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Apresentação

Este manual é destinado aos cuidadores familiares de idosos

que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC). O termo

“familiar” utilizado neste manual, se refere a família em que os

membros possuam ou não laço consanguíneo.

O idoso que sofre um AVC precisa de cuidados mais

específicos do que uma pessoa mais jovem. Além das sequelas

que a doença pode causar, o idoso, muitas vezes, já possui

limitações causadas pelo envelhecimento.

Objetivos deste manual:

▪ Apresentar as principais orientações sobre os cuidados

realizados no domicílio;

▪ Contribuir e reforçar as orientações dos profissionais de

saúde.
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O conteúdo apresentado neste manual tem embasamento no 

“Protocolo de intervenções educativas para cuidadores 

familiares de idosos após Acidente Vascular Cerebral”*,  na 

experiência de cuidadores e de profissionais que colaboraram 

para construir este manual. 

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra desde 

que citada a fonte. Não é permitida a comercialização. As 

imagens utilizadas neste manual foram autorizadas pelos 

participantes.   

*SANTOS, N. O. dos. Construção e validação de protocolo de intervenções educativas para cuidadores

familiares de idosos após acidente vascular cerebral. 2017. 247f. Tese (Doutorado em Enfermagem) -

Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.



1. O QUE É ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL (AVC)?

O AVC, também conhecido como “derrame ou isquemia

cerebral”, é uma doença na qual os vasos sanguíneos se

rompem (hemorrágico) ou entopem (isquêmico).

Os principais sintomas são: boca torta, perda da força no

braço e/ou perna; dificuldade na fala; visão dupla; desequilíbrio;

desmaio.
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Imagem extraída do site http://www.redebrasilavc.org.br (Rede Brasil AVC)

ATENÇÃO!

Caso o idoso apresente algum desses sinais, anote a 

hora que os sintomas apareceram e ligue 

imediatamente para o 

SAMU: 192



2. CUIDANDO DO CUIDADOR

Cuidar de outra pessoa é uma tarefa que exige muita

dedicação. É importante que você divida essa

responsabilidade com outras pessoas, para que você

consiga descansar, ter um tempo para si, e poder realizar

atividades de lazer.

Além disso, é importante cuidar da sua saúde, manter uma

alimentação saudável, fazer exercícios. Isso te ajudará a se

sentir melhor, para cuidar do seu familiar.
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Controle: a pressão arterial, o diabetes e o colesterol.

Evite: tabagismo, álcool, drogas e alimentos ricos em sal,

açúcares e gorduras.

COMO PREVENIR UM NOVO AVC?



▪ Se você não tiver ajuda de outras pessoas para cuidar do

idoso, você poderá ficar sobrecarregado. Para que isso não

aconteça, você pode providenciar uma reunião familiar, para

que se estabeleçam quais atividades cada membro da família

poderá ajudar.

Se a situação não melhorar, você pode procurar ajuda de um

profissional ou amigo da família que possa lhe ajudar a

conversar com a família.

▪ Além disso, é normal que em alguns momentos você sinta

vergonha, tristeza e até mesmo irritação por ver o seu familiar

nessa situação de dependência. Acalme-se! São sentimentos

comuns que melhoram com o tempo.

▪ Mantenha uma relação de honestidade e confiança com o

idoso. Sempre explique e converse com ele antes de realizar

qualquer cuidado.

▪ Lembre-se de ter cuidado com a sua postura corporal

quando for realizar algum cuidado no idoso para não

causar problemas de coluna.
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▪ SEMPRE siga as orientações que você recebeu dos

profissionais de saúde.

▪ Quando surgirem dúvidas ou dificuldades, procure por

ajuda no serviço de saúde em que o idoso é cadastrado.

▪ Estimule que o idoso faça as atividades do dia a dia,

como os cuidados pessoais (banho e vestimenta).

Realize somente o que o idoso NÃO conseguir fazer

sozinho.

▪ Sempre que possível, estimule que o idoso faça

escolhas e comunique quando algo não estiver bem.

▪ Antes de realizar qualquer cuidado, lembre-se de lavar

as mãos.

▪ Veja no serviço de saúde que o idoso é cadastrado,

quais materiais você pode conseguir gratuitamente.

Sempre que necessário, busque apoio neste serviço

para as suas dúvidas.

IMPORTANTE! 
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3. CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO

Após um AVC algumas pessoas conseguem continuar se

alimentando pela boca e outras precisam receber alimentação

por sonda, gastrostomia ou jejunostomia.

Algumas dicas para idosos que se alimentam 

pela boca:

▪ Estimule que o idoso faça as refeições sentado.

▪ Evite alimentar o seu familiar na cama. Se isso for

necessário, ele deve permanecer sentado com as costas

apoiadas.

▪ Estimule que o idoso coma sozinho. Se ele precisar de ajuda,

ofereça a refeição em quantidades pequenas, sem apressá-lo,

para que não se engasgue.

▪ Apoie o braço afetado em

cima da mesa, ou de um

travesseiro. Não deixe o braço

caído.

▪ Ofereça alimentos cortados

em pedaços pequenos para

facilitar a mastigação.

▪ Se não houver restrição,

ofereça líquidos utilizando um

copo.
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▪ O idoso deve permanecer sentado até 30 minutos após a

refeição.

▪ Se o idoso tiver dificuldade para engolir, tosse ou

engasgos durante a alimentação, procure orientação de um

profissional de saúde.

Se a alimentação do idoso for por sonda: 

A sonda deve ficar localizada no estômago ou no início

do intestino. Mudanças na localização da sonda podem gerar

problemas. Por isso, é importante manter a fita de fixação da

sonda, observando a marcação que deve ficar próxima ao nariz.

▪ Administre pela sonda somente o que foi orientado pelo

profissional de saúde. É importante ter acompanhamento de

nutricionista e prescrição médica da dieta.

Imagem extraída de: Nutrição enteral domiciliar: manual do

usuário: como preparar e administrar dieta por

sonda/Universidade Federal de Campinas. Hospital de

Clínicas da UNICAMP. Elisabeth Dreyer, Salete Brito, Miriam

Rizziolli Santos e Luciane Cristina Rosim Sundfeld Giordano. –

2.ed.rev.Campinas, SP: Hospital de Clínicas da UNICAMP,

2011. 33p.
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▪ Mantenha a fita de fixação da sonda

limpa e seca, de forma que não

machuque o nariz, bochecha ou orelha.

Troque a fita de fixação quando estiver

suja ou descolando.

▪ Sempre que possível, peça a ajuda de

outra pessoa para trocar a fita de

fixação da sonda.

▪ Se tiver dúvida quanto ao posicionamento da sonda, não

inicie a dieta e procure um profissional de saúde.

Alimentação por gastrostomia e jejunostomia:
São sondas inseridas na barriga.

Cuidados:

▪ Troque o curativo de proteção todos os dias.

▪ Limpe a pele na região da sonda utilizando gaze com água e
sabonete neutro, e mantenha a pele seca.

▪ Se observar alteração da pele, procure orientação de um
profissional de saúde.

Imagens extraídas de:

Nutrição enteral domiciliar:

manual do usuário: como

preparar e administrar dieta

por sonda/Universidade

Federal de Campinas.

Hospital de Clínicas da

UNICAMP. Elisabeth Dreyer,

Salete Brito, Miriam Rizziolli

Santos e Luciane Cristina

Rosim Sundfeld Giordano. –

2.ed.rev.Campinas, SP:

Hospital de Clínicas da

UNICAMP, 2011. 33p.
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Cuidados na administração da dieta por 

sonda, gastrostomia ou jejunostomia:

▪ Em caso de dieta feita em casa, os alimentos devem ser

batidos no liquidificador com água (fervida ou filtrada) e

coados para evitar o entupimento da sonda.

▪ Armazene a dieta produzida em casa em um recipiente de

vidro limpo com tampa, na geladeira, por no máximo 24

horas.

▪ A dieta industrializada também deve ficar na geladeira depois

de aberta. Siga a orientação do fabricante sobre a validade.

▪ A dieta deve ser administrada em temperatura ambiente,

para isso você pode colocar a dieta em banho-maria. Nunca

administre a dieta morna, quente ou gelada.

▪ Se a alimentação for apenas pela sonda, a água também

deverá ser colocada pela sonda.

▪ Umedeça os lábios do idoso, com um pano com água,

evitando feridas.

▪ Controle o gotejamento da dieta, em torno de 60 gotas

por minuto = 1 gota por segundo. A administração da dieta

pode levar de 1 hora a 1 hora e 30 minutos.

▪ Sempre observe o idoso enquanto a dieta está sendo

administrada.
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▪ Para receber a dieta, o idoso deve estar sentado na cadeira

(imagem 1) ou na cama (imagem 2) com as costas apoiadas.

Mantenha esta posição até 30 minutos após o término da dieta.

1) 2)

▪ Antes de colocar e ao terminar a dieta, com uma seringa,

coloque na sonda 20mL de água (filtrada ou fervida) em

temperatura ambiente. Isso evita que restos da dieta entupam a

sonda.

Atenção!

Pare imediatamente a dieta e procure um serviço 

de saúde se:

- a dieta sair pela boca ou pelo nariz;

- o idoso apresentar falta de ar;

- o idoso ficar com os lábios e pele da cor roxa.



▪ SONDA ENTUPIDA:

Certifique-se que a sonda está bem posicionada e fixada.

Use uma seringa de 20 ml para lavar a sonda com água

(filtrada ou fervida) em temperatura morna, tentando fazer

pressão com a água (para ter certeza da temperatura,

coloque um pouco da água na sua pele). Repita este

procedimento até 3 vezes. Se a sonda não desentupir

procure orientação em um serviço de saúde.

▪ CUIDADO E ARMAZENAMENTO DA SERINGA, DO

EQUIPO E DOS FRASCOS DESCARTÁVEIS (DE

PLÁSTICO):

Você pode limpar esses materiais com água morna e

detergente neutro e guardá-los na geladeira em saco

plástico fechado. Eles podem ser reutilizados por até 3 dias.

▪ EM CASO DE VÔMITOS E NÁUSEAS:

Pare a dieta e acalme o seu familiar. A dieta poderá ser

administrada no próximo horário, se o idoso não continuar

com náuseas e vômito. Busque orientação de um

profissional de saúde se esses sintomas permanecerem.
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4. CUIDADOS COM TRAQUEOSTOMIA

Após um AVC algumas pessoas passam por complicações

e necessitam de uma traqueostomia. A traqueostomia é uma

abertura na traqueia com a colocação de uma cânula (caninho)

para a passagem de ar. Geralmente é de metal, mas pode ser

plástica. Ela é composta por duas peças e é fixada por um

cadarço colocado ao redor do pescoço.

Troca do cadarço: Peça

ajuda de outra pessoa, para

evitar que toda a traqueostomia

saia do lugar.

Limpeza da traqueostomia

de metal: retire a peça interna

com cuidado para não retirar

toda a traqueostomia. Coloque

a parte interna de molho em água

morna por alguns minutos e,

após, introduza gazes para

limpeza interna.

Para outros detalhes sobre os cuidados com a 

traqueostomia, procure orientação de um profissional de 

saúde.
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5. CUIDADOS COM MEDICAMENTOS

Idosos que sofrem AVC geralmente utilizam vários

medicamentos. A seguir, algumas dicas importantes sobre

cuidados com medicamentos:

▪ Mantenha a última receita próxima do local onde são

guardados os medicamentos, para facilitar consultas.

▪ Ofereça ao idoso apenas os medicamentos prescritos

pelo médico.

15

▪ Mantenha-os em suas

embalagens originais, organizados

em um recipiente só para isso, longe

de calor e umidade. Não use

medicamentos vencidos.

▪ Os medicamentos que precisam

de refrigeração devem ser

guardados na geladeira dentro de

um frasco com tampa e não devem

ficar próximo ao congelador nem

na porta da geladeira.



▪ Antes de dar ao idoso algum medicamento, sempre leia

o nome, para evitar trocas.

▪ Avise a equipe de saúde se o idoso costuma utilizar chás

naturais, fitoterápicos e/ou homeopatias.

▪ Você pode utilizar uma tabela de orientação com o nome e

horário dos medicamentos.

▪ Outra opção é combinar os horários dos medicamentos

com as atividades diárias, como escovar os dentes, refeições

ou hora de deitar.

▪ Quando procurar um serviço de saúde, tenha sempre em

mãos a receita dos medicamentos em uso.

Para idosos em que a administração dos

medicamentos é pela boca:

▪ Coloque o idoso sentado ou com a cabeceira elevada.

▪ Dê a ele água para engolir o medicamento e observe se

engoliu.

▪ Se o idoso tiver dificuldade em engolir o medicamento,

comunique isto ao profissional de saúde que o atende.

▪ Se o medicamento deve ser tomado em jejum, tomar

pelo menos 30 minutos antes ou duas horas após as

refeições.
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Para idosos em que os medicamentos são

por sonda:

▪ Antes e após administração dos medicamentos, lave a

sonda com 20 mL de água (filtrada ou fervida) em

temperatura ambiente, utilizando uma seringa.

▪ Confira com o médico que atende o seu familiar se os

medicamentos em cápsulas podem ser substituídos por

comprimido ou solução (líquido), pois algumas cápsulas não

podem ser abertas.

▪ Coloque o comprimido em um recipiente de vidro. Coloque

um pouco de água e deixe alguns minutos para dissolver. Puxe

com uma seringa todo o medicamento diluído e coloque na

sonda. Caso fique restos no recipiente, coloque um pouco de

água e puxe novamente até que consiga colocar na sonda todo

o medicamento.

Se o medicamento for uma cápsula, e esta puder ser aberta,

abra e coloque o conteúdo em pó no recipiente de vidro e siga

os mesmos passos utilizados para os medicamentos em

formato de comprimido.
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▪ Se tiver mais de um medicamento para ser administrado

no mesmo horário, cada um deve ser preparado

separadamente. Neste caso, a sonda deve ser lavada com

5ml de água entre a administração dos medicamentos.

▪ Não misture medicamentos diferentes na mesma seringa.

▪ Não misture medicamentos na dieta, pois podem ter seu

efeito alterado.

▪ As imagens a seguir demonstram como colocar

medicamento na sonda: dobre a sonda utilizando os seus

dedos, para que não volte conteúdo do estômago. Abra a

tampa e conecte a seringa na sonda e coloque o conteúdo

da seringa.

18



Anticoagulante oral

Se o idoso faz uso de medicamento anticoagulante oral, é

importante ter alguns cuidados. Esses medicamentos são

utilizados para que não aconteça formação de coágulos no

sangue, evitando um novo AVC.

▪ Se você esqueceu de dar o medicamento do dia anterior, dê

apenas o comprimido do dia, no horário prescrito pelo

médico.

▪ Esteja atento a sangramentos (gengiva, nariz, manchas

roxas na pele, urina, fezes, catarro, vômito). Caso ocorram,

procure um serviço de saúde para avaliação médica.

▪ Tenha cuidado para que não ocorram quedas ou batidas,

para evitar sangramento.

▪ Não use medicamentos por conta própria, principalmente

anti-inflamatórios ou medicamento para dor, pois podem causar

irritação no estômago e sangramentos.

▪ Identifique em algum documento que o idoso está em

tratamento com anticoagulante oral e comunique isso ao

dentista e a todos os médicos que o atenderem.

▪ Alguns medicamentos, ervas e vitaminas podem interagir com

o anticoagulante. Avise a equipe de saúde sempre que quiser

ou precisar ingerir algum desses itens.

19

Para  outros cuidados com este medicamento, procure 

orientação de um profissional de saúde. 



6. CUIDADOS COM A HIGIENE

Após um AVC o idoso pode precisar de auxílio para

realizar sua higiene pessoal, além de ter alto risco de

quedas.

Banho de chuveiro:

▪ Coloque o idoso sentado em uma cadeira com encosto e

proteção nas laterais.

▪ Preferencialmente, utilize tapete antiderrapante e barras

de apoio para o idoso se segurar. Evite que ele se segure

na porta do Box ou na torneira do chuveiro.

▪ Se possível e quando for necessário, utilize um chuveirinho

de mão para auxiliar no banho.

▪ Ao lavar a axila, não levante o braço comprometido mais do

que a altura do ombro. Após, apoie o braço comprometido

sobre a perna do idoso ou na proteção lateral da cadeira.
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▪ Se necessário, ajude o idoso se enxugar, secando bem as

partes íntimas e dobras de joelhos, mamas, axilas e entre os

dedos.

▪ A higiene dos cabelos deve ser realizada no mínimo três

vezes por semana.

▪ Não deixe o idoso sozinho durante o banho.

▪ Examine a pele em busca de feridas ou machucados.

Banho de leito (cama)

Quando o seu familiar for mais dependente, o banho deverá

ser feito na cama.

Materiais necessários:

▪ Luvas descartáveis;

▪ Panos macios;

▪ Duas bacias com água morna. Uma será utilizada com

sabonete, a outra com água limpa para enxaguar a pele;

▪ Jarra ou pote;

▪ Plástico para proteger o colchão;

▪ Sabonete;

▪ Xampu;

▪ Toalha;

▪ Roupas limpas.

21



Passo a passo para realização do banho na cama:

▪ Separe todo o material antes de iniciar o banho.

▪ Tire anéis e pulseiras para não machucar a pele do seu

familiar.

▪ Coloque luvas descartáveis.

▪ Cubra o colchão e o travesseiro com um saco plástico, antes

de iniciar o banho.

▪ Lave o pescoço, braços, axilas, mãos, tórax e barriga, com

um pano molhado com sabonete. Enxague o pano em água

limpa e passe na pele para retirar o sabonete. 22

▪ Inicie a higiene pela cabeça.

Lave o rosto com pano molhado e

pouco sabonete. Após, enxague o

pano em água limpa e passe na

pele para retirar o sabonete. Lave

os olhos de dentro para fora

trocando o lado do pano.

▪ Para lavar os cabelos, coloque

um travesseiro protegido de um

plástico nas costas do idoso, e

uma bacia vazia embaixo da

cabeça. Molhe a cabeça,

derramando água com auxílio de

uma jarra ou pote, e passe um

pouco de xampu. Massageie o

couro cabeludo e derrame água

aos poucos até retirar toda a

espuma. Seque bem os cabelos.



▪ Seque bem a pele e, se possível, passe desodorante e

hidratante com movimentos leves.

▪ Cubra as partes do corpo que já foram limpas com uma

toalha seca ou lençol.

▪ Lave as pernas e os pés e seque-os, principalmente entre os

dedos. Se possível, passe creme hidratante nas pernas e pés,

mas não nos dedos.

▪ Lave os órgãos genitais. Na mulher, realize a higiene da

vagina da frente para trás com cuidado para limpar bem

entre os grandes lábios. No homem, tracione a pele do

pênis para lavar e seque. Após, reposicione a pele.

Imagem extraída do site: http://www.imop.gr/en/uroinfo (Institute for the

study of urology diseases)

Imagem extraída do site:

https://medicinaonline.com

(Medicina online)

Continuação - Passo a passo para realização do banho na

cama:

▪ Posicione o idoso de lado e

lave as costas. Seque-as e, se

possível, passe hidratante.

Tenha cuidado com a sua

postura para não causar

problemas musculares.

23



▪ Ainda com o idoso de lado, limpe a região do ânus.

▪ Após, inicie a troca da roupa de cama. Com o idoso de lado,

empurre o lençol em uso para baixo dele e coloque o lençol

limpo, também empurrando para que substitua os lençóis

sujos. Coloque a fralda também empurrando para baixo do

idoso. Vire o seu familiar para o outro lado e retire a roupa de

cama suja, puxando os lençóis limpos e a fralda, esticando-os

sobre a cama. Feche a fralda.

Continuação - Passo a passo para realização do banho na

cama:

1)                                2)                               3) 

4) 5)                               6)

Nessas imagens, a fralda foi colocada em cima da roupa para preservar a

intimidade do ator. No seu familiar, coloque a fralda primeiro e depois a roupa. 24



▪ Use sabonete em pouca quantidade, enxaguando-o

bem, para que a pele não fique ressecada.

▪ Quando terminar o banho, descarte as luvas. Elas não

devem ser reutilizadas.

▪ Preserve a vaidade do idoso. Se for da preferência dele

coloque perfume e maquiagem.

Higiene oral e cuidados com a boca:

▪ Se possível, coloque o idoso sentado na frente da pia, ou

ofereça a ele uma bacia.

▪ Utilize escova de dentes com cerdas macias e fio dental.

▪ Utilize pouca quantidade de pasta de dente, para evitar

engasgos.

25



Importante:

- Limpe a língua do idoso com uma escova de dentes no

sentido de "dentro para fora", sem tocar a parte de trás da

língua para não causar ânsia de vômito.

- Observe se há feridas na boca, que podem ser causadas

por dentes quebrados e gengivas inflamadas e/ou

sangramentos. Nestes casos, procure avaliação de um

profissional.

▪ Peça que o idoso enxague a boca com água. Em idosos

que não conseguem enxaguar a boca, pelo risco de

engasgos, retire a pasta de dente com auxílio de um pano

molhado.

▪ Em idosos que usam prótese dentária:

✓ Retire as próteses dentárias e limpe-as com uma escova e

pasta de dente;

✓ Para o idoso que consegue enxaguar a boca, fazer o

enxague e recolocar a prótese limpa;

✓ Para o idoso que não consegue enxaguar a boca: enrole

uma gaze ou pedaço de pano limpo no seu dedo e limpe a

cavidade oral com movimentos circulares de dentro para fora.

Recoloque a prótese limpa.
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7. CUIDADOS COM ELIMINAÇÕES

Alguns idosos precisam usar fraldas, pois não controlam a

urina e as fezes. Se o seu familiar utiliza fraldas, siga as

orientações a seguir:

▪ Troque a fralda sempre que a pessoa urinar ou evacuar,

evitando que a pele fique úmida. Se o idoso for

incontinente, realize a troca de fralda, no mínimo, 4 vezes

ao dia. Lembre-se de secar bem a pele, principalmente nas

dobras.

▪ A higiene das partes íntimas na troca de fraldas pode ser

realizada da mesma forma que no banho na cama.

▪ Ao retirar a fralda suja, não puxe a fralda, pois isso pode

machucar a pele. Se o idoso conseguir, peça que levante o

quadril com as pernas dobradas na cama para facilitar a

retirada e a colocação da fralda. Se o idoso não conseguir,

então abra a fralda e coloque a pessoa de lado para retirar a

fralda.

▪ Após a troca da fralda, se possível, aplique óxido de zinco ou

creme apropriado para evitar assadura.

▪ Feche a fralda sem que fique muito apertada, para evitar

feridas.
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Para os idosos que conseguem utilizar o vaso sanitário,

algumas dicas:

▪ Se o idoso for levado ao banheiro em cadeira de rodas,

muleta ou andador, ajude-o a sentar no vaso, dobrando as

pernas e segurando-o pelas axilas.

▪ Auxilie o seu familiar a se levantar.

▪ Não deixe o idoso sozinho.

▪ Uma cadeira de banho pode auxiliar no

deslocamento até o banheiro, para o

idoso que tiver dificuldade de

movimentação.

▪ Se possível, utilize barras de

apoio próximo do vaso sanitário

para que o idoso se segure,

prevenindo quedas.
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Importante:

No banho e para troca de fraldas mantenha janelas e 

portas fechadas para evitar correntes de ar e para manter a 

privacidade do idoso.



8. CUIDADOS COM A PELE

Os idosos acamados ou que ficam muito tempo sentados

tem risco de desenvolver feridas que são chamadas de

lesões por pressão, úlceras de decúbito ou

escaras. Essas feridas acontecem porque os ossos

pressionam a pele contra a cama ou cadeira. Para evitar essas

feridas siga as seguintes orientações:

▪ Mude a posição do idoso com frequência. Nos idosos

acamados o ideal é mudar ele de posição na cama a cada

duas horas. À noite, a mudança de posição pode ser feita

quando for acordá-lo para realizar algum cuidado.

▪ Mantenha a roupa de cama sempre bem esticada. Rugas

e dobras também podem provocar feridas na pele.

▪ Se possível, utilize colchão piramidal - caixa de ovo

(imagem 1) ou colchão de ar pneumático (imagem 2), que

aliviam o peso da pessoa em diferentes pontos onde os ossos

são mais salientes.

1)                                                          2)
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▪ Procure alimentar o idoso fora da cama. Restos de

alimentos no lençol podem machucar a pele.

▪ Proteja o colchão com plástico fino na região da cintura e

coloque um lençol dobrado ao meio. A pele não deve ficar em

contato com o plástico.

▪ As regiões do corpo onde os ossos são mais salientes,

tem maior risco para desenvolver feridas (imagem). Por

isso, proteja essas áreas com travesseiros ou almofadas

de espuma, mas não utilize almofadas em formato de

argola.

▪ Sempre que possível, passe hidratante na pele, isso

ajuda a prevenir o aparecimento de feridas.

▪ Se surgir ferida na pele, procure por orientação de um

profissional de saúde.

Imagem extraída do site  https://www.vuelopharma.com/lesoes-por-pressao/
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9. CUIDADOS PARA COLOCAR E TIRAR 
A ROUPA

Quando o idoso que sofreu AVC ficar com sequelas, como

dificuldade para movimentar uma perna ou um braço, ele pode

precisar de ajuda para colocar e retirar a roupa:

▪ Dê preferência a roupas simples, confortáveis e adequadas

ao clima.

▪ Se o idoso permanece sentado por muito tempo, dê

preferência a roupas mais largas na cintura. Se ele ficar mais

tempo na cama, prefira roupas com abertura nas costas para

facilitar sua retirada. Se não tiver roupas com aberturas nas

costas, você pode cortar algumas roupas na parte das costas.

▪ Se o idoso tem um braço comprometido, vista primeiro

este braço. Ao retirar a roupa, inicie pelo braço sadio.

▪ Sempre que possível, a roupa deve ser de acordo com os

gostos pessoais do idoso. Isso pode melhorar sua autoestima.
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10. CUIDADOS COM O POSICIONAMENTO

Para os idosos que permanecem muito tempo na cama,

algumas dicas de como posicioná-lo:

- Barriga para cima:

▪ Utilize travesseiros, ou rolinhos de toalha ou de lençol, para

manter esta posição.

▪ Mantenha os braços esticados e as mãos abertas

posicionadas sobre travesseiros.

▪ As pernas devem ficar levemente dobradas, com travesseiros

em toda extensão da panturrilha, com os calcanhares

suspensos para evitar feridas.
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- De lado sobre o lado bom: 

▪ O travesseiro deve preencher o espaço entre a orelha e o

colchão.

▪ Deixe o braço de cima (comprometido) esticado sobre um

travesseiro, com a mão aberta e o ombro mais para frente.

▪ Dobre as pernas e coloque um travesseiro ou almofadas de

espumas entre elas.

▪ Apoie as costas com travesseiros, ou almofadas de espumas,

caso o idoso não consiga ficar bem de lado.
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▪ Para mover o idoso na cama,

utilize lençóis (móveis). Nunca

puxe o idoso pelo braço afetado.



- De lado sobre o lado comprometido:

▪ Deixe o braço comprometido apoiado em travesseiro e

esticado na linha do ombro.

▪ O outro braço pode ficar esticado ao lado do corpo, ou

apoiado em um travesseiro ou almofada de espuma.

▪ Cuidado para não deixar o idoso deitado por cima do

ombro.

▪ Posicione as pernas da mesma forma que se faz para o lado

bom.
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Quando a pessoa idosa não consegue ir

sozinha da cama para a cadeira:

▪ Coloque a cadeira ao lado da cama.

▪ Posicione o idoso de lado na cama. Coloque as pernas para

fora da cama e levante o idoso, segurando-o com o seu braço

por baixo das axilas dele e as suas mãos nas costas dele.

▪ Se o idoso conseguir, peça para que entrelace as mãos ao

redor do seu pescoço. Coloque-o em pé e gire-o até colocá-lo

na cadeira. Ao levantar o idoso, tenha cuidado com a sua

postura para evitar que se machuque.
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▪ Se for colocar o idoso sentado na cadeira de rodas, cuide

para que o apoio dos pés da cadeira estejam levantados para

que o idoso não bata a perna e tenha lesões. Certifique-se

que a cadeira está travada.

▪ Se o idoso tem risco de cair da cadeira, utilize um lençol

amarrado na barriga ou travesseiros nas laterais da cadeira.

▪ Mantenha as pernas afastadas e dobradas, com os pés

apoiados no chão ou em travesseiro.

▪ Apoie os braços em travesseiros ou nas proteções

laterais da cadeira. Dobre-os, com a palma da mão virada

para baixo, se possível.

▪ Para levar o idoso da cadeira para a cama, siga as etapas

anteriores, mas em sentido contrário.
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11. CUIDADOS COM O AMBIENTE

Os idosos tem maior risco de queda. As dicas a seguir

ajudam a prevenir que o seu familiar tenha quedas:

▪ Cuidado com pisos escorregadios e com chão molhado.

Não passe cera no chão.

▪ Coloque as roupas/objetos de uso pessoal em locais de fácil

acesso.

▪ Se o idoso costuma levantar à noite para ir ao banheiro,

deixe a luz acessa.
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Se possível, EVITE:

✓ móveis e outros objetos

(sapatos, roupas, etc.) no local

de circulação.

✓ andar apenas com meias,

sem calçado.

✓ tapetes soltos, pequenos ou

com dobras.

✓ cadeira, camas e vasos

sanitários muito baixos e

cadeiras sem proteção nas

laterais.

✓ roupas compridas,

arrastando pelo chão.

✓ uso de chinelos sem tira no

calcanhar, sapatos

desamarrados ou mal

ajustados ou com solado

escorregadio.

✓ que o idoso levante-se da

cama sozinho.

Adequado:

Inadequado:

Imagem extraída do site: http://cuidardospaisemcasa.com/10-dicas-para-

evitar-ou-lidar-com-quedas/
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“[...] Preciso aprender que tenho que

primeiro cuidar de mim antes de desejar

ser o anjo da guarda de alguém"

Kamylla Cavalcanti


