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TÍTULO DA OBRA: PROTOCOLO DE INTERVENÇÕES EDUCATIVAS PARA CUIDADORES FAMILIARES DE IDOSOS APÓS
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
A presente obra apresenta um protocolo de intervenção educativa de cuidado domiciliar para orientar cuidadores familiares de idosos após
AVC. As orientações do protocolo norteiam as condutas dos profissionais de saúde que atuam tanto na atenção básica ou nos serviços de atenção
domiciliar na busca de melhores resultados relacionados aos diversos aspectos em relação ao cuidado.
O protocolo foi avaliado por especialistas de uma equipe multidisciplinar na etapa do pré-teste. A participação desses profissionais
contribuiu significativamente para o aperfeiçoamento dos itens e orientações do instrumento, pois trabalham em um hospital de referência para
pacientes que sofrem AVC, tendo por experiência realizar o planejamento da alta junto com o paciente e seu cuidador familiar. A validação por
meio da Técnica Delphi ocorreu em duas rodadas e foi avaliada por enfermeiros vinculados à atenção domiciliar de todo o país.
Todas as orientações obtiveram consenso pela Técnica Delphi, sinalizando que os domínios do protocolo, os itens e as orientações
desenvolvidas foram consistentes. Foi validado um protocolo de intervenção educativa ao cuidador familiar de idosos após AVC contendo 12
domínios de orientações: Orientações sobre o AVC; Suporte Emocional; Utilização da Rede de Atenção à Saúde; Alimentação; Vias Aéreas;
Medicações; Higiene; Cuidado com a Pele; Eliminações; Vestir/Despir; Posicionamento e Transferência; Prevenção de Quedas.

Autora da Obra: Dra. Naiana Oliveira dos Santos (email: naiaoliveira07@gmail.com)
Orientadora da Obra: Dra. Lisiane Manganelli Girardi Paskulin (email: paskulin@orion.ufrgs.br)
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PROTOCOLO DE INTERVENÇÕES EDUCATIVAS PARA CUIDADORES FAMILIARES DE IDOSOS APÓS ACIDENTE
VASCULAR CEREBRAL

DOMINIO 1: ORIENTAÇÕES SOBRE O ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
ORIENTAÇÕES GERAIS
1. Explicar o que é AVC: O AVC é um déficit neurológico súbito/incapacidade das funções neurológicas causado por um problema nos vasos
sanguíneos cerebrais. Ao cuidador e ao idoso será explicado: O AVC é uma doença na qual os vasos sanguíneos se rompem ou entopem. É
popularmente conhecido como "derrame cerebral", afetando a capacidade física, de comunicação e de raciocínio do idoso.
2. Explicar os tipos de AVC:
● AVC isquêmico: É quando ocorre uma obstrução ou redução do fluxo sanguíneo em uma artéria cerebral causando falta de circulação
no cérebro.
● AVC hemorrágico: É uma ruptura espontânea de um vaso, com extravasamento de sangue para o interior do cérebro.
3. Conhecer sinais e sintomas do AVC. Ficar atento aos seguintes sinais súbitos:
● Fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo;
● Confusão, alteração da fala ou compreensão;
● Alteração na visão (em um ou ambos os olhos);
● Alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar;
● Dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.
4. Conhecer fatores de risco do AVC:
● Hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, fumo e sedentarismo.
5. Prevenir um novo AVC:
●
●
●
●

Controlar a hipertensão arterial;
Controlar o diabetes;
Controlar os níveis de colesterol;
Controlar as cardiopatias, especialmente a fibrilação atrial, que requer o uso de medicação anticoagulante e controle frequente e contínuo pelo
profissional de saúde;
● Evitar o tabagismo, o consumo de álcool e drogas e o consumo de alimentos ricos em sal, açúcar e gorduras.

6. Observar/anotar a hora em que os primeiros sinais e sintomas apareceram.
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7. Quando o idoso estiver apresentando sinais e sintomas de um novo AVC, ligar imediatamente para o serviço de emergência, número 192
(SAMU), ou para o serviço de ambulância de emergência da cidade, para que possam enviar o atendimento a você.
DOMINIO 2: SUPORTE EMOCIONAL
APOIO AO CUIDADOR
1.
Reconhecer as dificuldades do papel do cuidador, bem como as dificuldades em relação a sua vida familiar/ conjugal e trabalho.
2.
Perguntar ao cuidador quanto: experiências e conhecimentos prévios de cuidado e o conhecimento quanto a utilização da rede de atenção
à saúde disponível.
3.
Informar sobre a condição do idoso e mostrar quais são as necessidades de cuidado do idoso.
4.
Fazer afirmações positivas sobre os esforços e conhecimento do cuidador.
5.
Estimular que o cuidador possa compartilhar responsabilidades, dividir tarefas com outros membros da família e não descuidar da sua
saúde física e emocional.
6.
Apoiar as decisões do cuidador desde que garantam a segurança do idoso.
7.
Informar ao cuidador recursos de atendimento de saúde e comunitário.
8.
Identificar e reforçar a rede de apoio do cuidador.
9.
Discutir com o cuidador quais os cuidados que ele se sente apto e se propõe a realizar no domicílio.
10. Reforçar estratégias do cuidador de enfrentamento de momentos de crise.
11. Estimular o cuidador a buscar ajuda quando não se sentir seguro em fazer algum manejo.
APOIO EMOCIONAL AO CUIDADOR E IDOSO
1. Escutar manifestações de sentimentos e crenças.
2. Encorajar o diálogo como forma de minimizar sofrimento e possíveis mal-entendidos.
3. Oferecer assistência na tomada de decisão.
4. Mostrar-se empático ao momento vivenciado pela família e idoso.
5. Apoio Educativo quanto às manifestações emocionais do cuidador e idoso (o que é esperado e pode ser reconhecido como parte do processo
e o que necessita de atenção e possível encaminhamento).
REDUÇÃO DA ANSIEDADE DO CUIDADOR E IDOSO
1. Realizar uma abordagem calma e tranquilizadora.
2.Orientar que seja seguido o tratamento indicado pela equipe médica esclarecendo dúvidas, sempre que possível.
3.Escutar o idoso e o cuidador com atenção.
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4.Ter uma comunicação assertiva com o cuidador e idoso, expressando-se de forma clara e objetiva.
5.Estimular que o cuidador participe de grupos quando disponibilizados pelos Serviços da Comunidade.
DOMINIO 3: UTILIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE
ACESSO A REDE DE SAÚDE
1. Orientar como fazer o Cartão SUS:
● Pode ser adquirido gratuitamente por qualquer pessoa;
● Basta se dirigir a unidade de saúde de referência e precisa levar junto os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, certidão de nascimento
ou casamento, comprovante de residência e número de PIS/PASEP (se tiver);
● Orientar que outra pessoa pode fazer o cartão do SUS desde que leve todos os documentos necessários e seja parente em primeiro grau:
pai, mãe, irmão ou irmã, avô ou avó, neto ou neta, ou responsável.
2. Em caso do cuidador e o idoso não possuírem cadastro em uma unidade de saúde, orientar que procurem o posto de saúde de referência,
com os seguintes documentos:
● Cartão SUS;
● Comprovante de residência;
● Identidade e CPF.
3. Orientar ao cuidador que para a utilização da rede de atenção à saúde e seus recursos ele deve buscar acompanhamento na unidade de
saúde a qual o idoso está vinculado.
MEDICAÇÃO ESPECIAL
Documentação necessária para abertura de processo para solicitação
1. Cópia dos documentos: carteira de identidade, CPF, cartão SUS e comprovante de residência do idoso.
2. Receita médica original adequada ao tipo de medicamento (controle especial, notificação de receita ou receituário simples) atualizada
com assinatura e carimbo do médico com número do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) legível, e a descrição do medicamento
de acordo com a Denominação Comum Brasileira, dose por unidade posológica (concentração), apresentação (comprimido, drágea, cápsula,
xarope, spray, etc), posologia e duração do tratamento.
3. Relatório médico detalhado contendo diagnóstico da doença, história terapêutica prévia, tempo de duração do tratamento e demais
informações que possam auxiliar na análise da solicitação.

6

4. Cópia dos exames complementares que comprovem o agravo para o qual está(ão) sendo pedido(s) o(s) medicamento(s).
5. Fornecer endereço do local onde pode-se abrir o processo de solicitação de medicamentos especiais.
DIETAS ENTERAIS E/OU SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS
Documentação necessária para abertura de processo para solicitação
1. Cópia dos documentos: carteira de identidade, CPF, cartão SUS e comprovante de residência do idoso.
2. Receita médica original atualizada e com assinatura e carimbo do médico com CRM legível, e o nome da dieta enteral, fórmula infantil
e/ou suplemento alimentar preferencialmente pela descrição genérica, apresentação, posologia e duração do tratamento.
3. Formulário Cadastro de Usuários.
4. Formulário Laudo para Solicitação de Fórmulas Nutricionais – LFN.
5. Fornecer endereço do local onde pode-se abrir o processo de solicitação de fórmulas nutricionais especiais.
FRALDA
1. Compra de fralda com desconto nas farmácias populares:
- O paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 anos, apresentar CPF e prescrição/laudo médico com as seguintes informações:
a) número de inscrição do médico no Conselho Regional de Medicina (CRM), assinatura e endereço do consultório;
b) data de expedição da prescrição médica e/ou laudo/atestado médico;
c) nome e endereço residencial do paciente;
d) no laudo médico deverá estar específico o CID e indicação para uso de fraldas (uso contínuo), tamanho das fraldas e quantidades (no máximo
270 fraldas).
# Fica dispensada a obrigatoriedade da presença física do paciente, titular da prescrição médica e/ou laudo/atestado médico, quando estiver
enquadrado na condição de incapacidade, podendo, nesse caso, o produto ser adquirido mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - do paciente, titular da receita: CPF, RG ou certidão de nascimento; e
II - do representante legal, o qual assumirá, juntamente com o estabelecimento, as responsabilidades pela efetivação da transação: CPF e RG.
# A quantidade de fraldas disponibilizadas fica limitada a até quatro unidades/dia, podendo ser adquiridas até 40 fraldas geriátricas a cada dez
dias.
# A receita médica é válida por 120 dias a contar da data da emissão. Após esse prazo deverá ser apresentada nova receita/laudo.
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# A procuração de representante legal deverá ser registrada em um cartório.

1.
2.

MATERIAL DE CURATIVO
Orientar a buscar o serviço de saúde para solicitar o material.
Material ofertado pela SMS: gaze; micropore; atadura; luva; soro fisiológico; esparadrapo. Obs.: Orientar que sempre o cuidador
verifique na unidade de saúde o que é ofertado.

DOMÍNIO 4: ALIMENTAÇÃO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

4.
5.

VIA ORAL
Estimular que o idoso faça as refeições sentado. Se possível, dar preferência para a mesa e não à cama.
Posicionar o braço afetado em cima da mesa, ou de um travesseiro, e não deixar o membro caído.
Sempre que possível oferecer alimentos conforme a preferência e hábito alimentar do idoso. Cortá-los em pedaços menores para
facilitar a mastigação.
Oferecer líquidos utilizando um copo, evitando a aspiração.
Caso o idoso tenha dificuldade para se alimentar, dê preferência a alimentos líquidos e pastosos como: legumes amassados, purês, sopas,
mingau. Evitar alimentos com duas consistências e oferecer em quantidades menores.
Oferecer alimentos com pouco sal, evitando-o sempre que possível.
Fornecer de 6 a 8 copos de líquidos por dia, se não houver restrição.
NUTRIÇÃO ENTERAL: cuidados com as sondas
Manter sempre a sonda posicionada, observando a marcação.
Manter fixação da sonda limpa e seca, de forma que não machuque a narina, bochecha ou orelha.
Quando necessário o curativo da sonda nasoentérica deve ser trocado. Para troca: Fixar a sonda na bochecha do idoso com pequeno
pedaço de esparadrapo; Umedecer uma gaze e passar no curativo até soltar da pele; Desenrolar cuidadosamente o micropore/esparadrapo
da sonda; Com gaze umedecida com sabão, higienizar o nariz do idoso; Após secar com gaze e realizar novo curativo com fixação de
sonda.
Não iniciar a administração por sonda se houver dúvidas quanto ao posicionamento da mesma.
Lavar a sonda, uma vez, com 20 mL de água morna fervida ou filtrada após a administração de cada frasco de dieta.
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6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nunca misturar medicamentos na dieta.
Não administrar pela sonda: chás, sucos, refrigerantes, sopas ou misturas não prescritas.
Manter a sonda fechada se não estiver em uso.
9. A troca da sonda de longa permanência deverá ser realizada por um profissional enfermeiro a cada seis meses de uso, ou antes desse
período sob avaliação de um profissional de saúde.
NUTRIÇÃO GASTROSTOMIA ∕ JEJUNOSTOMIA: cuidados com as sondas
Trocar o curativo do estoma diariamente, após o banho do idoso.
Limpar a região com gaze e soro fisiológico ou utilizar o sabonete neutro.
Observar as condições da pele ao redor do estoma, se estiver com qualquer alteração procure orientação do serviço de saúde. A troca da
sonda de gastrostomia poderá ser realizada por um profissional enfermeiro a cada seis meses de uso, ou antes desse período sob avaliação
de um profissional de saúde.
PREPARAÇÃO DA DIETA ARTESANAL
Seguir orientação conforme indicada pela equipe no momento da alta.
Lavar bem as mãos com água e sabão.
Os alimentos da dieta devem ser liquidificados com água fervida ou filtrada.
Se possível, coar a dieta liquidificada para evitar o entupimento da sonda.
Armazenar a dieta em recipiente de vidro limpo com tampa, na geladeira, por no máximo 24 horas.
Pendurar o frasco da dieta a uma altura de no mínimo 60 cm.
ADMINISTRAÇÃO DA DIETA ARTESANAL E INDUSTRALIZADA
Se a mistura estiver na geladeira, o volume necessário deve ser separado e colocado no frasco da dieta.
O frasco da dieta deve ser colocado tampado em água morna até atingir a temperatura ambiente, ou conforme indicação da equipe. Testar
temperatura no pulso.
O frasco deve ser acoplado ao equipo, que liga-se na sonda de alimentação enteral, para assim iniciar a administração da dieta.
Colocar o idoso sentado na cadeira ou na cama com as costas bem apoiadas enquanto a dieta estiver sendo administrada. Manter esta
posição por 30 minutos após o término da dieta.
A quantidade da dieta administrada de cada vez deve ser de no máximo 350 mL, várias vezes ao dia, de acordo com orientação recebida
na alta.
Ao terminar a dieta, injetar na sonda 20 mL de água filtrada ou fervida em temperatura ambiente para evitar que os resíduos de alimentos
entupam a sonda.
Controlar o gotejamento da dieta, em torno de 60 gotas por minuto = 1gota por segundo. Pode levar de 1 hora à 1 hora e 30 minutos.
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8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Sempre observar o idoso enquanto a dieta está sendo administrada.
PREPARO DA DIETA: cuidados com utensílios
Utilizar utensílios totalmente limpos para a preparação da dieta enteral, para evitar contaminação.
A esponja para limpeza destes utensílios deve ser exclusiva para esta finalidade.
Preferir utilizar frascos de vidros, pois são mais fáceis de limpar.
O frasco de vidro deve ser limpo a cada troca de dieta com esponja, sabão neutro e água morna. A higienização final deve ser com água
fervida e morna.
O equipo e os frascos descartáveis podem ser limpos com água morna e sabão, até remover completamente os resíduos da dieta, podendo
ser utilizado novamente até 72 horas.
Guardar o equipo seco na geladeira em saco plástico fechado ou em pote com tampa.
Usar seringar de 20 mL quando necessário. Esta deve ser limpa com sabão neutro e água morna e armazenada seca na geladeira.
8. Em caso de utilização da dieta industrializada o armazenamento é feito na própria embalagem, refrigerada ou não, conforme a
indicação do fabricante.
PROBLEMAS COM SONDAS EM GERAL (SNE, GAS, JEJ)
Na presença de náuseas, vômitos, regurgitação, suspender a administração, acalme o idoso e reinicie a dieta com gotejo adequado no
próximo horário. Se na próxima administração este sintoma permanecer, leve o idoso ao serviço de saúde ou solicite visita domiciliar.
Parar imediatamente a administração da dieta quando esta sair pela boca ou nariz, quando o idoso apresentar falta de ar ou ficar com os
lábios e pele da cor roxa. Posicione-o com cabeceira elevada e leve-o ao serviço de emergência.
Quando a sonda estiver entupida, lavar com água morna fervida, administrando em seringa de 20 mL, tentando fazer pressão com a água.
Repita este procedimento até 3 vezes. Se a sonda não desentupir procure atendimento no serviço de saúde.
Se caso acidentalmente a sonda for puxada, deslocada e sair do lugar, feche o equipo e leve o idoso, com a guia da sonda, a um serviço
de saúde.
DOMÍNIO 5: VIAS AÉREAS

LIMPEZA DA TRAQUEOSTOMIA
1. A limpeza da traqueostomia deve ser feita no mínimo uma vez ao dia. Somente a parte interna é retirada para limpar. Em caso de muita
secreção a limpeza pode ser feita mais vezes.
2. Cuidar no manuseio da cânula de traqueostomia se o idoso estiver com muita secreção e tosse, pois pode deslocar a cânula.
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3. Lavar as mãos, colocar luvas, destravar e remover a endocânula.
4. Colocar a endocânula em um pote com água morna por alguns minutos (cerca de 2 minutos). Atenção: segure a traqueostomia ao retirar a
endocânula e tenha certeza que a parte externa está fixa com o cadarço.
5. Introduzir uma gaze úmida (com água filtrada ou fervida) dentro da endocânula. Para isso pode-se utilizar uma pinça, agulha de crochê,
arame, haste flexível (cotonete) ou as próprias mãos. Destinar o uso dos materiais somente para esse fim. Caso optar pelo uso da haste
flexível, descartá-los após o uso. Repetir o procedimento até a gaze sair limpa. Após seque a endocânula com uma gaze e recoloque-a na
cânula.
6. Os materiais utilizados para limpeza da endocânula (pinça, agulha de crochê, arame), após o uso, devem ser limpos com água e sabão e
armazenados em recipiente com tampa.
7. Limpar o pescoço ao redor da traqueostomia. Isso pode ser feito com gazes umedecidas com soro fisiológico.
8. Colocar duas gazes dobradas entre a pele e a cânula em cada lado da traqueostomia. Isso evita que a pele fique irritada ou machucada.
9. O cadarço que prende a traqueostomia no pescoço também deve ser trocado no mínimo uma vez ao dia. É importante segurar a traqueostomia
com uma das mãos e com a outra trocar o cadarço.
10. Nas primeiras trocas pode ser preciso duas pessoas para realizá-la. O cadarço não deve estar muito apertado. É indicado deixar um dedo
de espaço entre o cadarço e o pescoço para não machucar a pele.
ASPIRAÇÃO DA TRAQUEOSTOMIA
1.

Lavar as mãos com água e sabão.

2.

Calçar luvas descartáveis.

3.

Separar o material: Sonda de aspiração (verificar se o tamanho da sonda é o mesmo indicado pela equipe de saúde); Látex/silicone que
conecta a sonda no aspirador; Aspirador portátil; Gazes; Copo com água filtrada ou fervida em temperatura ambiente (copo descartável ou
que seja somente usado para esse fim).
Ligar o aspirador e confirmar se está funcionando.

4.
5.

6.

Segure a sonda com a mão dominante e com a outra utilize o dedo indicador e o polegar para apertar o látex/silicone de forma que na
introdução da sonda na traqueostomia nada seja aspirado. Cuidado ao retirar a sonda da embalagem, onde ela não poderá tocar mais em
nada, a não ser na traqueostomia.
Introduza a sonda na traqueostomia. A sonda deve ser introduzida no máximo em 8 centímetros.
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7.
8.

Solte o látex/silicone e retire lentamente a sonda aspirando as secreções. Em caso de o paciente apresentar tosse retire a sonda e pare de
aspirar.
A sonda não deve ficar mais de 15 segundos dentro da traqueostomia durante aspiração.

9.

Deixe a pessoa respirar dez vezes antes de repetir o procedimento. Repita o procedimento até diminuir a quantidade de secreção.

10. Ainda, com o aspirador ligado, mergulhe a ponta da sonda num recipiente com soro fisiológico ou água filtrada ou fervida (em temperatura
ambiente) para limpar a sonda e o látex/silicone por dentro. A sonda de aspiração deverá ser desconectada do látex e desprezada logo após
o procedimento, pois é descartável e deverá ser utilizada uma única vez.
11. Desligue o aparelho.
12. Retirar as luvas usadas e desprezar.
13. Lavar novamente as mãos.
ASPIRAÇÃO NASOFARÍNGEA E OROFARÍNGEA
1. Caso o idoso precise realizar a aspiração nasofaríngea e orofaríngea, é recomendado fazer primeiro a aspiração via nasal e depois a via oral.
Pode-se utilizar a mesma sonda para aspirar as duas vias.
ASPIRAÇÃO NASOFARÍNGEA
1. Lavar as mãos com água e sabão.
2. Calçar luvas descartáveis.
3. Separar o material: Sonda de aspiração (verificar se o tamanho da sonda é o mesmo indicado pela equipe de saúde); Látex/silicone que
conecta a sonda no aspirador; Aspirador portátil; Gazes; Copo com água filtrada ou fervida em temperatura ambiente (copo descartável ou
que seja somente usado para esse fim).
4. Ligar o aspirador e confirmar se está funcionando.
5. Medir a sonda antes da aspiração, para não machucar o idoso e nem causar náuseas e sangramento. Coloque a sonda ao lado do rosto do
idoso e sem encostar nele, meça a distância entre o nariz e a base da orelha. Essa será a quantidade de sonda que você pode introduzir com
segurança.
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6. O mesmo procedimento é repetido nas duas narinas. Se o idoso estiver utilizando cateter nasal para oxigênio, remover o dispositivo de
fornecimento (quando isso for necessário). Para facilitar a aspiração pode injetar 1 mL de soro fisiológico por uma seringa em cada narina.
Segure a sonda com a mão dominante e com a outra utilizar o dedo indicador e o polegar para apertar o látex/silicone, introduzir de forma
suave, porém rápida a sonda nas narinas até a medida marcada. O Látex só será solto quando a sonda já estiver introduzida e assim iniciará
o procedimento de aspiração. Lentamente retirar a sonda aspirando as secreções. Ainda, com o aspirador ligado, mergulhar a ponta da sonda
num recipiente com soro fisiológico ou água filtrada ou fervida (em temperatura ambiente) para limpar a sonda e o látex/silicone por dentro.
Desligar o aparelho. Retirar as luvas usadas e desprezar. Lavar novamente as mãos.
ASPIRAÇÃO OROFARÍNGEA
1.

Lavar as mãos com água e sabão.

2.

Calçar luvas descartáveis.

3.

Separar o material: Sonda de aspiração (verificar se o tamanho da sonda é o mesmo indicado pela equipe de saúde); Látex/silicone que
conecta a sonda no aspirador; Aspirador portátil; Gazes; Copo com água filtrada ou fervida em temperatura ambiente (copo descartável
ou que seja somente usado para esse fim).
Ligar o aspirador e confirmar se está funcionando.

4.
5.

Segurar a sonda com a mão dominante e com a outra utilizar o dedo indicador e o polegar para apertar o látex/silicone na introdução da
sonda na boca, solte o látex e aspire passando pela gengiva até a faringe. Movimentar ao redor da boca até que as secreções sejam
removidas. Estimular o idoso a tossir. Para finalizar retirar a sonda da boca. Ainda, com o aspirador ligado, mergulhar a ponta da sonda
num recipiente com soro fisiológico ou água filtrada ou fervida (em temperatura ambiente) para limpar a sonda e o látex/silicone por
dentro. Desligar o aparelho. Retirar as luvas usadas e desprezar. Lavar novamente as mãos.
LIMPEZA DO ASPIRADOR E DO COPO DE ASPIRAÇÃO
1. A limpeza do aspirador deve ser realizada uma vez ao dia conforme orientações a seguir: Retirar o plug da tomada e o copo do aspirador;
Limpar o aspirador utilizando um pano levemente úmido; NÃO molhar o interior do aparelho; Retirar o excesso de sabão com pano
umedecido em água e secar com pano limpo e seco.
2.A secreção do copo do aspirador deve ser desprezada após cada aspiração e copo deve ser lavado com água e sabão após cada aspiração.
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DOMÍNIO 6: MEDICAÇÕES
ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE MEDICAÇÕES
1.
Separar as medicações em sacos rotulados com nomes das medicações e horários de administração e não as tirar de suas embalagens
originais para controlar a data de validade e evitar que se misturem.
2.
Não usar medicamentos vencidos. Manter os medicamentos em locais adequados, longe de calor e umidade. Àqueles que necessitarem
de refrigeração devem ser guardados na geladeira dentro de um frasco ou tigela com tampa para não se misturar com os demais itens que estão
na geladeira. Os medicamentos não devem ser armazenados próximo ao congelador e na porta da geladeira. Ex.: insulina.
3.
Materiais e medicamentos de curativos, como pomadas, gazes, ataduras, esparadrapo e soro fisiológico, devem ser guardados em caixa
com tampa, separado de outros medicamentos.
4.
Materiais de nebulização devem ser guardados em caixa plástica com tampa e sempre secos.
5.
Mantenha a última receita sempre próxima do local onde são guardadas as medicações, para facilitar possíveis consultas. Em caso de
dúvida sobre como tomar os medicamentos solicite ajuda de um familiar/cuidador ou da equipe de saúde.
6.
Não modificar a prescrição médica, reduzir ou aumentar doses dos medicamentos e não parar de administrar um medicamento contínuo
por conta própria sem a orientação de um profissional qualificado.
7.
Acender a luz sempre que for preparar ou ministrar medicação, para evitar trocas.
8.
Avisar a equipe de saúde se o idoso costuma utilizar chás naturais, fórmulas fitoterápicas e homeopáticas. As plantas podem interferir
na ação de alguns medicamentos aumentando ou diminuindo o efeito desejado. (Ex: Ginseng, Ginkgo Biloba...)
9.
Sempre ler o nome do medicamento antes de administrá-lo.
10. Não utilizar medicamentos por conta própria ou indicados por outras pessoas, pois na tentativa de ajudar podem agravar o estado de
saúde do idoso.
11. Utilizar uma tabela de orientação com o nome e horário dos medicamentos a serem administrados. Para ajudar a lembrar os horários de
tomar os medicamentos ajustar os horários das tomadas com as atividades diárias, como escovar os dentes, horários das refeições ou de deitar.
12. Se tiver qualquer um destes sintomas durante o tratamento: náusea, vômito, alterações na pele, alterações no seu hábito intestinal e falta
de apetite, lembrar de informar o seu médico.
13. Ao procurar estabelecimentos de saúde lembre-se de sempre ter consigo a última prescrição dos medicamentos em uso, pois esta
informação é muito importante para os profissionais que irão lhe atender.
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VIA SONDA: cuidados na administração de medicamentos
1.
Antes e após administração dos medicamentos a sonda de alimentação deve ser lavada com 20 mL de água filtrada ou fervida fria.
2.
Preparar o medicamento a ser administrado, colocando o comprimido/cápsula em um recipiente de vidro. Com auxílio de uma colher,
pressionar o comprimido contra o fundo do recipiente até que se transforme em pó, se o medicamento for uma cápsula somente abra e despeje
o conteúdo em pó no recipiente de vidro. Adicione 20 mL de água. Aspirar todo o medicamento diluído com uma seringa e administrar. Caso
fique algum resíduo no recipiente, acrescentar um pouco de água e aspirar novamente até que consiga administrar todo medicamento.
3.
Se tiver mais de um medicamento para ser administrado no mesmo horário, cada um deve ser preparado separadamente. Entre
administração dos medicamentos a sonda dever ser lavada com 5ml de água.
4.
Não misturar na mesma seringa medicamentos diferentes, mas a seringa pode ser utilizada várias vezes para a mesma medicação. Nunca
colocar medicamentos dentro do frasco com dieta.
5.
Sempre após a administração do medicamento, lavar bem a seringa com água e guardar em local seco e arejado.
VIA ORAL: cuidados na administração de medicamentos
1.
Posicionar o idoso sentado ou com cabeceira elevada.
2.
Oferecer água para o idoso engolir o medicamento e observar se engoliu. Evitar tomar o medicamento com leite, chás e refrigerantes.
3.
A presença de alimentos e os intervalos de jejum devem ser seguidos com cuidado, pois podem favorecer ou prejudicar o efeito desejado
no tratamento. Se o medicamento deve ser tomado em jejum (estômago vazio) ingerir pelo menos 30 – 60 minutos antes da refeição ou duas
horas após a refeição.
ANTICOAGULANTE ORAL: cuidados na administração de medicamentos
1.
Caso esquecer a medicação do dia anterior, tome apenas o comprimido do dia.
2.
Estar atento a sangramentos espontâneos (gengiva, nariz, manchas roxas na pele, urina, fezes, catarro, vômito) e caso ocorram procurar
imediatamente serviço de saúde para avalição médica.
3.
Não usar medicamentos por conta própria, principalmente anti-inflamatórios como Cataflam (diclofenaco potássico), Voltaren
(diclofenaco sódico) e ibuprofeno. Evitar o uso de analgésicos que contenham ácido acetilsalicílico (AAS ou Aspirina), pois podem causar
irritação no estômago e sangramento.
4.
Identificar em algum documento que o idoso está em tratamento com anticoagulante oral.
5.
Atentar para os alimentos ricos em vitamina K, como vegetais e folhas verdes, óleos e gordura, pois eles diminuem o efeito do
medicamento. Estes alimentos podem ser consumidos pelo idoso, mas em pequenas porções.
6.
Fazer o exame de tempo de protombina conforme periodicidade estabelecida pelo médico.
7.
Evitar quedas ou batidas.
8.
Comunicar sempre o uso deste medicamento ao dentista ou a médicos de outras especialidades.
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SUBCUTÂNEA – CUIDADOS COM A INSULINA
1.
Lavar bem as mãos com água e sabão.
2.
Misturar a insulina (NPH) lentamente entre as mãos até o líquido ficar leitoso e homogêneo. Não sacudir ou agitar o frasco.
3.
Limpar a tampa do frasco com algodão com álcool.
4.
Aspirar a quantidade de unidades da insulina de acordo com a prescrição. Se houver bolhas de ar injete a insulina de volta e aspire
novamente.
5.
Não é necessário limpar o local de aplicação com álcool. A limpeza pode ser feita somente com algodão seco, em sentido único.
6.
Para aplicar faça uma prega na pele com os dedos e introduza a agulha em ângulo reto e após solte a prega e injete a insulina suavemente.
Não esfregue o local e tampe agulha para evitar contaminação.
7.
Esperar cinco segundos após a aplicação antes de retirar a agulha da pele, para garantir que não extravase a insulina.
8.
Se o idoso utilizar dois tipos diferentes de insulina, aspirar separadamente cada tipo e sempre deixe a NPH (de aspecto leitoso) por
último.
9.
As seringas com agulhas acopladas podem ser reutilizadas pelo próprio idoso, desde que a agulha e a capa protetora não tenham sido
contaminadas. O número de reutilizações é variável, de acordo com o fabricante, mas deve ser trocada quando a agulha começar a causar
desconforto durante a aplicação (considera-se adequada a reutilização por até oito aplicações, sempre para mesma pessoa). Após o uso, a
seringa deve ser “recapada” e podem ser mantidas em temperatura ambiente.
10. Locais de aplicação: Faça rodízio aplicando no abdômen, braços, nádegas e coxas.
11. Descarte: Coloque as seringas e agulhas em frascos rígidos resistentes como frascos de amaciantes e garrafas PET.
12. Estar atento a sinais de HIPOGLICEMIA durante o tratamento: tonturas; tremores nas mãos; zumbido no ouvido; dormência ao
redor da boca e da língua; fome exagerada; ânsia de vômito; sono; coração acelerado. Na presença desses sinais e sintomas: se possível
realizar o teste de HGT (< 70 mg/dL); ofereça ao idoso algo doce, como por exemplo água com açúcar ou suco doce. Se o idoso não conseguir
engolir, não forçar. Coloque açúcar ou mel embaixo da língua ou entre a gengiva e bochecha, e leve-o ao serviço de saúde.

DOMINIO 7: HIGIENE
CUIDADOS COM O BANHO DE CHUVEIRO
1. Regular a temperatura da água.
2. Manter janelas e portas fechadas para evitar correntes de ar.
3. Colocar o idoso sentando em um banco ou cadeira adaptada para o banho, com encostos laterais e posterior.
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4. Preferencialmente utilizar tapete antiderrapante e barras de apoio para prevenir quedas.
5. Não deixar o idoso sozinho durante o banho.
6. Estimular o idoso a realizar sua própria higiene, só realizar aquilo que o idoso não conseguir fazer sozinho.
7. Se necessário, utilizar um chuveirinho de mão para auxiliar no banho.
8. Ao lavar a axila, não levantar o braço comprometido mais do que a altura do pescoço. Após, apoiar o braço comprometido sobre a perna do
idoso.
9. Ajudar o idoso a se enxugar, secando bem partes íntimas e dobras de joelhos, mamas, axilas e entre os dedos.
10. A higiene dos cabelos deve ser realizada no mínimo três vezes por semana.
11. Inspecionar a integridade da pele em geral.
CUIDADOS COM O BANHO DE LEITO
1. Utilizar panos macios, evitando esfregar a pele com força, para não causar ruptura da pele.
2. Preparar duas bacias com água morna, testando a temperatura da água. Uma será utilizada com sabonete, a outra para enxaguar a pele.
3. Utilizar luvas descartáveis ou de borracha.
4. Cobrir o colchão com um saco plástico, antes de iniciar o banho.
5. Iniciar a higiene pela cabeça.
6. Lavar o rosto com pano molhado e pouco sabonete, após enxaguar o pano em água limpa e passar na pele para retirar o sabonete.
7. Lavar os olhos do canto interno para o externo trocando o lado do pano.
8. Para lavagem dos cabelos, cobrir um travesseiro com plástico e colocar embaixo da cabeça da pessoa uma bacia.
9. Molhar a cabeça e passar um pouco de xampu.
10. Massagear o couro cabeludo e derramar água aos poucos até retirar toda a espuma.
11. Secar os cabelos, com toalha ou secador.
12. Lavar o pescoço, braços, axilas, mãos, tórax e barriga, nesta ordem, com um pano molhado com sabonete. Enxaguar o pano em água limpa
e passar na pele para retirar o sabonete.
13. Secar bem os braços, axilas, mãos, tórax e barriga, passando desodorante e hidratante.
14. Cobrir as partes superiores do corpo com uma toalha seca. Fazer da mesma forma com as pernas.
15. Lavar os pés e seque-os, principalmente entre os dedos. Passar creme hidratante.
16. Posicionar o idoso lateralmente e higienize as costas. Seque-as e, se possível, passe hidratante.
17. Para higiene das partes íntimas, colocar o idoso de barriga para cima e higienizar órgãos genitais e região inguinal. Após, lateralizar o idoso
e higienizar região anal.
18. Na mulher, realizar a higiene da vagina da frente para trás, evitar que a água escorra do ânus para a vulva.
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19. No homem, tracionar o prepúcio, expondo a glande, para que esta possa ser limpa e seca. Após reposicionar o prepúcio para evitar
estrangulamento da glande.
20. A higiene das partes íntimas deve ser feita no banho diário e sempre que o idoso urinar ou evacuar.
HIGIENE ORAL E CUIDADOS COM A BOCA
1. Se possível, colocar o idoso sentando em frente a pia, ou oferecer-lhe uma bacia.
2. Dar preferência a escovas de cerdas macias e, sempre que possível, o fio dental.
3. Utilizar pequena porção de pasta de dente, para evitar engasgos.
4. Se o idoso necessitar de ajuda escove os dentes do idoso.
5. Retirar as próteses dentárias e limpe-as com escova de dente de cerdas mais duras, água e sabão neutro ou pasta dental.
6. Para limpeza da cavidade oral e gengivas, utilizar uma escova de cerdas macias. Se dispor, utilizar uma pinça para auxiliar na fixação da
gaze, caso contrário enrolar a gaze no dedo indicador já protegido por luva e com movimentos circulares de dentro para fora limpe a cavidade
oral.
7. Limpar a língua da mesma forma, mas realizando movimentos de dentro para fora, sem tocar a parte de trás da língua para não causar ânsia
de vômito.
8. Para os idosos que tem coordenação, enxaguar a boca e recolocar a prótese limpa.
9. Inspecionar a boca do idoso para presença de feridas, que podem ser causadas por dentes quebrados.
10. Observar gengivas inflamadas e/ou com sangramentos. A higiene oral deve ser melhorada nestes casos.
HIGIENE DOS PÉS
1.Lavar os pés do idoso usando sabonete neutro e água morna. Após, secar bem os pés com uma toalha macia, principalmente entre os dedos e
ao redor das unhas. Manter a pele hidratada, aplicando creme ou loção hidratante e não aplicar em cortes ou ferimentos ou entre os dedos para
evitar umidade. Para cortar as unhas, utilizar um cortador de unhas adequado ou uma tesoura de ponta romba. O corte deve ser reto e não muito
rente, após lixar os cantos para mantê-los arredondados.

DOMÍNIO 8: CUIDADOS COM PELE
EVITANDO ÚLCERAS POR PRESSÃO
1. Se possível, realizar a mudança de decúbito a cada duas horas. À noite, poder ser realizada quando for acordar o idoso para dar medicação
ou realizar outro cuidado.
2. Manter a roupa de cama sempre bem esticada. Rugas e dobras podem provocar lesões na pele.
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3. Se possível, utilizar colchão piramidal, que alivia o peso da pessoa em diferentes pontos onde os ossos são mais salientes.
4. Proteger o colchão com plástico na região das nádegas e coloque um lençol macio dobrado ao meio. A pele não deve ficar em contato com
o plástico.
5. Se possível, manter a pele hidratada com hidratantes e óleos.
6. Se possível, oferecer líquidos em pequenas quantidades diariamente, pois os idosos desidratam com facilidade.
7. Trocar fraldas sempre que a pessoa urinar ou evacuar, evitando que a pele fique úmida.
8. Procurar alimentar o idoso fora da cama, evitando que resíduos fiquem no lençol e machuquem a pele.
9. Não utilizar almofadas do tipo “rosca”.
10. Evitar esfregar a pele com força quando estiver realizando higiene corporal. Faça movimentos suaves e use sabonete em pouca
quantidade, enxaguando-o bem, para que a pele do idoso não fique ressecada.
11. Hidratar a pele de preferência com hidratante neutro, com movimentos leves sem fricção nas proeminências.
12. Proteger as proeminências ósseas, que pode ser feito com travesseiros ou almofadas de espuma, para libertar a carga de outras pregas
grandes da pele e evitar a pressão pele-a-pele ou com outras superfícies. Além disso, realizar mudanças de posição pequenas, porém frequentes.
CUIDADOS COM ASSADURAS
1.
Aparar pelos pubianos com tesoura, facilitando a higiene e a manutenção da área íntima seca.
2.
Secar bem o idoso após o banho.
3.
Realizar higiene intima após urinar ou evacuar.
4.
Se possível, aplicar barreira protetora (óxido de zinco, TCM ou creme apropriado) a cada troca.
5.
Se tiver lesões de pele persistente no períneo, procurar serviço de saúde de referência.

DOMÍNIO 9: ELIMINAÇÕES
TROCA DE FRALDA
1. Realizar a lavagem das mãos antes da troca.
2. Proteger as mãos com luva de borracha ou descartável.
3. Na mulher, realizar a higiene no sentido da frente para trás, evitando que as fezes entrem em contato com a vagina.
4. No homem, tracionar o prepúcio, expondo a glande, para que esta possa ser limpa e seca. Após reposicione o prepúcio para evitar
estrangulamento.
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5. Lateralizar o idoso com auxílio de um lençol dobrado no centro da cama para higienizar as nádegas, se o mesmo tiver condições peça que
auxilie nos movimentos.
6. Secar bem, principalmente entre as dobras.
7. Inspecionar a pele para identificar lesões.
8. Se necessário, utilizar protetor cutâneo como óxido de zinco, óleo, hidratante, entre outros.
9. Fechar a fralda sem que fique muito apertada para evitar lesões na virilha.
10. Lavar as mãos após a troca.
11. Procurar realizar a troca em local adequado, preservando a intimidade do idoso.
12. Se o idoso for incontinente, realizar a troca de fralda, no mínimo, 4 vezes ao dia.
USO DO VASO SANITARIO
1. Ajudar o idoso a sentar no vaso, flexionando suas pernas segurando-o pelas axilas.
2. Se possível, utilizar barras de apoio ou alguma adaptação para o uso do vaso prevenindo quedas.
3. Proteger as mãos com luva de borracha ou descartáveis.
4. Auxiliar o idoso a se levantar.
5. Não deixar o idoso sozinho.
6. Lavar as mãos após a higiene.
SONDA VESICAL DE ALÍVIO
1.Material para realizar a Sonda Vesical de Alívio:
 Água e sabão neutro;
 Cateter uretral plástico com calibre de acordo com a indicação da equipe de saúde; lidocaína gel a 2%;
 Recipiente para coletar a urina;
 Um pote plástico com tampa para armazenar a sonda;
 Um espelho para mulheres.
2.Como realizar:
● Lavar as mãos e a parte genital com água e sabão;
● Reunir o material em lugar limpo;
● Posicionar o idoso de maneira confortável;
● Aplicar uma pequena quantidade de lidocaína sobre o cateter e introduzi-lo na uretra até que a urina comece a drenar;
● Nos idosos homens, deve-se lubrificar a sonda com a lidocaína, segurar o pênis na posição reta e introduzi-la;
● Massagear a região da bexiga até parar de drenar a urina;
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● Quando parar de sair a urina, puxar lentamente o cateter e aguardar o término da drenagem, para retirá-lo totalmente;
● Medir o volume de urina e anotar para programar o número de sondagens necessárias durante o dia;
● Após, lavar as mãos.
3.Dicas:
● A mesma sonda pode ser usada por até 14 dias. Lavar bem a sonda após o uso com sabão neutro e água corrente e guardá-la em um pote
fechado dentro da geladeira.
● Quando encontrar resistência na passagem da sonda, retire-a e tente introduzi-la novamente, girando em torno de si mesma. Não forçar a
passagem da sonda;
● Em caso de sangramentos, calafrios, febre, urina turva ou com cheiro forte, procurar serviço de saúde;
● Para estabelecer o número de sondagens por dia, é necessário saber qual é a quantidade de urina que fica de resíduo dentro da bexiga. Se
o volume residual se mantiver na maioria das vezes:
- até 100 mL: nenhuma sondagem;
- de 100 a 200 mL: 2 sondagens ao dia;
- de 200 a 300 mL: 3 sondagens ao dia;
- de 300 a 400 mL: 4 sondagens ao dia;
- acima de 400 mL: 6 sondagens ao dia.
SONDA VESICAL DE DEMORA
1.Cuidados:
● A parte externa da sonda deve ficar fixa na coxa na mulher e no homem fixar na região supra púbica com micropore ou esparadrapo
antialérgico para evitar tracioná-la e não causar ferimentos na uretra;
● Essa sonda só pode ser retirada ou colocada pela equipe de saúde;
● Lavar as mãos antes de mexer na sonda;
● Limpar a pele ao redor da sonda com água e sabão pelo menos 2 vezes ao dia, para evitar acúmulo de secreção;
● Manter o frasco ou a bolsa coletora de urina abaixo do nível da cama ou do assento da cadeira e não deixar que ela fique muito cheia,
para evitar que a urina retorne do frasco para dentro da bexiga;
● Nunca desconectar o frasco coletor da sonda;
● Se durante um tempo não houver urina na bolsa coletora, verificar se a sonda está dobrada, obstruída ou pressionada pela perna da pessoa;
● Comunicar a equipe de saúde caso o idoso não urine num intervalo de 4 horas mesmo ingerindo líquidos.
BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA
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1.Troca da bolsa:
● Trocar a bolsa a cada 7 dias ou antes disso quando a resina que cola perder a cor amarela, ou quando se perceber deslocamento ou
vazamento;
● Umedecer a pele com água morna e descolar cuidadosamente a bolsa;
● O recorte da bolsa deve ser sempre de acordo com o tamanho e formato do estoma, retirar o papel que protege o adesivo e coloque-a de
baixo para cima até que esteja bem colocada na pele. Fechar a parte de baixo com um clampe/grampo;
● Não utilizar álcool, ou outro produto para retirar, pois podem ressecar a pele;
● Lavar o estoma e a pele ao redor cuidadosamente com água e sabão, sem esfregar;
● Secar com pano macio, gaze, em toques leves;
● Observar alterações da pele periestomal (vermelhidão, lesões). Na presença de alterações locais procure o serviço de saúde.
2.Esvaziamento da bolsa:
● A bolsa deve ser esvaziada sempre que estiver com 1/3 do espaço ocupado, geralmente 1 ou 2 vezes ao dia;
● Abrir o clampe/grampo e deixar as fezes escorrerem em um recipiente;
● Após esvaziar a bolsa a mesma pode ser higienizada embaixo do chuveiro;
● Para colar a bolsa certifique-se de que a pele ao redor do ostoma esteja bem seca, se necessário utilizar um secador de cabelo em
temperatura morna para secar pele;
● Limpar o orifício da bolsa com um pano ou gaze para não ficar com mal cheiro;
● Dobrar o orifício da bolsa e fechar com clampe/grampo.
DOMINIO 10: VESTIR/DESPIR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ORIENTAÇÕES GERAIS
Dar preferência a roupas simples, confortáveis e adequadas ao clima.
Se possível, deixe o idoso escolher sua própria roupa preservando sua autonomia.
Evitar uso de chinelo sem apoio no calcanhar para evitar quedas.
De preferência, vestir roupas mais largas nos quadris se o idoso permanece sentado por muito tempo.
Se idoso tem um braço comprometido, vestir primeiro o braço afetado e ao retirar a roupa, iniciar pelo braço sadio.
Se o idoso for acamado, dar preferência para roupas com abertura nas costas.
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DOMINIO 11: POSICIONAMENTO E TRANSFERÊNCIA

1.

POSICIONAMENTO NA CAMA PARA IDOSOS DEPENDENTES
Utilizar bastante travesseiros, ou faça almofadas de diferentes tamanhos.

2. Barriga para cima: Utilizar uma inclinação de 30° para posições laterais (alternadamente para o lado direito, para a posição dorsal e para
o lado esquerdo). Utilizar rolinhos de toalha para manter a posição.
2.1 Os braços devem ficar esticados e mãos abertas posicionadas em travesseiros ou coxins.
2.2 As pernas devem ficar levemente dobradas, com travesseiros em toda extensão da panturrilha, com os calcâneos suspensos.
2.3 Para virar o idoso de lado, dobre as pernas do idoso e o segure-o por trás do ombro e no quadril, realizando o movimento de lateralização.
Nunca puxe-o pela mão.
3. De lado sobre o LADO BOM: O travesseiro deve preencher o espaço entre a orelha e o colchão.
3.1 Deixar o braço de cima (comprometido) esticado sobre um travesseiro, com mão aberta e ombro mais para frente.
3.2 Dobrar as pernas e colocar um travesseiro ou almofadas de espumas entre elas.
1.3 Apoiar as costas com travesseiros, ou almofadas de espumas caso o idoso não consiga ficar bem de lado.
2. De lado sobre o LADO DOENTE: Deixar o braço doente apoiado em travesseiro e esticado na linha do ombro.
4.1 O outro braço pode ficar esticado ao lado do corpo, ou apoiado em um travesseiro ou almofadas de espumas.
4.2 Cuidar para não deixar o idoso deitado por cima do ombro.
4.3 Posicionar as pernas da mesma forma que se faz para o lado bom.
4.4 Utilizar um lençol móvel que facilita bastante a movimentação.
4.5 Dobrar as pernas e girar o corpo do idoso para o lado que quiser virar.
4.6 Nunca puxar o idoso pelo braço afetado, utilizar sempre lençóis (móveis) para movê-lo na cama.
TRANSFERÊNCIA
1. Lateralizar o idoso e colocar as pernas para fora da cama e levantar o idoso apoiando-o com os braços, segurando-o com o braço por
baixo das axilas e a mão nas suas costas. Nunca puxar o idoso pelo braço.
2. Apoiar também as costas e os joelhos do idoso para sentá-lo.
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3.

Pedir para o idoso entrelaçar as mãos em volta do seu pescoço, assim os braços não ficam soltos.

4. Se o idoso não ficar em pé com segurança, coloque-o sentado em uma poltrona. Se necessário utilize uma contenção com um lençol
amarrado na altura do abdômen, para evitar queda.
5. Posicionar a poltrona ao lado da cama, e após o idoso entrelaçar as mãos ao redor de seu pescoço, coloque-o em pé e gire-o até colocálo na cadeira.
6. Deixar a cabeça reta e cuidar para o idoso não ficar jogado na cadeira.
7. Manter as pernas afastadas e dobradas, com os pés apoiados no chão ou em travesseiros.
8. Apoiar os braços com travesseiros, ou na própria cadeira, dobre-os, com a palma da mão virada para baixo, se possível.
9. Manter o tronco reto.
10. Para posicioná-lo corretamente na cadeira, segure-o por trás da cadeira, deixe os braços cruzados e segure seus antebraços, passando
duas mãos por debaixo das axilas do idoso.
11. Caso o idoso penda para algum dos lados enquanto estiver sentado, utilizar travesseiros nas laterais da poltrona.
DOMINIO 12: PREVENÇÃO DE QUEDAS
ORIENTAÇÕES GERAIS
1. Se possível, evitar tapetes soltos, pequenos ou com dobras.
2. Cuidado com pisos escorregadios, chão molhado. Não passar cera no chão.
3. Evitar móveis e outros objetos no local de circulação do domicílio (móveis, sapatos, roupas, etc).
4. Se possível, evitar uso de chinelos, sapatos desamarrados ou mal ajustados ou com solado escorregadio.
5. Se possível, evitar roupas compridas, arrastando pelo chão.
6. Se possível, evitar cadeira, camas e vasos sanitários muito baixos.
7. Se possível, evitar cadeiras sem braços.
8. Se possível, utilizar algum equipamento adequado para o uso do vaso sanitário e banho de chuveiro (barras de apoio, cadeira de banho,
cadeira de assento, tapete antiderrapante, etc).
9. Atentar para que o idoso não levante-se do leito sozinho.
10. Colocar as roupas/objetos de uso pessoal em locais de fácil acesso.
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