CUIDAR DE IDOSOS
Nossa vida é formada por ciclos. Quando acaba um,
começa outro. A vida não para!

Introdução
Mais do que uma atitude benevolente, a atenção à vida do idoso é um ato de
amor, respeito e gratidão àqueles que nos proporcionaram a base das nossas
vidas.
São pessoas que nos deram suporte e que, nesta fase da vida, precisam de
nós, não só afetivamente, mas nas situações práticas do dia a dia.

O processo de envelhecimento
O envelhecimento é um processo de diminuição progressiva de habilidades
motoras, sensitivas e de conhecimento.
Isto pode levar a:
•
•
•
•

Apego aos próprios valores;
Dificuldade de aceitar o novo;
Supervalorização da própria história de vida;
Conflitos com a realidade atual.
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Principais alterações ocorridas com o envelhecimento
Mudança rápida de humor, explosão diante de
estímulos insignificantes.
Prostração, alteração do apetite e do sono, autoestima
Depressão
baixa, falta de interesse pelo que se passa à sua volta,
irritabilidade, forte sentimento de culpa.
Diminuição da capacidade em se adaptar à realidade e
Comportamento
a frustrações, tendo como consequência queixas
de queixa
frequentes.
Habilidade
Afetiva

O idoso que adoece e se torna dependente pode apresentar várias reações,
tais como:
Reações

O que ocorre?

Sentimento
de culpa

Acha que está incomodando
e os problemas da família
são devidos à sua doença.

Primitivização Comportamento de mimo e
da
resistência em assumir sua
personalidade parte no tratamento.
Pode ser patológica ou
Depressão
reativa.

Como proceder?
Evite fazer queixas em sua
presença. Reforce os
aspectos saudáveis de sua
personalidade.
Reforce suas habilidades e
estabeleça limites.
Consulte um médico.

Irritabilidade
e
agressividade

Como não consegue lidar
com as perdas impostas
pela doença, atacam (verbal
ou fisicamente).

Procure mantê-lo ciente de
seus exageros e suas
consequências.
Não havendo melhora,
consulte um médico.

Inveja e
ciúme

Não aceita que os demais se
divirtam, trabalhem e se
interrelacionem.
Supervalorizam sua
impotência e solicitam
demais do cuidador.

Estabeleça limites.
Mantenha o idoso em
atividade. Garanta que
ele não está sozinho.
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O cuidado
O autocuidado ou cuidar de si representa a essência da existência humana.
Todavia, cuidar do outro representa a essência da cidadania, do
desprendimento, da doação e do amor.
Cuidado significa atenção, precaução, cautela, dedicação, carinho, encargo e
responsabilidade. Cuidar é servir, é oferecer ao outro, em forma de serviço, o
resultado de seus talentos, preparo e escolhas; é praticar o cuidado. É
também perceber a outra pessoa como ela é, e como se mostra, seus gestos
e falas, sua dor e limitação. Percebendo isso, o cuidador tem condições de
prestar o cuidado de forma individualizada, a partir de suas ideias,
conhecimentos e criatividade, levando em consideração as particularidades e
necessidades da pessoa a ser cuidada.
Esse cuidado deve ir além dos cuidados com o corpo físico, pois da doença ou
limitação decorrem o sofrimento físico e também emocional, a história de
vida, os sentimentos e emoções da pessoa a ser cuidada.

O autocuidado
Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo. Uma
planta, uma criança, um idoso, o planeta Terra. 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.
Autocuidado significa cuidar de si próprio, são as atitudes e os
comportamentos que a pessoa tem em seu próprio benefício, com a
finalidade de promover a saúde, preservar, assegurar e manter a vida. Nesse
sentido, o cuidar do outro representa a essência da cidadania, do
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desprendimento, da doação e do amor. Já o autocuidado ou cuidar de si
representa a essência da existência humana.
A pessoa acamada ou com limitações, mesmo necessitando da ajuda do
cuidador, pode e deve realizar atividades de autocuidado sempre que
possível.
O bom cuidador é aquele que observa e identifica o que a pessoa pode fazer
por si, avalia as condições e ajuda a pessoa a fazer as atividades. Cuidar não é
fazer pelo outro, mas ajudar o outro quando ele necessita, estimulando a
pessoa cuidada a conquistar sua autonomia, mesmo que seja em pequenas
tarefas. Isso requer paciência e tempo.
O autocuidado não se refere somente àquilo que a pessoa a ser cuidada pode
fazer por si. Refere-se também aos cuidados que o cuidador deve ter consigo
com a finalidade de preservar a sua saúde e melhorar a qualidade de vida.

Quem é o cuidador
Cuidador é um ser humano de qualidades especiais, expressas pelo forte
traço de amor à humanidade, de solidariedade e de doação. Costuma doar-se
ou voluntariar-se para as áreas de sua vocação ou inclinação. Seus préstimos
têm sempre um cunho de ajuda e apoio humanos, com relações afetivas e
compromissos positivos.
A ocupação de cuidador integra a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO
sob o código 5162, que define o cuidador como alguém que “cuida a partir
dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis
diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal,
educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida”. É a pessoa, da
família ou da comunidade, que presta cuidados à outra pessoa de qualquer
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idade, que esteja necessitando de cuidados por estar acamada, com
limitações físicas ou mentais, com ou sem remuneração.
Nesta perspectiva mais ampla do cuidado, o papel do cuidador ultrapassa o
simples acompanhamento das atividades diárias dos indivíduos, sejam eles
saudáveis, enfermos e/ou acamados, em situação de risco ou fragilidade, seja
nos domicílios e/ou em qualquer tipo de instituições na qual necessite de
atenção ou cuidado diário.
A função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo
pela pessoa somente as atividades que ela não consiga fazer sozinha.
Ressaltando sempre que não fazem parte da rotina do cuidador técnicas e
procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas,
particularmente, na área de enfermagem.
Cabe ressaltar que nem sempre se pode escolher ser cuidador,
principalmente quando a pessoa cuidada é um familiar ou amigo. É
fundamental termos a compreensão de se tratar de tarefa nobre, porém
complexa, permeada por sentimentos diversos e contraditórios.
A seguir, algumas tarefas que fazem parte da rotina do cuidador:
•
•
•
•
•
•
•
•

Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde;
Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada;
Ajudar nos cuidados de higiene;
Estimular e ajudar na alimentação;
Ajudar na locomoção e atividades físicas, tais como: andar, tomar sol
e exercícios físicos;
Estimular atividades de lazer e ocupacionais;
Realizar mudanças de posição na cama e na cadeira, e massagens de
conforto;
Administrar as medicações, conforme a prescrição e orientação da
equipe de saúde;
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•
•

Comunicar à equipe de saúde sobre mudanças no estado de saúde da
pessoa cuidada;
Outras situações que se fizerem necessárias para a melhoria da
qualidade de vida e recuperação da saúde dessa pessoa.

Regras de Etiqueta do cuidador
Há diversas formas de demonstrar respeito pela pessoa atendida e uma delas
é seguir pequenas regras de etiqueta que diferenciam e classificam os
cuidadores:
•
•
•
•
•
•

•

Mantenha sigilo sobre tudo o que ocorre na residência, evitando se
intrometer nos assuntos da família;
Dedique todo o tempo combinado à pessoa assistida evitando o uso
de telefonemas e internet;
Evite fazer comentários sobre a pessoa atendida;
Seja pontual;
Seja amigo sem invadir a privacidade;
Tenha uma postura com o uso de uma linguagem mais formal e
respeitosa. É impróprio o uso de termos no diminutivo, tais como:
vovozinho(a), idosinho(a);
Mantenha-se atento às questões éticas e legais que envolvem o seu
trabalho, evitando discussões, fofocas ou outro tipo de
comportamento inadequado.
Comportamentos do cuidador: Atenção!!!

•
•

Não descarregue seu stress no paciente;
Reconheça e não ultrapasse seus limites;
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Respeite a dor do paciente. Ela é subjetiva e pode ser um importante
sinal;
Estabeleça limites com o paciente;
Observe se a tristeza do paciente assume ares de prostração e
interfere em sua disposição. Avise o médico;
Use o senso de humor; ria com o paciente; ria da vida, sempre com
respeito;
Procure proporcionar bem-estar e satisfação com a vida;
Varie os estímulos; saia com o paciente; veja filmes, ouça músicas,
notícias, etc.;
Trate o paciente com respeito, chamando-o pelo nome e não por
adjetivos no diminutivo, tais como: tiazinha, vovozinho, senhorinha,
etc.;
Mantenha o idoso integrado ao mundo;
Estabeleça um tempo para si;
Evite assumir todos os cuidados. Divida atribuições;
Cuide-se de verdade! Vá ao médico. Mantenha-se saudável física e
emocionalmente. Não hesite em pedir ajuda se algo não estiver bem.
LEMBRE-SE: Calma! Alma! Paciência! Cuide-se!

O cuidador e a pessoa cuidada
O cuidador e a pessoa a ser cuidada podem apresentar sentimentos diversos
e contraditórios, tais como: raiva, culpa, medo, angústia, confusão, cansaço,
estresse, tristeza, nervosismo, irritação, choro, medo da morte e da invalidez.
Esses sentimentos podem aparecer juntos na mesma pessoa, o que é
bastante normal nessa situação. Por isso precisam ser compreendidos, pois
fazem parte da relação do cuidador com a pessoa cuidada. É importante que
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o cuidador perceba as reações e os sentimentos que afloram, para que possa
cuidar da pessoa da melhor maneira possível.
O stress pessoal e emocional do cuidador imediato é enorme. Esse cuidador
necessita manter sua integridade física e emocional para planejar maneiras
de convivência.
Entender os próprios sentimentos e aceitá-los, como um processo normal de
crescimento psicológico, talvez seja o primeiro passo para a manutenção de
uma boa qualidade de vida.
É importante que o cuidador, a família e a pessoa a ser cuidada façam alguns
acordos de modo a garantir uma certa independência tanto a quem cuida
como para quem é cuidado. Por isso, o cuidador e a família devem
reconhecer quais as atividades que a pessoa cuidada pode fazer e quais as
decisões que ela pode tomar sem prejudicar os cuidados. Incentive-a a cuidar
de si e de suas coisas. Negociar é a chave para se ter uma relação de
qualidade entre o cuidador, a pessoa cuidada e sua família
É importante tratar a pessoa a ser cuidada de acordo com sua idade. Os
adultos e idosos não gostam quando são tratados como crianças. Mesmo
doente ou com limitações, a pessoa a ser cuidada precisa e tem direito de
saber o que está acontecendo ao seu redor e de ser incluída nas conversas.
Por isso é importante que a família e o cuidador continuem compartilhando
os momentos de suas vidas, demonstrem o quanto a estimam, falem de suas
emoções e sobre as atividades que fazem, mas acima de tudo, é muito
importante escutar e valorizar o que a pessoa fala. Cada pessoa tem uma
história que lhe é particular e intransferível, e que deve ser respeitada e
valorizada. Muitas vezes, a pessoa cuidada parece estar dormindo, mas pode
estar ouvindo o que falam a seu redor. Por isso, é fundamental respeitar a
dignidade da pessoa cuidada e não discutir em sua presença, fatos
relacionados com ela, agindo como se ela não entendesse, não existisse, ou
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não estivesse presente. Isso vale tanto para o cuidador e família como para os
amigos e profissionais de saúde.
Encoraje o riso. O bom humor é uma boa maneira de contornar confusões e
mal entendidos.

Lidando com o idoso-dependente que solicita demais do cuidador
Quando o idoso solicita sua presença a todo instante, sem uma necessidade
clara, é interessante que o cuidador procure aumentar o tempo de espera a
cada solicitação, de forma progressiva e contínua (por exemplo, 5 minutos
por dia); assim, a pessoa dependente precisará suportar períodos cada vez
mais longos entre seu pedido e a resposta e o aumento de sua ansiedade.

Mantendo qualidade de vida em meio a uma doença incapacitante
Você, cuidador, deve:
•
•
•
•

•
•

Procurar estimular o contato social (visitas e telefonemas);
Manter o idoso doente inteirado de tudo o que se passa no dia-a-dia
da família;
Levar para banhos de sol (diminuem os sinais de depressão);
Se, pessoa incapacitada de andar, deixá-la parte do tempo na sala,
local onde ocorre maior circulação dos membros da família,
diminuindo o sentimento de solidão;
Manter a pessoa asseada e confortável;
Estimular atividades de lazer e ocupacionais.
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O cuidador e a família
A carência das instituições sociais no amparo às pessoas que precisam de
cuidados faz com que a responsabilidade máxima recaia sobre a família e,
mesmo assim, é geralmente sobre um elemento da família.
A doença ou a limitação física em uma pessoa provoca mudanças na vida dos
outros membros da família, que têm que fazer alterações nas funções ou no
papel de cada um dentro da família, tais como: a filha que passa a cuidar da
mãe; a esposa que além de todas as tarefas agora cuida do marido acamado;
o marido que tem que assumir as tarefas domésticas e o cuidado com os
filhos, porque a esposa se encontra incapacitada; o irmão que precisa cuidar
de outro irmão. Todas essas mudanças podem gerar insegurança e
desentendimentos, por isso é importante que a família, o cuidador e a equipe
de saúde conversem e planejem as ações do cuidado domiciliar.
Com a finalidade de evitar o stress, o cansaço e permitir que o cuidador tenha
tempo de se autocuidar, é importante que haja a participação de outras
pessoas para a realização do cuidado.
A pessoa com limitação física e financeira é a que mais sofre, tendo que
depender da ajuda de outras pessoas, em geral familiares, fazendo com que
seu poder de decisão fique reduzido, dificultando o desenvolvimento de
outros vínculos com o meio social. Para oferecer uma vida mais satisfatória, é
necessário o trabalho em conjunto entre o Estado, a comunidade e a família.
A implantação de modalidades alternativas de assistência como hospital-dia,
centro de convivência, reabilitação ambulatorial, serviços de enfermagem
domiciliar, fornecimento de refeições e auxílio técnico e financeiro para
adaptações arquitetônicas, reduziria significativamente a demanda por
instituições de longa permanência, as famílias teriam um melhor apoio e a
pessoa a ser cuidada seria mantida em casa convivendo com seus familiares,
mantendo os laços afetivos.
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Procedimentos no cuidado às pessoas acamadas ou com limitações físicas,
em domicílio:
Alimentação e Hidratação:
Para manter uma alimentação saudável no idoso é recomendável que:
•

•

Toda refeição seja bonita, cheirosa, gostosa, variada, que contenha
todos os grupos de alimentos, de fácil digestão e em quantidades
suficientes;
A alimentação seja dividida em várias refeições (5 a 6 por dia).

Conteúdo das refeições:
Devem ser oferecidos ao idoso, alimentos:
•

•
•

Variados e ricos em nutrientes; que contenham cálcio; com fibras
para ajudar no funcionamento intestinal; com carnes para prevenir
anemia;
Com hortaliças e frutas para ofertar vitaminas;
6 a 8 copos com água por dia, para manter a hidratação.

Como se deve planejar uma alimentação para o idoso:
Grupos de
alimentos

Fontes

Objetivo

Observações

Carboidratos

Arroz, batata,
pães, massas,
mandioca,
bolachas, etc
Leite, carnes, ovos,
feijão, lentilha,
soja, ervilha, etc.

Evitar
desnutrição

Não oferecer muito
açúcar e doces

Preservar a
musculatura e
o sistema
imunológico

Não oferecer gorduras
saturadas,
principalmente frituras,
evitando aumento de
colesterol, prevenindo
contra derrame

Proteínas
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cerebral e infarto do
miocárdio
Gorduras
Insaturadas

Azeite de oliva,
óleos de milho,
canola, girassol soja

Vitaminas
minerais e
fibras

Hortaliças e frutas

Ferro

Carnes de vaca,
aves, peixes, fígado,
miúdos, feijão,
lentilha, soja,
ervilha, grão de
bico, verduras
escuras (espinafre,
couve), etc
Leite, iogurte,
queijos

Cálcio

Vitamina D

Exposição diária
ao sol fraco

Ajudar na
cicatrização
de feridas e
escaras
Oferecer
calorias e
energia
Oferecer
vitaminas
e sais minerais

Para aumentar a
absorção do ferro,
oferecer suco de frutas
cítricas (vitamina C)
junto às refeições

Prevenção e
tratamento
de anemia.
Evitar
osteoporose

Ofereça 3 porções por
dia

Distúrbios intestinais
Diarréia:
•
•
•

Trocar o leite de vaca por leite ou suco de soja;
Evitar fibras;
Oferecer polpa de maçã, banana-maçã, bastante água, água de coco
ou sucos bem diluídos.
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Prisão de ventre:
•

Oferecer alimentos ricos em fibras como verduras cruas (alface,
almeirão, agrião), frutas cruas (laranja com bagaço, mamão, ameixa
seca, uva passa), legumes (abobrinha, quiabo, abóbora) e alimentos
integrais (pão integral, arroz, aveia, farelo e germe de trigo).

Alimentação Enteral (por sonda)
O cuidador deve:
•
•
•

Administrar a dieta pela sonda gástrica, de forma lenta, colocando o
idoso em posição sentada ou semi-sentada;
Lavar a sonda após a dieta, com 20 ml de água filtrada;
Observar se ocorre tosse excessiva ou diarréia (comum nas primeiras
24 horas) persistente; nestes casos comunicar o médico.

Cuidados no manuseio dos medicamentos do idoso
O que o cuidador deve saber (e fazer) antes de administrar um medicamento
no idoso?

•
•
•
•

Conferir o nome do medicamento e a data de validade;
Confirmar a dose a ser administrada;
Se o medicamento for dado à noite: nunca fazê-lo com as luzes
apagadas;
Lavar as mãos antes de pegar no medicamento.
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Como conservar um medicamento
Você deve:
•
•
•
•
•

Mantê-lo em sua embalagem original, em lugar fresco e arejado;
Evitar guardar medicamentos em geladeira (a menos que seja
indicado); se isso for necessário, coloque-o dentro de um plástico;
Evitar guardá-lo no armário do banheiro;
Ao usar bolsa de pano, carregar o medicamento dentro de um
plástico;
Ao viajar, não colocá-lo no porta-luvas.

Como deve ser administrado um medicamento por via oral?

Comprimidos e cápsulas

Gotas
Líquidos (xaropes, solução,
elixir, suspensão)

Devem ser tomados com água; não
macerar o comprimido; não abrir as
cápsulas
Podem ser diluídas com pouco de água;
seguir o número de gotas prescrito; não
administrar direto na boca.
Administrar sempre a medida prescrita;
após, pode-se dar um pouco de água.

Colírios
Para os medicamentos a serem aplicados nos olhos deve-se:
•
•
•
•

Inicialmente, lavar as mãos;
Aquecer o produto nas mãos;
Instilar nos olhos o número de gotas indicado;
Não encostar o bico do frasco nos olhos;
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•

Observar o prazo de validade, depois de aberto, dado pelo fabricante
(se o fabricante não informar o prazo de validade, não usar mais do
que 7 dias).

Medicamentos para os ouvidos
Ao instilar o medicamento no ouvido, deve-se:
•
•
•
•
•

Inicialmente, lavar as mãos;
Deitar a cabeça para o lado oposto ao ouvido a ser tratado;
Instilar as gotas recomendadas sem encostar o conta-gotas na orelha;
Não utilizar, após aberto, no prazo superior a 15 dias;
Não colocar algodão seco para tampar; ele pode absorver o
medicamento.

Medicamentos para uso nasal
O cuidador deve seguir as seguintes orientações:
•
•
•
•
•
•
•

Inicialmente, lavar as mãos;
Pedir ao idoso para que assoe o nariz;
Estender a cabeça para trás e manter por um minuto após aplicar o
medicamento;
Instilar nas narinas, o número de gotas indicado;
Se o idoso sentir o gosto do remédio na boca, isto é normal;
Não abuse do uso destes produtos;
Depois de aberto, o medicamento não deve ser utilizado após 15
dias.
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Produtos dermatológicos
Estes medicamentos são aplicados sobre a pele e seguem as seguintes
observações:
•
•
•

Lavar a região onde será aplicado o produto;
Usar cotonete ou palito de sorvete para aplicar os cremes ou
pomadas;
Se você sentir cheiro ácido, o produto deve ser desprezado.

Supositórios
A utilização via retal de supositórios deve seguir as seguintes instruções:
•
•
•
•
•
•

Inicialmente, lavar as mãos;
Retirar o supositório do invólucro;
Com a pessoa deitada de lado, introduzir o medicamento no ânus;
Juntar as nádegas por alguns instantes;
Se o supositório sair inteiro, deve-se colocar outro;
Se o supositório estiver amolecido, pode-se colocá-lo na geladeira.
Cuidadores, preste atenção!!!

•
•
•
•

Não administre medicamentos por sua conta;
Não receite medicamentos para terceiros;
Não use indicações de vizinhos ou amigos;
Se observar algum sintoma ou sinal diferente no idoso, comunique o
médico.
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Quando for consultar o médico
•
•
•
•

Leve sempre a última receita ou as caixas dos remédios que o idoso
toma; não confie na memória;
Pergunte se pode dar os remédios juntos, no mesmo horário, se pode
misturá-los; na grande maioria das vezes, pode sim;
Informe se notar que algum medicamento está provocando efeito
colateral;
Se o idoso não é capaz de entender a receita que está tomando, não
o deixe tomar o remédio por conta própria; o cuidador deve sempre
guardar os medicamentos e dá-los nas doses e horários certos.

Higiene
A higiene corporal além de proporcionar conforto e bem-estar se constitui
um fator importante para recuperação da saúde. O banho deve ser diário, no
chuveiro, banheira ou na cama. Procure fazer do horário do banho um
momento de relaxamento.
Fique Atento: Algumas pessoas idosas, doentes ou com incapacidades
podem, às vezes, se recusar a tomar banho. É preciso que o cuidador
identifique as causas. Pode ser que a pessoa tenha dificuldade para
locomover-se, tenha medo da água ou de cair, pode ainda estar deprimida,
sentir dores, tonturas ou mesmo sentir-se envergonhada de ficar exposta à
outra pessoa, especialmente se o cuidador for do sexo oposto.
É preciso que o cuidador tenha muita sensibilidade para lidar com essas
questões.
Respeite os costumes da pessoa cuidada e lembre que confiança se
conquista, com carinho, tempo e respeito.
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Lavar as mãos: Previna Infecções!
Você pode ainda não ter percebido, mas através das mãos entramos em
contato com o mundo e também com diversas bactérias e infecções.
Com a epidemia da gripe H1N1, falou-se pelos quatro cantos sobre a
necessidade de manter as mãos higienizadas como medida preventiva de
infecção.
Lavar as mãos é de extrema importância para a saúde, já que previne
contaminações e graves infecções.

Controle de Infecções
Manter as mãos limpas por meio de uma higiene das mãos melhorada é um
dos passos mais importantes para evitar germes se espalhando para outros.
Muitas doenças são espalhadas por não lavar as mãos com sabão e água
limpa e corrente. Se não houver água limpa e corrente use sabão e água
disponível ou um desinfetante à base de álcool, que contenha álcool com
pelo menos 60%.

Lavando as mãos: A maneira correta
Quando você deve lavar as mãos?
•
•
•
•
•

Antes, durante e após a preparação de alimentos;
Antes de comer;
Antes e depois de cuidar de alguém que está doente;
Antes e depois do tratamento de um corte ou ferimento;
Após usar o banheiro;
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•
•
•
•

Depois de trocar fraldas ou limpar uma criança que tenha usado o
banheiro;
Depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar;
Depois de tocar em um animal ou resíduos; ou tocar em objetos de
uso dos pet;
Depois de tocar em lixo.

A maneira correta de lavar as mãos

Como proceder no banho de chuveiro com auxílio do cuidador
•
•
•
•

Separe antecipadamente as roupas pessoais;
Prepare o banheiro e coloque num lugar de fácil acesso os objetos
necessários para o banho;
Regule a temperatura da água;
Mantenha fechadas portas e janelas para evitar as correntes de ar;
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•
•
•
•
•

Retire a roupa da pessoa ainda no quarto e a proteja com um roupão
ou toalha;
Evite olhar para o corpo despido da pessoa a fim de não constrangêla;
Coloque a pessoa no banho e não a deixe sozinha porque ela pode
escorregar e cair;
Estimule, oriente, supervisione e auxilie a pessoa cuidada a fazer sua
higiene. Só faça aquilo que ela não é capaz de fazer;
Após o banho, ajude a pessoa a se enxugar. Seque bem as partes
íntimas, dobras de joelho, cotovelos, debaixo das mamas, axilas e
entre os dedos.

A higiene dos cabelos deve ser feita no mínimo três vezes por semana.
Diariamente inspecione o couro cabeludo observando se há feridas, piolhos,
coceira ou áreas de quedas de cabelo.
Os cabelos curtos facilitam a higiene, mas lembre-se de consultar a pessoa
antes de cortar seus cabelos, pois ela pode não concordar por questão
religiosa ou por outro motivo.
O banho de chuveiro pode ser feito com a pessoa sentada numa cadeira de
plástico com apoio lateral colocada sobre tapete antiderrapante, ou em
cadeiras próprias para banhos, disponíveis no comércio.

Como proceder no banho na cama
Quando a pessoa não consegue se locomover até o chuveiro o banho pode
ser feito na cama.
Caso a pessoa seja muito pesada ou sinta dor ao mudar de posição, é bom
que o cuidador seja ajudado por outra pessoa no momento de dar o banho
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no leito. Isso é importante para proporcionar maior segurança à pessoa
cuidada e para evitar danos à saúde do cuidador.
Antes de iniciar o banho na cama, prepare todo o material que vai usar:
papagaio, comadre, bacia, água morna, sabonete, toalha, escova de dentes,
lençóis, forro plástico e roupas. É conveniente que o cuidador proteja as
mãos com luvas de borracha. Existe no comércio materiais próprios para
banhos, no entanto o cuidador pode improvisar materiais que facilitem a
higiene na cama.
•
•
•

•

•

Antes de iniciar o banho cubra o colchão com plástico;
Iniciar a higiene corporal pela cabeça;
Com um pano molhado e pouco sabonete, faça a higiene do rosto,
passando o pano no rosto, nas orelhas e no pescoço. Enxágue o pano
em água limpa e passe na pele até retirar toda a espuma, secar bem.
Lavagem dos cabelos:
• Cubra com plástico um travesseiro e coloque a pessoa com a
cabeça apoiada nesse travesseiro que deve estar na beirada da
cama;
• Ponha, embaixo da cabeça da pessoa, uma bacia ou balde para
receber a água;
• Molhe a cabeça da pessoa e passe pouco shampoo.
• Massageie o couro cabeludo e derrame água aos poucos até que
retire toda a espuma.
• Seque os cabelos.
Lave com um pano umedecido e sabonete os braços, não se
esquecendo das axilas, as mãos, tórax e a barriga. Seque bem, passe
desodorante, creme hidratante e cubra o corpo da pessoa com lençol
ou toalha. Nas mulheres e pessoas obesas é preciso secar muito bem
a região em baixo das mamas, para evitar assaduras e micoses.
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•

•

•

Faça da mesma forma a higiene das pernas, secando-as e cobrindoas. Coloque os pés da pessoa numa bacia com água morna e
sabonete, lave bem entre os dedos. Seque bem os pés e entre os
dedos, passe creme hidratante.
Ajude a pessoa a deitar de lado para que se possa fazer a higiene das
costas. Seque e massageie as costas com óleo ou creme hidratante
para ativar a circulação.
Deitar novamente a pessoa com a barriga para cima, colocar a
comadre e fazer a higiene das partes íntimas. Na mulher é
importante lavar a vagina da frente para trás, assim se evita que a
água escorra do ânus para a vulva. No homem é importante descobrir
a cabeça do pênis para que possa lavar e secar bem.

A higiene das partes íntimas deve ser feita no banho diário e também após a
pessoa urinar e evacuar, assim se evita umidade, assaduras e feridas
(escaras).
Fique Atento: Se durante a higiene você observar alteração na cor e na
temperatura da pele, inchaço, manchas, feridas, principalmente das regiões
mais quentes e úmidas e daquelas expostas a fezes e urina, assim como
alteração na cor, consistência e cheiro das fezes e da urina, comunique esses
fatos à equipe de saúde.

Cuidados com a boca
É muito importante fazer a higiene da boca das pessoas acamadas para evitar
cáries, dor de dente e inflamação da gengiva. Se a pessoa consegue escovar
os dentes sozinha, deve ser encorajada a fazê-lo. O cuidador deve
providenciar o material necessário e ajuda-la no que for preciso.
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A higiene bucal de adultos e idosos, independente da pessoa ter ou não ter
dentes, deve ser feita após cada uma das refeições e após o uso de remédios
pela boca. Se a pessoa cuidada consegue fazer a higiene bucal, o cuidador
deve estimulá-la e providenciar os materiais necessários, orientando, dando
apoio e acompanhando a atividade.
Se a pessoa não consegue fazer sua higiene bucal sozinha, o cuidador deve
ajudá-la da seguinte maneira:
•
•
•
•

Colocar a pessoa sentada em frente à pia ou na cama, com uma
bacia;
Usar escova de cerdas macias e sempre que possível usar também o
fio dental;
Colocar 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, ponte fixa ou
ponte móvel, colocadas na boca para substituir um ou mais dentes. 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.
Quando for proceder a limpeza na boca da pessoa que usa prótese, realiza-se
da seguinte maneira:
•

Retire a prótese e a escove fora da boca, com escova de dente de
cerdas mais duras e sabão neutro ou pasta dental;
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•

•

Para a limpeza das gengivas, bochechas e língua o cuidador pode
utilizar escova de cerdas mais macias ou com um pano ou gaze
umedecidas em água. O movimento de limpeza da língua é realizado
de dentro para fora, sendo preciso cuidar para que a escova não
toque o final da língua, pois pode machucar a garganta e provocar
ânsia de vômito;
Enxaguar bem a boca e recolocar a prótese.

Quando for necessário remover a prótese, coloque-a em uma vasilha com
água e em lugar seguro para evitar queda. A água da vasilha deve ser trocada
diariamente. Não se deve utilizar produtos como água sanitária, álcool,
detergente para limpar a prótese, basta fazer a higiene com água limpa,
sabão neutro ou pasta dental.
A limpeza da boca deve ser feita mesmo que a pessoa cuidada não tenha
dentes e não use prótese.

Acomodando a pessoa cuidada na cama
A posição em que a pessoa permanece deitada pode causar dores na coluna e
dificuldades respiratórias e dessa maneira diminuir a qualidade do sono. A
seguir é descrito como deitar a pessoa cuidada da forma correta nas diversas
posições.
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Deitada de costas
Coloque um travesseiro fino e firme
embaixo da cabeça da pessoa de
maneira que o pescoço fique no
mesmo nível da coluna. Coloque um
travesseiro ou cobertor fino
embaixo da barriga das pernas,
assim diminui a pressão dos
calcanhares sobre a cama. Dobre os
cotovelos levemente e coloque as mãos da pessoa apoiadas nos quadris.
Mantenha as pernas da pessoa esticadas e as pontas dos dedos voltadas
para cima. Apoie os pés em uma almofada recostada na guarda final da
cama, a uma inclinação de 60º ou 90 º.

Deitada de lado
Coloque a pessoa deitada de um dos
lados. Coloque um travesseiro fino
sob a cabeça e o pescoço de modo
que a cabeça fique alinhada com a
coluna. Escore as costas da pessoa
com um travesseiro maior, para
evitar que ela vire de costas, e
coloque outro travesseiro entre os
braços da pessoa para dar maior conforto. A perna que fica por cima deve
estar levemente dobrada e apoiada em um travesseiro, a fim de mantê-la no
nível dos quadris. Dobre levemente o joelho e coloque uma toalha dobrada,
ou cobertor ou edredon fino, a fim de manter o tornozelo afastado do
colchão.
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Deitada de bruços
Deite a pessoa de bruços, vire a
cabeça delicadamente para um dos
lados acomodando-a com um
travesseiro fino ou toalha dobrada.
Ajude a pessoa a flexionar os braços
para cima de modo que os cotovelos
fiquem nivelados com os ombros.
Depois, coloque toalhas dobradas embaixo do peito e do estômago. Por fim,
ajeite as pernas apoiando os tornozelos e elevando os pés com uma toalha
ou lençol enrolado.

Fique Atento: Ter maior cuidado no posicionamento da pessoa que apresenta
parte do corpo que não se movimenta (braço ou perna “esquecida”), para
evitar surgimento de feridas e deformidades. No caso de seqüela de derrame,
o braço comprometido deve estar sempre estendido e apoiado em um
travesseiro e a perna afetada deve ser colocada ligeiramente dobrada e
apoiada com um travesseiro embaixo do joelho, impedindo que a perna fique
toda esticada.
Fique Atento: Se a pessoa consegue ficar em pé com ajuda do cuidador,
mesmo por pouco tempo, é importante que o cuidador encoraje, apoie e
estimule a pessoa a ficar nessa posição, pois isso ajuda a melhorar a
circulação do sangue e a evitar as feridas.

Mudança de posição do corpo
As pessoas com algum tipo de incapacidade, que passam a maior parte do
tempo na cama ou na cadeira de rodas, precisam mudar de posição a cada 2
horas. Esse cuidado é importante para prevenir o aparecimento de feridas na
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pele (úlceras de pressão) - que são aquelas feridas que se formam nos locais
de maior pressão, onde estão as pontas ósseas como: calcanhar, final da
coluna, cotovelo, cabeça, entre outras regiões.

Mudança da cama para a cadeira
Quando a pessoa está há muitos dias deitada, é preciso que o cuidador faça a
mudança da posição deitada para sentada e depois em pé, pois a pessoa
pode sentir fraqueza nas pernas, tonturas e vertigem. Cuidador, siga os
seguintes passos:

•

Caso a cama seja de hospital, trave as
rodas e abaixe as laterais, mova as pernas
da pessoa para o lado, segurando a
pessoa com firmeza pelos ombros. Peça a
pessoa que se apoie firmemente nos
braços e levante o corpo da cama;

•

Com a pessoa já sentada na cama, solicite a ela que apoie os dois pés
no chão;

•

Para evitar que a pessoa se desequilibre e caia, permaneça na frente
dela enquanto ela se acostuma a ficar sentada e a movimentar as
pernas;
Quando a pessoa não mais se sentir tonta ou cansada, calce-lhe
sapatos antiderrapantes, traga-a para a beira da cama, posicione seus
pés firmemente no chão e peça-lhe para tentar se levantar, estando
alerta para ajudá-la caso se desequilibre;

•
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•

Se a pessoa precisar de ajuda para
ficar de pé, posicione-se de forma
que os joelhos da pessoa cuidada
fiquem entre os seus. Então se
abaixe, flexionando levemente as
pernas, passe os braços em volta da
cintura da pessoa e peça-lhe para a pessoa cuidada dar impulso. Ergase trazendo-a junto;

•

Guie a pessoa até uma cadeira. Posicione-a de costas para a cadeira,
com os joelhos flexionados e as costas eretas. Caso a cadeira tenha
braços, peça à pessoa cuidada para se apoiar nos braços da cadeira ao
sentar. Caso a pessoa não movimente o braço, é preciso que a
poltrona ou cadeira onde essa pessoa vai se sentar tenha apoio lateral
resistente para que o braço afetado possa ficar bem apoiado.

Quando o cuidador necessita de um ajudante para a passagem da cama
para a cadeira
Quando a pessoa cuidada tem muita dificuldade para se movimentar, tem
falta de equilíbrio ou é muito pesada, o cuidador deve chamar outra pessoa
para ajudá-lo na movimentação ou mudança de posição da pessoa cuidada.
Explique à pessoa cuidada e também ao ajudante o que será realizado. A
seguir é descrito como se deve proceder:
•
•
•

A pessoa cuidada cruza os braços e o cuidador pega a parte superior
do corpo abraçando o tronco e apoiando as mãos nos braços
cruzados da pessoa cuidada;
O ajudante segura as pernas da pessoa cuidada;
Os movimentos devem ser combinados e realizados ao mesmo
tempo, por issoo cuidador deve contar 1, 2 e 3 antes de iniciarem a
movimentação da pessoa cuidada. Ao levantar a pessoa, o cuidador e
o ajudante devem flexionar os joelhos, de modo a ficar com as pernas
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levemente dobradas, isto evita forçar a coluna e proporciona maior
segurança.

Ajudando a pessoa cuidada a caminhar
Se a pessoa cuidada consegue andar mesmo com dificuldade, é importante
que o cuidador anime, estimule e apoie a pessoa a fazer pequenas
caminhadas, de preferência em lugares arejados.
A caminhada é uma atividade importante, pois ajuda a melhorar a circulação
sanguínea e a manter o funcionamento das articulações, entre outros
benefícios.
Para auxiliar a pessoa cuidada a andar é preciso
que o cuidador lhe dê apoio e segurança. Para
isso o cuidador coloca uma mão embaixo do
braço ou na axila da pessoa, segurando com sua
outra mão a mão da pessoa cuidada. O cuidador
pode também ficar em frente da pessoa
segurando-a firmemente pelos antebraços e
estimulando-a a caminhar olhando para a frente.

A pessoa que sofre de demência deve ser estimulada a fazer o mesmo trajeto
durante as caminhadas e o cuidador deve mostrar a ela os pontos de
referência, falando o nome das coisas que vão encontrando pelo caminho.
Para ajudar a pessoa que possui parte do corpo que não movimenta, o
cuidador deve apoiar pelo lado afetado.

Fique Atento: Para evitar escorregões é melhor que o cuidador e a pessoa
cuidada usem sapatos baixos, bem ajustados e amarrados.
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Proteção à pessoa cuidada
Pessoas com limitações físicas ou que estejam confusas, desorientadas no
tempo ou no lugar não podem ser deixadas sozinhas, pois podem se envolver
em acidentes, dentro ou fora de casa.
O cuidador e a família devem organizar o ambiente da casa de forma a
prevenir os acidentes:
•
•
•
•
•
•
•

Objetos pontiagudos, cortantes, quebráveis, pesados ou aqueles
muito pequenos devem ser removidos do ambiente ou guardados em
local seguro;
A pessoa cuidada não deve executar sozinha atividades na cozinha,
pois esse é o local da casa onde mais ocorrem acidentes;
Os produtos de limpeza devem ser mantidos em armários fechados;
O piso da casa deve ser, preferencialmente, antiderrapante e não
deve ser encerado;
No armário do banheiro devem ser guardados apenas os objetos de
higiene de uso diário, como pente, escova de dente, sabonete;
A cama deve estar encostada na parede e se possível ter uma
proteção lateral;
Mantenha no mesmo lugar os objetos de uso frequente, assim é mais
fácil encontrá-los quando precisar.

Emergência no domicílio
Emergência é sempre uma situação grave que acontece de repente e que
requer uma ação imediata com a finalidade de resguardar a vida da pessoa. A
pessoa cuidada por estar mais frágil e debilitada pode, de uma hora para
outra, ter uma piora súbita em seu estado geral ou sofrer um acidente.
Esteja atento para perceber uma emergência e procure ajuda para lidar com
essa situação de maneira firme e segura. Portanto, a emergência requer
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cuidados imediatos, com a finalidade de evitar complicações graves ou a
morte da pessoa cuidada.
A pessoa idosa pode ter mais de uma doença crônica, como por exemplo:
diabetes e hipertensão arterial, sequelas de derrame e Parkinson e por isso
seu estado geral pode se alterar muito rapidamente.
O aparecimento súbito de sinais que a pessoa não tinha anteriormente, tais
como: sonolência excessiva, confusão mental, agitação, agressividade pode
indicar uma situação de emergência.
É importante manter em local visível e de fácil acesso os números de
telefones dos serviços de pronto-socorro, como o SAMU 192, para onde se
possa ligar em casos de emergência.

Engasgo
O engasgo ocorre quando um alimento sólido ou líquido entra nas vias
respiratórias, podendo desencadear:
•
•

Aspiração: quando líquidos ou pedaços muito pequenos de alimentos
chegam aos pulmões, o que pode provocar pneumonia por aspiração.
Sufocamento: ocorre quando pedaços maiores de alimentos ou
objetos param na garganta (traquéia) e impedem a passagem do ar.

Cuidador, ao perceber que a pessoa
cuidada está engasgada, tente
primeiro retirar com o dedo o
pedaço de alimento que está
provocando o engasgo. Caso não
consiga, coloque a pessoa em pé,
abrace-a pelas costas apertando com
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seus braços a “boca” do estômago da pessoa. (Manobra de Heimlich).

Cuidador, ao alimentar a pessoa acamada, coloque-a na posição mais sentada
possível com a ajuda de almofadas e travesseiros e não dê líquidos e
alimentos à pessoa que estiver engasgada.

Queda
As quedas são os acidentes que mais ocorrem com as pessoas idosas e
fragilizadas por doenças, ocasionando fraturas principalmente no fêmur,
costela, coluna, bacia e braço.
Após uma queda é importante que a equipe de saúde avalie a pessoa e
identifique a causa, buscando no ambiente os fatores que contribuíram para
o acidente. Assim, podem ajudar a família a adotar medidas de prevenção e a
tornar o ambiente mais seguro.
Ao atender a pessoa que caiu, observe se existe alguma deformidade, dor
intensa ou incapacidade de movimentação, que sugere fratura. No caso de
suspeita de fratura, caso haja deformidade, não tente “colocar no lugar”,
procure não movimentar a pessoa cuidada e chame o serviço de emergência.

Maus tratos
Maus tratos são atos ou omissões que causem dano, prejuízo, aflição, ou
ameaça à saúde e bem-estar da pessoa. O mau trato pode ocorrer uma única
vez ou se tornar repetitivo, pode variar de uma reação brusca, impensada,
até uma ação planejada e contínua e causar sofrimento físico ou psicológico à
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pessoa cuidada. Os maus tratos tanto podem ser praticados pelo cuidador,
por familiares, amigos, vizinhos, como por um profissional de saúde.
Os maus tratos podem estar relacionados a diversas causas, tais como:
conflitos familiares, incapacidade técnica do cuidador em desempenhar as
atividades adequadamente, problemas de saúde física ou mental da pessoa
cuidada ou do cuidador, desgaste físico e emocional devido a tarefa de
cuidar, problemas econômicos, etc.
A violência e os maus tratos podem ser físicos, psicológicos, sexuais,
abandono, negligências, abusos econômico-financeiros, omissão, violação de
direitos e autonegligência.
•

•

•

•

•

Abusos físicos, maus tratos físicos ou violência física: são ações que
se referem ao uso da força física como beliscões, puxões,
queimaduras, amarrar os braços e as pernas, obrigar a tomar
calmantes etc;
Abuso psicológico, violência psicológica ou maus tratos psicológicos:
correspondem a agressões verbais ou com gestos, visando aterrorizar
e humilhar a pessoa, como ameaças de punição e abandono, impedir
a pessoa de sair de casa ou trancá-la em lugar escuro, não dar
alimentação e assistência médica, dizer frases como “você é inútil”,
“você só dá trabalho” etc;
Abuso sexual, violência sexual: é o ato ou jogo de relações de caráter
hétero ou homossexual, sem a permissão da pessoa. Esses abusos
visam obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio
de convencimento, violência física ou ameaças;
Abandono: é uma forma de violência que se manifesta pela ausência
de responsabilidade em cuidar da pessoa que necessite de proteção,
seja por parte de órgãos do governo ou de familiares, vizinhos amigos
e cuidador;
Negligência: refere-se à recusa ou omissão de cuidados às pessoas
que se encontram em situação de dependência ou incapacidade,
tanto por parte dos responsáveis familiares ou do governo. A

www.cuidareacolher.com.br

33

•

•

negligência frequentemente está associada a outros tipos de maus
tratos que geram lesões e traumas físicos, emocionais e sociais;
Abuso econômico/financeiro: consiste na apropriação dos
rendimentos, pensão e propriedades sem autorização da pessoa.
Normalmente o responsável por esse tipo de abuso é um familiar ou
alguém muito próximo em quem a pessoa confia.
Autonegligência: diz respeito às condutas pessoais que ameacem a
saúde ou segurança da própria pessoa. Ela se recusa a adotar
cuidados necessários a si mesma, tais como: não tomar os remédios
prescritos, não se alimentar, não tomar banho e escovar os dentes,
não seguir as orientações dadas pelo cuidador ou equipe de saúde.

O que o cuidador pode fazer diante de situações de maus tratos
•
•
•
•

Ter consciência de que maus tratos existem e que têm um efeito
destrutivo na qualidade de vida das pessoas;
Refletir diariamente se, mesmo sem querer, realizou algum ato que
possa ser considerado como maus tratos, procurando desculpar-se
junto à pessoa cuidada;
Identificar as razões e buscar a ajuda da equipe de saúde;
Caso assista ou tenha conhecimento de alguma forma de maus tratos
à pessoa cuidada, denunciar, esse fato.

Reconhecendo o fim
Diante da possibilidade de morte de alguém querido a família ou o cuidador
passa pelo sentimento de incapacidade e isso gera sentimentos
contraditórios, tais como raiva, culpa, alívio, etc.
A raiva é um sentimento que aparece quando se percebe que não se pode
mudar o rumo das coisas e prolongar a vida. A culpa está relacionada com o
sentimento de não ter cuidado mais e melhor. Por outro lado, a morte de
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alguém que está sofrendo pode representar um alívio para a família e para o
cuidador.
Esses são sentimentos comuns e normais nessa situação, dificilmente são
reconhecidos ou aceitos. É preciso que o cuidador e os familiares reconheçam
seus limites e entendam que mesmo que esteja fazendo tudo o que é
necessário para o bem-estar da pessoa, pode ser que ela não recupere a
saúde.
Ao longo da vida passa-se por várias situações: algumas coisas são perdidas e
outras ganhas, tais como: ao crescer se perde a infância e se ganha a
adolescência, ao mudar de casa ou de trabalho se pode ganhar mais espaço
ou melhor salário, mas se perde o lugar que gostava ou se deixam os amigos,
ao terminar um relacionamento amoroso e iniciar outro, os sentimentos
também são contraditórios. Se sente tristeza pela perda do amor antigo,
apesar de estar feliz com novo amor. Todas essas situações podem parecer
insuportáveis e insuperáveis.
Esse momento de sofrimento pela perda de alguém é melhor suportado
quando se tem com quem partilhar, pois esconder os sentimentos, chorar
escondido, negar a perda não torna o sofrimento mais suportável.
Nessas horas cada pessoa tem seu jeito de procurar consolo para seu
sofrimento como por exemplo: rezar, mudar de ambiente, pensar sobre a
vida, conversar sobre a situação, reencontrar velhas amizades, cuidar de si
mesmo e reorganizar a vida.
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