze

1 par de luvas de 
procedimento  

depósito ou balde

1 frasco soro 
fisiológico

esparadrapo ou 
micropore

esp
arad

rap
o
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1. Lavar as mãos seguindo as orientações
anteriores.

2. Abrir a gaze e retirar uma tira de
esparadrapo necessária para fixação.

3. Calçar as luvas de procedimento.

4. Verificar a presença de infecção,
secreções ou ferimento no orifício da
uretra.

CUIDADOS COM A SONDA 
VESICAL DE DEMORA

esp
arad

rap
o
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5. Com a mão dominante, pegar parte da
gaze e umedecer com soro fisiológico
segurando o frasco com a outra mão.

6. Limpar a sonda a partir da uretra
levando a gaze para cima, ou seja, da
abertura do pênis para a ponta da
sonda.

CUIDADOS COM A SONDA 
VESICAL DE DEMORA

Observação: fazer
o processo apenas
uma vez com a
mesma gaze, ao
repetir trocar por
uma nova gaze.
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7. Observação: caso a sonda saia ou seja
desconectada da bolsa não tente
colocar novamente. Informe a equipe
ou dirija-se a uma unidade de saúde.

8. A bolsa coletora deve sempre
permanecer abaixo do nível da bexiga,
ou seja, sempre deve estar abaixo da
cintura do paciente. Isso evita que a
urina volte para dentro da bexiga.

CUIDADOS COM A SONDA 
VESICAL DE DEMORA
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CUIDADOS COM A SONDA 
VESICAL DE DEMORA

bolsa sempre 
abaixo do paciente, 

ou seja, da altura 
da cistostomia
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9. Quando for necessária a movimentação
do paciente faça o clampeamento
(fechamento da trava) da mangueira da
bolsa para evitar o retorno da urina. O
clampe deve ser fechado próximo da
conexão com a sonda vesical. Lembre-
se de remover o clampe ao final da
movimentação.

CUIDADOS COM A SONDA 
VESICAL DE DEMORA

clampe para fechar 
a bolsa
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10. A bolsa deve ser esvaziada pelo menos
uma ou duas vezes ao dia ou sempre
que esteja cheia.

11. Para esvaziar a bolsa calçar uma luva de
procedimento, colocar uma vasilha
embaixo da bolsa e destrave a ponta da
bolsa. Ao final, fechar a passagem para
que a urina volte a ser acumulada na
bolsa. Despejar a urina coletada no
vaso sanitário.

CUIDADOS COM A SONDA 
VESICAL DE DEMORA

abertura para saída 
da urina
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O cateter urinário externo, também
chamado de cateter preservativo, é
semelhante a um preservativo
(camisinha) que se encaixa sobre o
pênis, proporcionando um modo
seguro e não invasivo de coleta de
urina.
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ORIENTAÇÕES PARA USO DO 
CATETER URINÁRIO EXTERNO
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ORIENTAÇÕES PARA USO DO 
CATETER URINÁRIO EXTERNO

1 pacote de 
gaze ou toalha

1 par de luvas de 
procedimento  

depósito ou balde 
com água

1 frasco soro 
fisiológico

sabonete em barra 
ou líquido bolsa coletora

cateter urinário 
externo

esparadrapo ou 
micropore

esp
arad

rap
o
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1. Lavar as mãos seguindo as orientações
anteriores.

2. Retirar a bolsa coletora e o cateter do
envelope.

3. Calçar as luvas.

ORIENTAÇÕES PARA USO DO 
CATETER URINÁRIO EXTERNO
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4. Verificar o pênis, procurando sinais de
infecção, sujeira ou ferimentos
expondo a glande (retrair o prepúcio).

5. Fazer a limpeza do pênis com água e
sabonete neutro.

ORIENTAÇÕES PARA USO DO 
CATETER URINÁRIO EXTERNO

Prepúcio aberto Prepúcio fechado 

glande
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6. Secar o pênis antes de colocar o
cateter.

7. Se necessário aparar os pelos pubianos
que podem dificultar a fixação do
cateter.
Observação: utilizar tesoura sem ponta.

8. Trocar as luvas.

ORIENTAÇÕES PARA USO DO 
CATETER URINÁRIO EXTERNO
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9. Colocar o cateter preservativo
segurando a extremidade sobre a
glande e desenrolar com a outra mão
até a base do pênis.

ORIENTAÇÕES PARA USO DO 
CATETER URINÁRIO EXTERNO

desenrole o cateter urinário externo,
a parte idêntica a um preservativo, no 

sentido da seta até a base do pênis

desenrole até este local 
indicado pela seta
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10. Para fixar, colocar uma tira de
esparadrapo em forma de espiral,
começando abaixo da glande e
finalizando na base do pênis.

11. Observação: o cateter preservativo
deve ser trocado a cada 24 horas.

ORIENTAÇÕES PARA USO DO 
CATETER URINÁRIO EXTERNO

Nota: Imagem da seção coletada do site https://www.vivermelhordomiciliar.com.br/manual-
de-cuidados-com-o-idoso/
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12. A outra ponta do cateter deve ser
fixada na mangueira da bolsa coletora
com esparadrapo.

ORIENTAÇÕES PARA USO DO 
CATETER URINÁRIO EXTERNO

ponta do cateter urinário externo
deve ser fixada na bolsa nos locais 

indicados pelos círculos



102

CUIDADOS 
COM A 

COLOSTOMIA  

101



A colostomia é a exteriorização, ou
seja, colocar para fora do corpo uma
parte do intestino através da barriga. O
objetivo é desviar o trânsito intestinal
normal. Portanto, as fezes deixam de
sair pelo ânus. As pessoas com
colostomia passam a eliminar as fezes
para dentro da bolsa de colostomia.

102

CUIDADOS COM A 
COLOSTOMIA 
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CUIDADOS COM A 
COLOSTOMIA 

1 pacote de 
gaze ou 1 

toalha

luvas de 
procedimento  

depósito ou balde 
com água

bolsa de 
colostomia

tesoura 



1. Lavar as mãos seguindo as orientações
anteriores.

2. Calçar as luvas de procedimento.

3. Observar a pele ao redor da bolsa para
identificar vazamentos e a condição da
pele, se está saudável.

Como realizar a troca da bolsa 
de colostomia
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CUIDADOS COM A 
COLOSTOMIA 
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4. Observação: a bolsa de colostomia
deve ser trocada entre 3 a 7 dias. Se for
ileostomia a troca deve ser feita entre 3
a 5 dias.

5. O conteúdo da bolsa (fezes) deve ser
esvaziado quando necessário ao longo
dos dias de uso. O esvaziamento deve
também ser realizado antes da troca de
bolsas.

CUIDADOS COM A 
COLOSTOMIA 

bolsa vista pela frente
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CUIDADOS COM A 
COLOSTOMIA 

abra o clipe e esvazie as fezes 
dentro de um recipiente. 

Leve ao vaso sanitário para 
eliminação

clipe aberto clipe fechado
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6. Para proteger outras partes do corpo e
o leito das fezes, no momento da
retirada da bolsa, usar toalhas de papel
ou pano limpo abaixo da bolsa.
Remover a bolsa do paciente com
cuidado. A bolsa deve ser removida
puxando a barreira cutânea, ou seja, o
adesivo que é colado a pele.

CUIDADOS COM A 
COLOSTOMIA 

Barreira ou adesivo
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7. Observar se o estoma, ou seja, o
intestino apresenta ferimentos, inchaço
ou qualquer outra possível diferença. A
pele ao redor também deve ser
observada com atenção.

8. Lavar as mãos.

9. Posicionar o paciente deitado no leito.
Nesta posição, a barriga ficará com
menos rugas na pele e isso irá facilitar a
colocação da bolsa.

CUIDADOS COM A 
COLOSTOMIA 
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CUIDADOS COM A 
COLOSTOMIA 

estoma intestinal, ou seja, abertura na barriga com 
exposição de parte do intestino para fora do corpo
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10. Trocar as luvas por novas.

11. Limpar a pele ao redor com água. Usar
soro fisiológico, se preferir.

12. Secar a pele ao redor com gazes.

CUIDADOS COM A 
COLOSTOMIA 

13. Retirar o
lacre da
bolsa
puxando.
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14. Medir o estoma pela parte do adesivo
da bolsa coletora.

15. Cortar com a tesoura o adesivo. Tenha
cuidado! Corte um pouco maior que o
tamanho do estoma para evitar
pressão, ou seja, para não ficar
apertado.

CUIDADOS COM A 
COLOSTOMIA 

local para medir o estoma
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CUIDADOS COM A 
COLOSTOMIA 

corte a área indicada 
pelas linhas 
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16. Retirar a cobertura do adesivo depois
de cortar.

CUIDADOS COM A 
COLOSTOMIA 
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17. Aplicar a bolsa. Apertar de forma firme
ao redor do estoma para fixar bem a
bolsa na pele.

CUIDADOS COM A 
COLOSTOMIA 

Nota: Imagem da seção coletada do site
https://www.coloplast.com.br/coloplast-ativa/estomia/rotina/.
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18. Fechar a extremidade (ponta da bolsa)
com o clipe.

CUIDADOS COM A 
COLOSTOMIA 
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ORIENTAÇÕES PARA USO DE 
MEDICAMENTOS

Medicamento é algo importante no
tratamento, portanto, siga as dicas
para o melhor uso.

Sempre siga as recomendações
médicas descritas na receita.

Siga as orientações repassadas pelo
enfermeiro no uso dos medicamentos.

Conserve os medicamentos em local
limpo, seco, preferencialmente dentro
de algum depósito usado
exclusivamente para medicamentos.
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ORIENTAÇÕES PARA USO DE 
MEDICAMENTOS

Os medicamentos devem ser tomados
com intervalo de tempo correto para que
tenham a melhor resposta no
tratamento, sendo assim, siga as dicas de
horário padrão a seguir:

Prescrito de 12 em 12 horas ou 2
vezes ao dia: faça uso no horário de 8
e 20 horas, por exemplo.

Prescrito de 8 em 8 horas ou 3 vezes
ao dia: para facilitar administre o
medicamento às 14 / 22 / 06 horas.

Prescrito de 6 em 6 horas ou 4 vezes
ao dia: faça uso no horário das 6 / 12 /
18 / 24 horas.
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O Melhor em Casa é um serviço indicado
para pessoas que apresentam
dificuldades temporárias ou definitivas
de sair do espaço da casa para chegar até
uma unidade de saúde, ou ainda para
pessoas que estejam em situações nas
quais a atenção domiciliar é a mais
indicada para o seu tratamento.

A atenção domiciliar visa proporcionar
ao paciente um cuidado mais próximo da
rotina da família, evitando
hospitalizações desnecessárias e
diminuindo o risco de infecções, além de
estar no aconchego do lar.

120

COMO FUNCIONA O 
PROGRAMA MELHOR EM CASA



Nos casos em que o paciente precisa ser
visitado semanalmente ou mais, ele
poderá ser acompanhado por equipes
específicas de Atenção Domiciliar, como
as que fazem parte do Programa Melhor
em Casa.

O atendimento é realizado por equipes
multidisciplinares, formadas
prioritariamente por médicos,
enfermeiros, técnicos em enfermagem,
fisioterapeuta, nutricionistas,
fonoaudiólogos, psicólogos e assistente
social, além de outros profissionais que
podem ser acrescidos à equipe.
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COMO FUNCIONA O 
PROGRAMA MELHOR EM CASA



A equipe do Programa Melhor em Casa é 
formada por diversos profissionais da 
saúde com as mais variadas áreas de 

atuação. Conheça cada profissional nas 
próximas páginas.
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ASSISTENTE SOCIAL

Profissional responsável por prestar
serviços de apoio social ao paciente no
contexto individual e familiar para o
tratamento de saúde. Ele identifica e
analisa problemas biopsicossociais,
promovendo sua reintegração ao meio
social, familiar e de trabalho, bem como
dos processos sociais de promoção da
saúde, além de implementar ações para
promoção da saúde, dentro da área de sua
especialização.
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CIRURGIÃO

O cirurgião examina o paciente e a
necessidade da realização de
procedimentos que devem ser realizados
para o bem-estar e pronta recuperação.
Alguns procedimentos como troca de
dispositivos serão realizados no conforto
do seu lar.
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ENFERMEIRO

O profissional enfermeiro tem por função
prestar assistência ao paciente e
coordenar os serviços e fluxos de
atendimento. Irá realizar procedimentos
para o bem-estar no meio domiciliar
semelhante ao aplicado no hospital,
portanto, acompanhará o paciente na
realização de sinais vitais, troca de sondas,
aplicação de curativos, prescrição do
plano de cuidados, entre outros. Irá
também realizar a avaliação dos cuidados
que foram ensinados ao cuidador e
paciente. O material que irá ser utilizado
pelo paciente também fica a cargo deste
profissional.
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ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA

Este enfermeiro é especialista em feridas e
uso de sondas e bolsas, portanto, irá
ajudar nesta aérea para a rápida
recuperação das feridas e na manutenção
das sondas e bolsas coletoras.

FISIOTERAPEUTA

Executa métodos e técnicas de fisioterapia
com finalidade de prevenir, restaurar,
desenvolver e conservar o desempenho
físico. É o responsável por realizar
diagnósticos específicos que envolvam a
fisioterapia, além de reeducar, recuperar,
reintegrar e reabilitar o paciente.
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FONOAUDIÓLOGO

Acompanha o paciente na prevenção e
reabilitação, utilizando técnicas específicas
da sua área. Desenvolve cuidados com a
voz, fala e deficiência na alimentação oral
em quem utiliza sondas para alimentação.

MÉDICO

Responsável por realizar consultas e
atendimentos médicos. Ele implementa
ações de promoção da saúde e trata os
problemas identificados nas visitas.
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NUTRICIONISTA

Este profissional planeja, orienta e
organiza a dieta, ou seja, a alimentação de
acordo com a necessidade do tratamento.
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PSICÓLOGO

Quando surgem dificuldades no
comportamento individual e/ou familiar,
que afetam o bem-estar, será necessária a
ajuda deste profissional.



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

O técnico vai realizar procedimentos de
enfermagem assim como o enfermeiro.
Além disso, irá auxiliar na realização de
procedimentos junto ao enfermeiro,
cirurgião e médico.
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