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Cuidador de Idosos 

Para manter a qualidade de vida de um idoso alguns cuidados 
especiais são necessários, porém, muitas vezes a própria família não 
consegue manter esses cuidados, ai que o profissional cuidador entra 
em vigor com suas téncicas e conhecimentos. 

Esse profissional cuida da alimentação, higiene, agenda de 
medicamentos, das consultas médicas, além de observar e relatar 
qualquer mudança no comportamento do idoso. 
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01 – O Processo do Envelhecimento 
Todo organismo vivo envelhece. O processo de envelhecimento é 
contínuo, gradual de alterações naturais que começam na idade adulta, 
onde muitas funções corporais começam se declinar.  

Não envelhecemos em uma idade específica, cada organismo tem seu 
“tempo”. Costumamos designar a idade de 65 anos como começo da 
velhice, pois na Alemanha, o primeiro país a estabelecer aposentadoria 
como política de governo, foi a idade escolhida.  

Idade Cronológica: aqui baseamos 
somente no passar do tempo, é a idade 
das pessoas em anos. Ainda que isso não 
influencia muito nas características da 
saúde, embora quanto maior idade, 
maior a probabilidade da pessoa ter 
problemas de saúde. Aqui ainda temos 
um aspecto legal, pois depois dos 65 
anos, a maioria dos países desenvolvidos 
dão benefícios às pessoas. 

Idade Biológica: aqui nos referimos às alterações biológicas que vem 
com a idade cronológica. Entretanto essas doenças podem aparecer 
em diferentes pessoas, em idades cronológicas diferentes. Essas 
alterações da  idade biológica entre pessoas de idades cronológicas 
similares se dá por  diferentes estilos de vida. 

Idade Psicológica: é a idade baseada no que a pessoa sente e age, 
por exemplo, uma idosa de 80 anos que trabalha, faz planos, espera 
eventos futuros e participa de muitas atividades, podemos considerar 
psicologicamente jovem. 
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Com essas diferenças de caracterização podemos usar a definição de 
Envelhecimento Normal, onde são alterações biológicas que ocorrem 
com a idade cronológica, na maioria das pessoas, por exemplo, com o 
passar do tempo o cristalino do olho engrossa e endurece, deixando a 
pessoa com dificuldades para focar em coisas perto. A idade 
cronológica onde as alterações acontecem, mudam de pessoa para 
pessoa, mas ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, por isso 
chamamos de envelhecimento normal.  

Entre as alterações biológicas do 
envelhecimento normal, como um todo, 
podemos colocar a perda da hidratação 
corpórea, que tem um efeito profundo no 
corpo, a pele fica mais fina, ocorre o 
aparecimento de rugas, os dentes caem, 
os ossos ficam mais quebradiços, os rins 
e o fígado começam a falhar, o processo 
de cicatrização começa a piorar, 
aparecem doenças metabólicas, como 
Hipertensão, Diabetes, Obesidade e 
Hipercolesterolemia (colesterol alto); 
doenças mentais, como Depressão, 
Ansiedade e Demências; e ainda, uma 
das mais agressivas, o câncer. 

Os fatores que podem levar as alterações acontecerem mais cedo ou 
mais tarde, são os estilos de vida da pessoa. Se a pessoa fuma, 
consome bebidas alcoólicas, não pratica exercício físico, consome 
comidas gordurosas com excesso de sal, entre outros fatores, darão 
mais rapidez ao processo do envelhecimento.  

Além do fator biológico, temos os fatores econômicos em nosso país. 
A maioria dos idosos encontram-se em estado de pobreza, seja por 
falta de planejamento para este momento da vida, seja por condições 
socioeconômicas, por exemplo, uma mulher idosa, viúva que nunca 
trabalhou fora de casa e recebe pensão do marido; ou então, 
abandono, por parte da família e da sociedade.  

Há casos também, onde a família do idoso “lava as mãos” ao entregar 
a responsabilidade da tutela do idoso ao profissional cuidador, ou 
então, à casa de repouso.  

Envelhecer em nosso país não é fácil, muitas vezes o dinheiro da 
aposentadoria vai embora em medicamentos, não sobrando muita 
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coisa para outras necessidades básicas, se a pessoa ainda paga 
aluguel, pior fica.  

Por isso, para você que está começando o curso de cuidador de idosos, 
fica a dica para observar a clientela que você está disposto a cuidar. 
São pessoas de muita experiência, cheias de histórias para contar, 
carentes, pois seu círculo de amizade não está mais aqui, seus filhos e 
netos quase não lhe dão muita atenção, seu corpo já não responde 
como antes, seus rendimentos podem faltar no final do mês, ficando 
grande parte dele nas Farmácias e Drogarias; muitas vezes quem vai 
pagar o salário do cuidador é um filho e/ou neto, podendo gerar um 
conflito com o idoso sobre ele saber se cuidar sozinho, ou seja, pode 
ser que ele venha a maltratar você.  

Você terá o entendimento e a paciência para compreender aquele ser 
humano que estará a sua frente, que muitas vezes o tratará mal? Que 
muitas vezes descontará a sua frustração, o seu desespero, e a sua 
raiva em você, a pessoa mais próxima? 

 

02 - O Estatuto dos Idosos 
Em nosso país, no ano de 2003 foi elaborada, aprovada e sancionada 
uma lei que protege os idosos de nosso país. Esta lei foi apelidada de 
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Estatuto dos Idosos e tem como objetivo assegurar os direitos dessa 
parcela da população.  

A população idosa no país vem aumentando consideravelmente e entre 
2012 a 2017 houve um aumento de 18%, ultrapassando a casa dos 30 
milhões, em contraste com os 15 milhões de idosos em 2003.  

 

Com isso em mente, é um dever da sociedade garantir os direitos dessa 
parcela da população, sendo uma obrigação do Estado em a efetivação 
de políticas que garantem esses direitos, para tanto, o Estatuto dos 
Idosos, aborda questões familiares, da saúde, discriminação e violência 
contra os idosos.  

O artigo 2º do Estatuto dos Idosos diz:  

“Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 
Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade.” 

Garantindo no artigo 3º o:  

 direito à vida; 

 direito à saúde; 

 direito à alimentação; 

 direito à educação; 

 direito à cultura; 

 direito ao esporte; 
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 direito ao lazer; 

 direito ao trabalho; 

 direito à cidadania; 

 direito à liberdade; 

 direito à dignidade; 

 direito ao respeito; 

 direito à convivência familiar e comunitária. 

Ainda falando no artigo 3º, ele garante aos idosos, o direito à 
prioridade nos mais diversos atendimentos. Onde: 

 eles têm preferência aos atendimentos em órgãos públicos e 
privados; 

 formulação e execução de políticas públicas;  

 a viabilização de formas alternativas de participações sociais; 

 a priorização do atendimento familiar ao idoso, em detrimento 
ao atendimento asilar;  

 a capacitação dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 
gerontologia; 

 estabelecer mecanismos que favoreçam as divulgações de 
informações de caráter educativo sobre os aspectos 
biopsicossociais do envelhecimento; 

 garantir o acesso às Redes de Saúde do SUS; 

 prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. 

   

Agora que falamos dos direitos dos 
idosos vamos ressaltar como a lei 
descreve os crimes relacionados aos 
idosos. No artigo 95º ressalta a ação 
penal pública incondicionada, ou seja, 
não necessita da representação da vítima 
ou do seu representante legal, 
justificando a responsabilidade do Estado 
na garantia dos direitos dos idosos.  
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O artigo 98º do Estatuto fala: 

“Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades 
de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas 
necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado: 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.” 

Trocando em miúdos, significa que, apesar de ser comum na sociedade 
o recolhimento dos idosos em Instituições como Hospitais e Asilos, isso 
não justifica o abandono desse idoso nessas Instituições, sendo 
configurada como negligência, pois não promove o zelo e a convivência 
familiar e social.  

Já o artigo 99º fala da exposição do idoso ao perigo da sua integridade 
física, psíquica e de saúde, privando-o de cuidados indispensáveis, 
alimentos, medicamentos ou expondo-o a condições desumanas ou 
degradantes.  

Por fim, os artigos 102º e 104º falam em 
relação aos bens dessas pessoas. Portanto 
configura abuso quando incorre delito 
quando alguém se apropria, desvia ou dá 
aplicação diversa a sua finalidade a bens, 
proventos, pensão ou outro rendimento 
do idoso, incluindo cartão magnético e 
controle da conta bancária do indivíduo.  

Por fim, nos seus 118 artigos, de maneira 
resumida podemos inferir que a lei diz:  

a) Nas aposentadorias, reajuste dos benefícios na mesma data do 
reajuste do salário mínimo, porém com percentual definido em 
regulamento; a idade para requerer o salário mínimo estipulado pela 
Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS cai de 67 para 65 anos; 

b) Assegura desconto de pelo menos 50% nas atividades culturais, de 
lazer e esportivas, além da gratuidade nos transportes coletivos 
públicos; 

c) No caso do transporte coletivo intermunicipal e interestadual, ficam 
reservadas duas vagas gratuitas por veículo para idosos com renda 
igual ou inferior a dois salários mínimos e desconto de 50% para os 
idosos da mesma renda que excedam essa reserva; 



Cuidador de Idosos 11 

d) Prioridade na tramitação dos processos e procedimentos dos atos e 
diligência judiciais nos quais pessoas acima de 60 anos figurem como 
intervenientes; 

e) Os meios de comunicação também deverão manter espaços ou 
horários especiais voltados para o público idoso, com finalidade 
educativa, informativa, artística e cultural sobre o envelhecimento; 

f) Os currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal deverão 
prever conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, a fim de 
contribuir para a eliminação do preconceito, sendo que o poder público 
deverá apoiar a criação de universidade aberta para pessoas idosas e 
incentivar a publicação de livros e periódicos em padrão editorial que 
facilite a leitura; 

g) Quanto aos planos de saúde, a lei veda a discriminação do idoso 
com a cobrança de valores diferenciados em razão da idade, 
determinando ainda ao poder público o fornecimento gratuito de 
medicamentos, assim como prótese e outros recursos relativamente 
ao tratamento, habilitação ou reabilitação; 

h) O idoso terá prioridade para a compra de moradia nos programas 
habitacionais, mediante a reserva de 3% das unidades, sendo prevista, 
ainda, a implantação de equipamentos urbanos e comunitários 
voltados para essa faixa etária. 

Em conclusão, é fato notório que o Estatuto do Idoso representa um 
avanço considerável na proteção jurídica aos homens e mulheres com 
60 anos e mais da sociedade brasileira, mas é fundamental que todos 
eles, assim como seus familiares, e profissionais da área se interessem 
em buscar informações mais detalhadas sobre o mesmo. 
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03 - Quem é o Cuidador de Idosos 
Para manter a qualidade de vida de um idoso alguns cuidados especiais 
são necessários, porém, muitas vezes a própria família não consegue 
manter esses cuidados, por isso, lançam a mão dos profissionais para 
esses cuidados especiais. 

Esse profissional cuida da alimentação, 
da higiene do idoso, da agenda de 
medicamentos, das consultas médicas, 
além de observar e relatar qualquer 
mudança do idoso. Além dessas 
necessidades fisiológicas, o cuidador 
deve acompanhar o indivíduo em suas 
interações sociais, como atividades ao 
ar livre, banhos de sol, sessões de 
fisioterapia e em exames médicos.  

Para termos um profissional que 
atendam todas essas necessidades 
pessoais dos idosos, há habilidades 
fundamentais que as pessoas devem 
ter, adquirir ou melhorar, entre elas 
podemos destacar: paciência; empatia; 
atenção; otimismo; inteligência 
emocional; qualificação profissional; 
facilidade de socialização.  

O cotidiano de um cuidador de idosos envolvem algumas atividades, 
onde as habilidades serão postos a prova, entre elas podemos citar: 
atividades básicas; promover o bem-estar; cuidar da alimentação; 
cuidar da saúde; cuidar do ambiente domiciliar; incentivar na cultura 
e educação e acompanhar nas viagens. No decorrer do curso 
abordaremos mais especificamente esses tópicos, para essa aula nos 
ateremos às habilidades do cuidador.  

A paciência é uma das mais importantes características desses 
profissionais, podemos até colocar, que sem ela, as outras habilidades 
perdem seus efeitos. Isto porque, cada pessoa, envelhecem de forma 
diferente. Alguns se mantém lúcidos, outros, podem perder suas 
habilidades cognitivas, em vários graus. Muitas vezes, o profissional 
deve explicar várias vezes as mesmas coisas, para o idoso poder 
entender, pela falta dessas habilidades. Além disso, há idosos, que 
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podem se recusar a fazer atividades básicas cotidianas, onde o 
cuidador deverá convencer seu tutelado a realizá-las.  

A empatia é uma das habilidades que podem manter a paciência em 
dia, pois dessa forma, se colocar no lugar do outro, entender sua 
situação, e até entender como o cuidador se sente em relação a 
situação, mantendo a sua atuação profissional da melhor forma 
possível. O mais importante é manter uma relação de carinho e 
respeito um pelo outro.  

 

A atenção é importante pois mudanças sutis nas ações e reações dos 
idosos, podem ser indicativos de saúde, como perda da cognição em 
algum grau; além disso, é preciso muita atenção para manter o horário 
do cotidiano, principalmente dos medicamentos.  

Com o otimismo, o cuidador pode fazer a diferença nos sentimentos do 
idoso, pois nessa fase ocorre muitas perdas, como a de entes queridos, 
perdas profissionais e até mesmo de autoestímulo, gerando condições 
para o surgimento da depressão nesses idosos. Portanto o cuidador 
deve ser capaz de mostrar o “lado bom” das coisas, mostrando uma 
perspectiva otimista. 

A inteligência emocional é uma habilidade 
indispensáveis também, pois ela ajudará a 
manter a sensibilidade e paciência para lidar 
com as variações de humor do tutelado, 
lidando melhor com essas variações, evitando 
levar para o lado pessoal.  
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A qualificação profissional é um ponto a ser abordado, e se você está 
lendo isso, significa que está melhorando esse ponto. Aqui será 
ensinado técnicas práticas para a gestão dos medicamentos, cuidados 
à saúde, alimentação e até mesmo situações que devem ser relatados 
aos médicos.  

A facilidade de socialização é importante pois o cuidador passará a 
fazer parte da vida do idoso, se relacionando com outros profissionais 
de saúde, como médicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, entre 
outros. Além disso, o cuidador poderá participar dos eventos sociais 
desse idoso, por isso, a facilidade de socialização é primordial para o 
bom andamento profissional do cuidador.  

Claro que estas habilidades não são as únicas, uma pessoa bem 
asseada, com higiene pessoal em dia, com experiência, com boas 
referências, pontual e com valores éticos e morais também são muito 
importantes, até porque, esse profissional participará do cotidiano da 
casa do idoso.  

Nessa aula, vimos as questões importantes em relação ao cuidador de 
idosos, na próxima aula veremos quais os autocuidados o profissional 
deverá ter. 

 

04 - Cuidando do Cuidador  
Nesta aula, abordaremos questões 
trabalhistas do Cuidador de Idosos, 
onde falaremos dos direitos e deveres 
deste profissional.  

Apesar de muitos não saberem, os 
cuidadores de idosos são profissionais 
que se enquadram nos empregados 
domésticos, o que significa que é 
possível ter a carteira assinada. Mas 
você conhece os direitos e deveres do 
cuidador de idoso? 

Antes de 2015 o trabalhador doméstico não era regulamentado pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), ou seja, ele não se enquadra 
nas normas da CLT. Porém, com a criação da PEC das Domésticas 
(Proposta de Emenda Constitucional), isso foi alterado. A partir dessa 
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mudança, os direitos e deveres trabalhistas do cuidador de idosos, que 
se enquadra no trabalho do lar, também foram incluídos na CLT. 

Vamos, a seguir, enumerar quais são os direitos e deveres: 

Direitos 

 Carteira de trabalho assinada 

A CTPS ( Carteira de Trabalho e Previdência 
Social), é um documento obrigatório para 
todo o prestador de serviço em território 
nacional incluindo serviços industriais, 
comerciais, domésticos, entre outros. 

A carteira de trabalho deve conter todos os 
registros do empregador e do empregado, 
assim como as especificações das funções 
que serão desempenhadas pelo trabalhador. 
Sendo assim, nela deverão constar: 

 data de admissão; 

 nome completo; 

 CPF e endereço do empregador; 

 local do estabelecimento; 

 onde as atividades serão executadas; 

 cargo ou funções; 

 o CBO ( Classificação Brasileira de Ocupações) 

 valor salarial; 

 condições do pagamento; 

 assinatura do empregador. 

Todos esses dados devem ser preenchidos pelo contratante em um 
prazo de 48 horas após a entrega da carteira do empregado ao 
empregador. Além disso, a data do início dos trabalhos deve ser 
contada a partir do dia em que o funcionário começa a desempenhar 
suas funções profissionais. Portanto, não é permitido pela CLT que o 
funcionário trabalhe nem mesmo o período de experiência sem estar 
devidamente registrado. 

 Descanso semanal remunerado 
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Consta no TST (Tribunal Superior do Trabalho) que o repouso semanal 
do trabalhador é um direito do empregado e deve ser respeitado pelo 
contratante, assim como a remuneração do dia de descanso. 

 Direito a um salário-mínimo 

De acordo com o parágrafo 7º da Constituição Federal, o cuidador de 
idoso tem direito a um salário-mínimo, podendo ocorrer um aumento 
de valor de acordo com a sua experiência. Caso ocorra um aumento 
salarial, as alterações devem constar na carteira, não sendo permitido 
que o profissional receba menos do que esse valor. 

 Férias de 30 dias por ano 

Passados 12 meses da data de admissão do funcionário, é direito do 
mesmo desfrutar de suas férias remuneradas de 30 dias e o 
contratante deve efetuar o pagamento de pelo menos ⅓ do salário do 
empregado durante o mês de descanso. 

 Feriados 

Com a criação da PEC das Domésticas, o cuidador de idosos conquistou 
o direito de descanso em feriados civis e religiosos. Caso houver a 
necessidade de trabalho durante essas datas, o empregador terá a 
obrigação de pagar horas extras pela carga horária exercida nesses 
dias. 

 13º salário 

O 13º salário também faz parte dos 
direitos e deveres do cuidador de 
idosos, e é uma espécie gratificação do 
patrão pelos serviços prestados durante 
o ano, baseado no valor de seus 
vencimentos mensais registrados em 
carteira. Essa bonificação é dividida em 
2 parcelas, que geralmente são pagas 
no decorrer do segundo semestre, e seu 
prazo de quitação termina no dia 20 de 
dezembro. 

Entretanto, se o cuidador quiser receber um adiantamento do seu 13º 
em razão de férias, por exemplo, deve requerê-lo no primeiro mês do 
ano, como está previsto na Lei 4090 da Constituição Federal. 

 Seguro desemprego 
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O seguro-desemprego é um benefício exclusivo de quem trabalhava 
com carteira assinada e foi dispensado sem justa causa. No entanto, o 
profissional só tem acesso a esse pagamento se tiver trabalhado por 
pelo menos 15 meses seguidos no mesmo emprego. 

Qual o período para requisitar o seguro-desemprego? 

O empregado pode entrar com o pedido do seguro-desemprego até 
120 dias após a data da demissão. Contudo, o cuidador de idosos 
podem requisitar o pagamento já no 7º dia após ter sido demitido. 

Qual o valor do seguro-desemprego o cuidador pode receber? 

O valor do auxílio é de um salário-
mínimo, porém, de acordo com a PEC 
das Domésticas o cuidador de idosos 
pode receber um valor a mais devido a 
multa do FGTS ( Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço). Com isso, o 
profissional tem direito a receber 3,2% a 
mais do que qualquer outro profissional 
em caso de demissão sem justa causa. 

Quantas parcelas são pagas? 

O valor pode ser recebido em 3 a 5 parcelas, dependendo de quantas 
vezes o auxílio já foi requisitado pelo trabalhador e de quanto tempo o 
cuidador permaneceu no emprego antes da demissão. 

Quais documentos são necessários para dar entrada no seguro-
desemprego? 

 pedido de seguro-desemprego ou carta de demissão, entregues 
pelo empregador que efetuou a demissão; 

 carteira de trabalho; 

 termo de encerramento do contrato trabalhista; 

 documento original com foto e; 

 CPF; 

 inscrição no PIS/PASEP (Programa de Interação Social e 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público); 

 número do PIS; 

 comprovante de endereço. 
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Quais exigências para o cuidador de idoso solicitar o seguro-
desemprego? 

Essas são as exigências impostas pelo governo federal, para que o 
cuidador de idosos possa receber o auxílio-desemprego: 

 ser demitido sem justa causa; 

 ter no mínimo 15 meses de FGTS recolhido como cuidador de 
idosos; 

 ser contribuinte da Previdência Social, e ter contribuído pelo 
menos 15 meses com o INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social); 

 não ter nenhuma renda extra que possa suprir as necessidades 
básicas de uma família; 

 o cuidador não pode receber o seguro se for aposentado, ou 
estiver recebendo qualquer outro benefício do INSS, a não ser 
pensão por morte ou auxílio-acidente. 

Por onde o cuidador de idosos pode receber o benefício? 

O empregado pode receber o dinheiro de 3 maneiras diferentes: 

 com o cartão cidadão fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
podendo sacar o benefício nas lotéricas ou no caixa eletrônico; 

 em dinheiro nas agências da Caixa; 

 através de depósitos em conta-corrente ou poupança da Caixa. 
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 Licença maternidade remunerada pelo INSS 

A licença maternidade é um período de afastamento das funções 
profissionais, atribuída a todas a mulheres que desempenhem qualquer 
função no mercado de trabalho, ou seja, 4 meses de licença após o 
nascimento da criança. 

 Ser comunicado com antecedência de sua demissão 

O cuidador de idosos tem o direito de saber que será dispensado de 
suas funções pelo menos um mês antes da demissão ocorrer. Por isso, 
se o patrão quiser que a demissão seja imediata, ele deverá arcar com 
o valor do salário do empregado referente a 30 dias. Além disso, terão 
que ser contabilizados acertos mediantes ao tempo de serviço, férias e 
13º, como está previsto na lei nº 5.542, art. 487. 

 Fazer parte da Previdência Social 

Também está incluso nos direitos e deveres do cuidador de idosos a 
Previdência Social. O percentual de 12% deve ser descontado de seu 
salário mensalmente, para contribuir com sua futura aposentadoria. 

 Direito a vale-transporte 

De acordo com a lei nº 7.418, pautada no decreto nº 95.247, está 
incluso nos direitos e deveres do cuidador de idosos receber vale-
transporte. Esse decreto permite que em caso de utilização de 
transporte público ou municipal, o cuidador de idoso possa contar com 
um auxílio disponibilizado mensalmente pelo seu patrão. 

 

Entretanto, o funcionário deverá comprovar através de tickets o 
deslocamento de casa até o trabalho e o retorna à sua residência. 
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Direitos que poderão ser descontados do cuidador 

 atrasos e faltas sem justificativa comprovada; 

 dia de descanso quando houver faltas ou atrasos sem 
justificativas comprovadas; 

 contribuição com a Previdência Social; 

 pensão alimentícia no caso de divórcio do empregado; 

 telefonemas durante o horário de serviço. 

 

 Jornada de trabalho e hora extra 

A jornada de trabalho do cuidador de 
idoso é de 8 horas por dia, ou 44 horas 
por semana. Porém, isso não é regra, e 
é permitido uma negociação da jornada 
de trabalho do cuidador com seu 
contratante. É possível que o empregado 
trabalho em uma jornada de 12 horas 
seguidas, e descanse 36 horas, por 
exemplo. 

Contudo, deve-se controlar a carga 
horária diária e os dias de descanso para 
evitar a exaustão do funcionário e não 
ultrapassar o limite de horas semanais. 

Excedendo o prazo de 44 horas por semana o cuidador de idosos 
deverá receber a mais pelos serviços adicionais prestados. Com isso, 
passando de 44 horas semanais de serviço, deverá ser acrescentado 
uma porcentagem do salário-mínimo, e aos domingos e feriados deve-
se acrescentar 100% de hora extra ao cuidador. 

Além disso, o cuidador de idoso que trabalha durante a noite também 
tem direito ao adicional noturno. 

 Faltas que podem ser justificadas pelo cuidador de idosos 

Apesar do contratante poder descontar as faltas sem aviso ou motivo, 
em alguns casos o cuidador de idoso tem direito e ser dispensado para 
realizar as tarefas que são consideradas essenciais. 

O cuidador de idosos tem o direito de abandonar o serviço com as 
seguintes justificativas: 
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 2 dias em caso de falecimento do cônjuge, familiar, parente 
próximo ou pessoas dependentes do empregado com a 
comprovação em carteira de trabalho e Previdência Social; 

 3 dias em caso de matrimônio do cuidador; 

 1 dia em virtude dos nascimentos de filhos durante a jornada 
de trabalho; 

 1 dia a cada um ano no caso de doação de sangue comprovada; 

 2 dias que podem ou não serem consecutivos, a fim de solicitar 
o título eleitoral, conforme regulamenta a lei; 

 em dias que o funcionário for realizar provas para cargos 
públicos, ou em caso de vestibular; 

 em caso de comparecimento ao juíz; 

 no caso de enfermidade comprovada. 

 

 Cálculo correto das férias 

O período de descanso dos trabalhadores domésticos podem ser 
divididos em duas partes. Como o período regulamentado para as 
férias são de 30 dias, o cuidador deve acordar com seu patrão as 
condições de suas férias, com no mínimo 15 dias de duração. 

 

Contudo, quando o cuidador tem sua carga horária no trabalho 
reduzida a 25 horas por semana o tempo regulamentado para as férias 
variam de 8 a 18 dias. Com isso, os dias de férias devido a jornada de 
trabalho do doméstico são: 
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 18 dias para uma jornada de 25 horas por semana; 

 16 dias para uma jornada de até 22 horas por semana; 

 14 dias para uma jornada de 20 horas por semana; 

 12 dias para uma jornada de 15 horas por semana; 

 10 dias para uma jornada de 10 horas por semana; 

 8 dias para uma jornada de 5 horas por semana. 

 

 Cálculo de descanso correto 

Consta na PEC das Domésticas que 
se o cuidador de idosos ultrapassar 
uma carga horária de 6 horas por 
dia, ele tem o direito a uma hora de 
descanso. Se por um acaso, essa 
pausa para o descanso não for 
respeitada, o empregado deve 
receber adicional por essa hora a 
mais feita no mesmo dia. 

Caso o funcionário more nas 
dependências de seus patrões, tem 
direito a pelo menos uma pausa de 
1 hora e no máximo 4 horas de 
intervalo por dia. 

 O que o patrão não pode descontar do cuidador de idosos 

Fica terminantemente proibido segundo a PEC das Domésticas o 
empregador descontar do salário do empregado doméstico vale-
alimentação, uniforme, moradia e itens de higiene pessoal. 

Além disso, em virtude de viagens com o seu paciente, o contratante 
não pode descontar do salário do cuidador as despesas com passagem, 
hotel e alimentação. 

Despesas como plano de saúde, vale-transporte, adiantamento 
salarial, previdência e seguro podem ser descontados do trabalhador 
contanto que não excedam 20% dos ganhos mensais do cuidador. 

 Direito a recolhimento do FGTS 

O FGTS deve ser recolhido mensalmente por todo empregador no valor 
de 8% do salário. Contudo, para os cuidadores de idoso a porcentagem 
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é de 3,2% do valor do salário de modo que o trabalhador não fique 
desprotegido quando a um rompimento do contrato de trabalho 
inesperado. 

 Deveres do cuidador de idosos 

As funções que o cuidador de idosos desempenhará depende do estado 
de saúde de seu paciente, de seu estilo de vida e da rotina da casa. 
Sendo assim, suas atividades profissionais deverão ser combinadas 
com seus patrões. 

 

No geral, o cuidador de idosos deve: 

 cuidar da saúde do idoso; 

 administrar os medicamentos do idoso; 

 cuidar da higiene pessoal do paciente; 

 auxiliar na alimentação; 

 elaborar o cardápio com auxílio do médico do idoso; 

 fazer companhia ao idoso; 

 estimular a autoestima, 

 incentivar o convívio social; 

 realizar atividades ao ar livre com seu paciente; 

 manter o ambiente limpo e organizado; 

 cuidar para que os idosos possa circular por todos os cômodos 
livremente; 

 estimular a independência do paciente. 
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Agora que você já sabe quais são os direitos e deveres do cuidador de 
idosos, ficou mais fácil entender todos os benefícios que esse 
profissional tem direito a receber. Vale ressaltar que apesar do 
cuidador ter direito a um salário-mínimo, o salário médio do 
profissional, em 2020, está em R$ 1500,00. 

05 - Vencendo o Medo de Envelhecer 
O medo de envelhecer é um dos maiores medos da humanidade, pois 
implica uma em várias mudanças na vida do indivíduo e está 
intimamente relacionado com a morte.  

Envelhecer não é fácil, as mudanças 
fisiológicas são importantes, as rugas 
aparecem, a pele fica mais sensível, 
menos hidratada e quebradiça, as cores 
do cabelo mudam, eles podem cair, as 
dores aumentam, os ossos sentem, a 
locomoção pode não ser mais a mesma 
e o fígado e rins também não funcionam 
bem; além disso, os contatos sociais 
também envolvem mudam, os entes 
queridos morrem, ou então adoecem, a 
disposição pessoal não é mais a mesma, 
e muitas vezes não conseguem mais 
exercer a sua profissão ou então suas 
atividades prazerosas. 

Com tudo isso em mente, o cuidador de idosos, deve se manter 
positivo, mostrando outras perspectivas ao idoso em relação aos 
acontecimentos da vida. Um dos focos que o profissional terá é o 
autocuidado, como higiene pessoal, uso de medicamentos, 
alimentação e atividades prazerosas ao idoso.  

Podemos definir as ações em três vertentes:  

 manter a imagem do corpo e a integridade física; 

 aceitar a morte de amigos e companheiros; 

 preparar para a própria morte. 

A autoimagem, é um grande fator da autoestima, o fato da pessoa se 
ver dependente de outra, sendo da família ou não, pode ser um fator 
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complicante para o idoso. Portanto, esta é uma barreira que o cuidador 
deve vencer, mostrar que não é vergonha depender de outra pessoa 
no seu dia a dia. O cuidador deve mostrar ao idoso que faz parte do 
processo do envelhecimento e que ele merece, por toda a luta que teve 
durante a vida, que alguém lute por ele agora. 

A ideia de dependência, vem de 
encontro com as percepções de 
inabilidade e incomodo aos idosos, 
eles não querem sentir que “estão 
dando trabalho” para outras pessoas, 
somados aos sentimentos de 
impotência de não “darem conta” das 
mais simples tarefas do cotidiano, 
além da vergonha que podem sentir 
quando por exemplo, uma pessoa tem 
que lhes dar banho, usar fraldas e 
outras situações onde possam sentir 
constrangimento. 

Nesses momentos, o cuidador deve ter o carinho e a percepção destes 
momentos altamente sensíveis ao tutelado, onde conversar 
abertamente é uma boa opção. Contudo, é claro que cada caso é um 
caso, uma estratégia não funcionará com todos os idosos e cabe ao 
Cuidador perceber qual é a melhor estratégia a usar com relação ao 
tutelado.  

A morte nesse momento se torna uma companheira 
indesejável, pois a finitude da vida atinge os idosos 
em uma proporção muito grande. Muitos perdem 
parentes e amigos queridos durante a vida, a 
mudança é uma grande constante, como lidar com o 
luto? Como lidar com a mudança obrigatória que a 
vida impões?  

Muitos acentuam caraterísticas da personalidade que lhe marcaram 
durante a vida. Traços como rigidez, egocentrismo, desconfiança, 
irritabilidade, avareza, dogmatismo, autoritarismo, e outros podem 
piorar nesta etapa da vida. Nada mais são do que uma defesa 
psicológica dessas mudanças. Já percebeu alguns idosos têm aversão 
à mudanças? São seus mecanismos de defesa. Cabe ao Cuidador 
entender, com empatia e paciência, o processo que seu tutelado está 
passando.  
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Como vencer o medo da morte, travestido de medo da velhice? Como 
evitar que o medo da velhice, das mudanças da vida, da fragilidade do 
ser humano, não se torne uma depressão?  

Primeiro o Cuidador deve ter a sensibilidade e a empatia sobre a 
situação do seu tutelado, ou seja, suas características biopsicossociais. 
Entender o que o tutelado fez na vida, quais foram suas realizações, o 
quão dura foi a sua vida, quais são as suas crenças. A partir daí, deve-
se estimulá-lo a fazer coisas que lhe dão prazer, fazer tricô é uma 
opção? Mexer no jardim? Cuidar dos netos? Contar histórias?  

 

Após esse entendimento o Cuidador deve estimular o idoso com 
objetivos, metas de vida condizentes com seu estado atual, desde 
ajudar um neto, ou bisneto naquela prova de matemática, até a deixar 
o jardim florido, ou aquele pomar com frutas.  

É claro que aqui estou trazendo exemplos, porém isso é muito 
dinâmico, cada ser humano é único e pode haver situações onde isso 
não é possível, como um idoso com algum tipo dificuldade mental como 
uma demência, até uma dificuldade motora. Cabe nessas situações, 
montar uma estratégia específica para as necessidades do indivíduo.  

Aqui quero colocar uma situação real que minha família enfrentou com 
a minha avó, que tinha uma demência específica onde nos últimos anos 
de vida era praticamente uma criança. Ela não tinha uma fluência de 
fala, onde balbuciava a maior parte do tempo, e quando falava uma 
palavra era totalmente fora do contexto. Não conseguia manter suas 
necessidades básicas, dependendo da Cuidadora para levantar, ir ao 
banheiro, tomar banho, se alimentar e se locomover. Porém, uma coisa 
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que gostava era assistir uma emissora de TV católica, onde a 
programação se rezava o terço ou tinha algum padre falando de Deus, 
dentro da sua premissa cristã, onde, por toda vida, foi uma “católica 
praticante”. Outra situação que a acalmava era cuidar de suas bonecas, 
talvez por ter cuidado de dez filhos, ficando marcado dentro de sua 
psique este instinto de cuidado. Coube aqui à Cuidadora estabelecer 
uma rotina onde, ao final de sua vida, ela se sentisse acolhida e 
cuidada, apesar, de aparentemente, não ter consciência do que lhe 
acontecia. No final, esse é o mais importante papel do Cuidador, dar 
uma existência digna e acolhedora ao idoso no final de sua vida.  

Outro fator que discutiremos nessa 
aula, que também está ligado ao 
medo do envelhecimento é a 
dificuldade de locomoção, onde 
com o passar do tempo, o idoso 
poderá perder a capacidade de 
andar, sendo obrigado a lançar mão 
de ferramentas como bengalas e 
alguns casos até cadeiras de rodas. 
Cabe ao Cuidador fazer a transição, 
conversar com os profissionais de 
saúde a respeito, como 
fisioterapeutas, por exemplo, para 
identificar qual é o melhor aparato 
para o tutelado usar, quais 
implicações e quais cuidados ter. Se o idoso ter que lançar mão de uma 
cadeira de rodas, saber que há cadeiras de rodas para locomoção e 
para usar o banheiro, além da melhor forma de levantá-lo e pô-lo na 
cadeira, além da melhor forma de levantá-lo e pô-lo na cama, pensar 
em camas específicas que ajudem na rotina de forma a não 
comprometer ainda mais a estrutura física do tutelado.  

Não é uma tarefa fácil vencer medos tão fisiológicos, como o medo da 
morte, até por sua certeza, mas tornar o final da vida do idoso digno é 
uma das maiores e mais belas missões do Cuidador de Idosos! 

06 - A Importância do Papel do Cuidador de Idosos 
Temos durante esse curso falado do aumento da população idosa no 
Brasil e no mundo, representando um desafio para toda a sociedade 
em absorver aquela parcela da população que já fez muito pela 
sociedade. Falamos do Estatuto do Idoso, onde são definidos os direitos 
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dos Idosos e os deveres da sociedade; falamos também dos direitos e 
deveres dos Cuidadores de Idosos e também começamos a falar do 
medo que aflige a todos, em graus diferentes, que é o medo da morte. 
Nessa aula falaremos um pouco sobre a importância desse profissional 
que desponta como uma das profissões de saúde do novo milênio. O 
Cuidador de Idosos.  

Nesse mundo corrido, temos muitas atribuições, trabalho, escola, 
faculdade, ganhar o pão nosso de cada dia, muitas vezes não temos 
tempo, e verdade seja dita, para alguns falta vontade de cuidar dos 
nossos velhinhos.  

 

Alguns são despojados e independentes, querem aproveitar a melhor 
idade, sem a responsabilidade do trabalho, curtindo o melhor que a 
sua vida de sacrifícios os proporcionou. Este quadro que pintei é belo, 
e deve ser o sonho almejado pela maioria de nós enquanto acordamos 
cedo para trabalhar mais um dia.  

Porem a realidade é mais perversa, a maioria dos idosos em nosso 
país, está abaixo da linha da pobreza e depender da aposentadoria, 
com tantos medicamentos para comprar, deixa o dia a dia dessas 
pessoas muito difícil.  

Além disso, temos casos onde os idosos não leem, por não saber ler 
ou então por não conseguir enxergar direito, ou idosos com doenças 
debilitantes, que não podem se locomover, ou demências nos mais 
diversos graus. Alguns estão simplesmente sozinhos, abandonados em 
sua casa, a merce da própria sorte.  
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A realidade do final da vida é mais cruel do que muitos querem 
enxergar, por isso a importância do Cuidador de Idosos é grande, para 
darmos a nossos pais, avós e bisavós, dignidade, pura e simples.  

O Cuidador de Idosos, seja ele 
contratado pela família, ou pelo 
próprio idoso, ou até mesmo por 
ordem da justiça traz essa dignidade 
àquela pessoa que tanto batalhou 
pela vida. Veja, aqui não importa 
quem foi esse idoso na vida, se foi 
bom ou não, se foi um ótimo pai ou 
mãe, se foi um bom funcionário ou se 
pulou de emprego em emprego como 
um macaco que pula de galho em 
galho; aqui importa que é uma 
pessoa que precisa de cuidados.  

Claro, como discutido durante o curso, cada caso merecerá uma 
atenção, uma estratégia, um cuidado, cabe aqui ao Cuidador entender 
as caraterísticas do idoso a ser tutelado, entender suas necessidades, 
suas crenças, suas habilidades, suas ações e suas debilidades.  

Será que o caso é uma senhora que cuidou da sua família a vida inteira, 
mas agora é viúva, não sabe ler, ou não consegue enxergar os nomes 
complicados dos medicamentos na cartela. Mora sozinha, pois os filhos 
moram em outra cidade e não há espaço para ela em suas casas?  

Será que é um viúvo, turrão, que não se dá bem com os filhos, por isso 
mora sozinho, porém não consegue andar direito e por isso usa 
bengala? Como qualquer coisa por que não sabe cozinhar ou por que 
não consegue ficar muito tempo em pé ao lado do fogão e seus exames 
laboratoriais estão todos alterados? 

Eles têm medo da morte?  

Eles têm medo da vida?  

Não importa o caso, aqui todos precisam de assistência, de cuidado e 
o profissional mais habilitado a isso é o Cuidador de Idosos! 

Uma coisa muito importante para se falar é a ética do Cuidador; muitas 
vezes, por conviver com o idoso, as rotinas, as expectativas de vida 
podem ser misturar, porém é ético ou sábio, medir a vida do idoso 
cuidado com a minha régua moral? Até onde o Cuidador pode ir ao 
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influenciar a vida do idoso? Por exemplo um Cuidador evangélico, pode 
dizer a um idoso católico o que é certo ou errado? E é claro, vice-versa? 

O ato de cuidar é muito importante, porém deve estar claro o papel de 
cada um nessa relação, que deverá se pautar pelo ganha-ganha. De 
um lado temos o profissional que deve receber pelo seu trabalho, 
pautado nos seus direitos e deveres, e de outro o idoso, que possui 
necessidades básicas ao seu tratamento e até ao seu estilo de vida.  

Cuidar de um idoso não é fácil, temos uma 
pessoa que já viveu sua vida, às vezes 
plenamente, às vezes não, que já possui 
sua régua moral, onde, em muitos casos, 
perdeu sua independência, incluindo em 
alguns casos, até a capacidade do 
autocuidado. Eles podem ser teimosos, 
agressivos, revoltados com vida, com 
suas perdas, com o seu respirar, e o 
Cuidador é quem está mais perto para 
receber esse desabafo, esse desânimo, 
essa revolta.  

Qualquer pessoa pode ser um Cuidador de Idosos? Nessa aula quero 
deixar claro que não, já discutimos em outras aulas as habilidades do 
Cuidador, porém aqui quero ressaltar paciência e empatia, são as 
habilidades que tornam o Cuidador de Idosos tão importantes e 
essenciais, para que no final de nossa vida teremos a dignidade que 
tanto merecemos.  

Não quanto a vocês, que estão aqui nesse curso, eu porém sei, no final 
da minha vida, se lá chegar, quero ter uma pessoa dessa ao meu lado 
cuidando de mim. 

07 - Higiene 
Nas atividades que um Cuidador de Idosos deve fazer diariamente, 
preocupações inerentes à alimentação e à higiene do tutelado devem 
ser prioritárias. Muitos dos idosos perdem a capacidade do autocuidado  
no decorrer da vida, ficando a cargo dos Cuidadores essas funções.  

Dentro das atividades de Higiene, falaremos um pouco sobre a Higiene 
Corporal, tendo esta a finalidade de promover a limpeza do corpo, 
proporcionar sensação refrescante, boa aparência, estimular as 
glândulas sudoríparas (através da abertura dos poros), remover 
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odores, eliminar micro-organismos nocivos e assim prevenir o 
aparecimento de lesões ou complicações de algumas enfermidades. 

 O banho deve ser diário, a higiene íntima e das mãos deve ser feita 
sempre que necessário, principalmente após as eliminações fisiológicas 
ou após a troca de fraldas escolhendo os horários mais quentes do dia 
para o banho, respeitando a preferência do idoso. 

Devemos ter cuidado ao manusear o idoso 
pois ao envelhecer, a pele torna-se mais 
sensível e ressecada. São necessários 
cuidados especiais como: utilizar sabonete 
neutro que deve ser complemente removido 
da pele no enxágue; fazer movimentos 
suaves e secar todo o corpo com atenção 
especial para as áreas com dobras, como a 
região das mamas, axilas e entre os dedos; 
secar bem os cabelos, usando o secador 

quando necessário; observar o estado geral do idoso, comunicando aos 
familiares ou médico responsável qualquer anormalidade.   

Ao fazer o procedimento de limpeza convém observar:  

 Pele: cor, textura, sensibilidade, temperatura, hidratação e 
presença de  lesões; 

 Estado de limpeza, lesões ou alterações do corpo, couro 
cabeludo e unhas; 

 Presença de parasitas na pele ou no couro cabeludo; 

 Comprimento das unhas, cabelo e pelos. 

O cuidador deverá optar sempre pelo banho de chuveiro deixando o 
banho de leito apenas para as ocasiões em que o idoso esteja 
impossibilitado de sair da cama. No chuveiro dar muita atenção à 
locomoção do idoso ao banheiro. Às vezes, podem ser necessárias 
algumas adaptações ambientais para prevenir quedas e acidentes no 
percurso ou durante o banho. Havendo dificuldade de mobilidade, usar 
uma cadeira para apoio durante o banho, se o idoso ficar muito tempo 
deitado, é importante deixá-lo sentado por alguns minutos antes de 
levá-lo ao banheiro.  

Já para o banho de leito é interessante explicar ao idoso o 
procedimento que será realizado. Antes de iniciar, oferecer-lhe a 
comadre ou papagaio para que possa fazer suas necessidades 
fisiológicas, quando controladas, preparar o seguinte material:  
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 Jarro e bacia com água em temperatura adequada; 

 Balde; 

 Sabonete; 

 Xampu e condicionador; 

 Toalhas; 

 Saco plástico; 

 Bucha e pano macio para ensaboar e retirar o sabão, 
respectivamente; 

 Luva de procedimento para o cuidador; 

 Forro de plástico e de pano para proteger a cama; 

 Hidratantes para a massagem de conforto; 

 Pente ou escova de cabelo; 

 Roupas de cama, íntima e camisola ou pijama limpos; 

 Fralda, se necessário.  

Para fazer o procedimento é necessário:  

 Cobrir a cama com o forro de plástico para proteção do colchão; 

 Despir o idoso, sem expô-lo, cobrindo-o com um lençol; 

 Iniciar a higiene dos cabelos e couro cabeludo com auxílio da 
bacia; 

 Realizar a limpeza dos olhos e face, delicadamente; 

 Em seguida, molhar a bucha, ensaboá-la e iniciar o banho, 
sempre do sentido da cabeça para os pés, com movimentos 
firmes, enxaguando o corpo e secando por partes; 

 Para a higiene íntima, colocar uma comadre sob as nádegas, 
ensaboar a região genital no sentido da púbis para o ânus e 
jogar água com o jarro para enxaguá-la. Secar cuidadosamente 
a região e aparar os pelos, se necessário. Se o idoso realizar 
sua higiene íntima, lavar suas mãos ao término do 
procedimento; 

 Virar o idoso de lado, empurrando a roupa suja para o centro 
da cama. Secar o colchão e trocar as roupas de cama iniciando 
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por este lado, depois virar o idoso para o lado já limpo e arrumar 
o lado oposto; 

 Massagear todo o corpo com loção hidratante usando 
movimentos longos e suaves, seguidos de movimentos 
circulares; 

 Vestir o idoso, penteá-lo e posicioná-lo confortavelmente; 

 Antes de fazer a barba em idosos do sexo masculino, é 
necessário amaciar os pelos com pano úmido e quente por um 
minuto. Ensaboar com creme de barbear e fazer a barba, 
sempre obedecendo o sentido de crescimento dos  fios. 
Ao término, secar o rosto e aplicar loção após barba. 

Esta sequência auxilia o cuidador na realização do banho de leito e 
deve ser adequada às condições do idoso, do ambiente e do material 
disponível. 

Para a higiene das mãos e dos 
pés, deixar as unhas de molho 
em água com bicarbonato de 
sódio dissolvido ou com sabão 
por 10 minutos para amolecê-
las (com o envelhecimento, as 
unhas tornam-se endurecidas, 
espessas e quebradiças). Este 
procedimento facilitará o corte, 
em linha reta não muito rente, 
evitando o aparecimento de 
unhas encravadas e feridas que 
possam causar inflamação e infecção; após o corte, lixar, enxaguar e 
secar entre os dedos evitando tirar cutículas, pois um simples 
ferimento pode ocasionar infecções graves. 

Os pés são fundamentais para a independência do idoso e merecem 
uma atenção especial. O Cuidador deverá estar atento à temperatura, 
estado da pele, sensibilidade, circulação, joanetes, calos, micoses, 
edemas, lesões etc; portanto após o banho secar cuidadosamente os 
pés, especialmente entre os dedos evitando esfregar. Realizar 
movimentos de rotação e extensão, estimulando a circulação e 
prevenindo atrofias musculares.  

Com relação aos calçados, usar modelos bem-adaptados. Não usar 
sapatos apertados ou com saltos muito altos, evitando a formação de 
calos e lesões.  Quando a temperatura estiver fria, usar meias limpas 
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e folgadas, sem furos ou remendos com 
costuras. Não é recomendável cortar nem 
puxar calos ou calosidades, evitando 
infecções, que podem ser graves. Usar 
protetores de calcâneo se observar a 
presença de hiperemia (pele avermelhada), 
evitando assim o aparecimento de úlceras 
por pressão nos calcanhares, aqui se o 
tutelado tiver Diabetes, os cuidados devem 
ser redobrados, pois o pé diabético é um 
grande fator de riscos para amputações. 

A saúde bucal é muito importante para o idoso, principalmente para 
evitar infecções e até problemas cardíacos, são ações que tem por 
finalidade prevenir infecções e cáries; eliminar restos de alimentos e 
micro-organismos; estimular a circulação do sangue; evitar mau 
hálito; proporcionar limpeza e conforto. Ela deve ser sempre realizada, 
tenha o idoso dentes naturais ou não e mesmo que ele não se alimente 
por via oral (uso de sonda). O Cuidador deve sempre realizar, ou 
estimular, ao acordar pela manhã, após as refeições e antes de dormir. 

 

Para esta atividade usamos: toalha de rosto; creme dental ou solução 
antisséptica; fio dental; escova dental em bom estado ou espátula tipo 
“palito de sorvete” envolta em gaze; copo com água; recipiente para 
desprezar a água suja; lubrificante para os lábios (manteiga de cacau, 
vaselina líquida ou batom);  escovinha de unhas sem uso anterior (para 
limpeza de próteses ou coroa). 
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Ao realizar o procedimento, deve-se observar a integridade, cor e 
sensibilidade da mucosa oral, verificar dentes, língua e lábios, presença 
ou não de mau hálito e adaptação da prótese (se houver).  

Para fazer o procedimento podemos seguir estes passos: posicionar o 
idoso adequadamente: sentado em 45 graus, ou deitado com a cabeça 
de lado; realizar a escovação dos dentes com movimentos firmes de 
varredura no sentido longitudinal, massageando a gengiva e limpando 
os dentes (arcada superior e inferior). Não esquecer de limpar e 
massagear a língua e a mucosa oral; enxaguar a boca com água limpa 
quantas vezes for necessário; realizar a limpeza com fio dental nos 
espaços interdentais, onde a escova não promove limpeza eficiente; 
lubrificar os lábios ao término do procedimento. 

Com relação às próteses dentárias vale ressaltar que é preciso dar 
maior atenção para a higiene oral nos idosos que usam prótese 
dentária. A prótese deve ser retirada depois de cada refeição, 
higienizada fora da boca e recolocada após limpeza da cavidade oral.  

Com o envelhecimento, ocorre perda da elasticidade da mucosa e 
diminuição do fluxo salivar, dificultando assim a adaptação de próteses 
dentárias. Quando mal adaptadas, as próteses podem provocar lesões 
graves.  

Quando não estiverem em uso, as próteses 
deverão ser colocadas em solução antisséptica e, 
após higienização, guardadas em local seguro, em 
recipiente com tampa e água limpa.  

Alguns idosos não devem usar a prótese durante o 
dia todo por causa do risco de a engolir. Neste 
caso, é recomendado colocá-la somente no 

momento da refeição; sendo ser higienizadas e oferecidas molhadas 
ao paciente para melhor adaptação.  

08 - Alimentação 
A energia, as proteínas, vitaminas e minerais que precisamos para 
manter a saúde física e mental estão nos alimentos, não nas farmácias. 
Cuide bem das refeições do idoso, faça com que coma na hora certa, 
prestando atenção na qualidade e quantidade.  

Alimentar-se bem é a melhor maneira de combater a desnutrição, a 
obesidade e prevenir outras doenças. Nenhum alimento sozinho 
contém todos os nutrientes necessários ao organismo.  
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Por isso devemos ter uma alimentação 
variada. Cada tipo de alimento possui 
nutrientes em diferentes quantidades 
e cada nutriente exerce uma função 
específica no organismo. As proteínas 
constroem e conservam o organismo. 
São chamadas de construtores como 
os tijolos de uma casa; as gorduras 
além de fornecer energia para o corpo, 
ajudam no transporte das vitaminas A, 
D, E e K através do organismo; os 
carboidratos fornecem energia para o 
corpo;  vitaminas e sais minerais: são 
chamados reguladores, pois ajudam no bom funcionamento do 
organismo, como uma chave de fenda que ajuda na regulação das 
engrenagens de uma máquina; a água hidrata o organismo e 
transporta nutrientes; fibras auxiliam o bom funcionamento intestinal 
e a prevenção e tratamento do colesterol elevado. 

A chamada “energia vazia”: são alimentos que não contêm proteínas, 
vitaminas ou minerais, somente a energia proveniente do açúcar. 
Substitua balas, refrigerantes, refrescos industrializados, açúcar 
comum, gelatina artificial e outros por alimentos mais equilibrados.  

Uma maneira prática de selecionar corretamente os alimentos e 
equilibrar a alimentação é utilizar a Pirâmide Alimentar.  

Para manter uma alimentação balanceada, devemos dar atenção aos 
diferentes tipos de alimentos que temos disponíveis e em como eles 
podem afetar a vida o Idoso.  

Para manter o funcionamento do intestino é importante que o cuidador 
ofereça ao idoso alimentos ricos em fibras como as frutas e hortaliças 
cruas, leguminosas. Também cereais integrais como arroz integral, 
aveia, trigo para quibe etc. Substituir o pão branco por pão integral e 
escolher massa com farinha integral. Acrescentar legumes e verduras 
no recheio de sanduíches, tortas e sopas. 

É importante o consumo diário de carnes e leguminosas, pois esses 
alimentos são ricos em ferro. O ferro dos alimentos é melhor absorvido 
pelo corpo quando ingerido com alimentos ricos em vitamina C, como 
laranja, limão, abacaxi e outros, em sua forma natural ou sucos.  

O consumo de açúcar e gordura deve ser moderado pois o excesso 
pode causar aumento de peso, obesidade, doenças cardiovasculares e 
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diabetes; o sódio é essencial para o funcionamento do corpo, mas o 
excesso pode levar ao aumento da pressão do sangue (hipertensão). 
Reduza o consumo de sal (cloreto de sódio). Tire o saleiro da mesa. 
Evite temperos prontos, alimentos enlatados, carnes salgadas e 
embutidos como salsicha, presunto, linguiça etc.. Todos eles têm muito 
sal.  

Ofereça ao tutelado, de preferência nos intervalos das refeições, 6 a 8 
copos de líquidos por dia: água, leite, chá ou sucos de frutas. 

 

É importante que a refeição seja de fácil digestão e que apresente cor, 
sabor, aroma e textura agradáveis aos órgãos dos sentidos. Varie 
frequentemente os temperos e o modo de preparo dos alimentos. Use 
à vontade temperos naturais (alho, cebola e ervas como manjericão, 
coentro, salsa, cebolinha, orégano etc.).  

Caso o idoso possa mastigar normalmente, não há razão para modificar 
a consistência dos alimentos. No caso da ausência parcial ou total de 
dentes e uso de prótese, os alimentos poderão ser picados, desfiados, 
moídos, ralados, amassados ou batidos no liquidificador. Caso haja 
dificuldade para engolir, procure oferecer alimentos cozidos.  

O idoso que ainda conserva a independência para se alimentar sozinho 
deve continuar a receber estímulos para fazê-lo. Caso o tempo de 
refeição seja maior que 30 minutos, o cuidador deve deixar o idoso 
comer sozinho por 15 minutos e nos outros 15 minutos deverá auxiliá-
lo.  

Alimentar um idoso não é tarefa fácil! Mas o Cuidador pode facilitar seu 
trabalho quando:  

 Horários regulares; 

 Ambiente tranquilo; 

 Muita calma e paciência no momento da alimentação; 
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 O idoso deve estar sentado confortavelmente para receber a 
alimentação; 

 A altura do prato deve ser adequada para que o idoso possa se 
alimentar  sozinho. O local onde fica o prato pode ser 
elevado, por exemplo, com o  auxílio de livros; 

 Para diminuir a sujeira do ambiente durante a alimentação, o 
chão pode  ser forrado com plástico ou jornal; 

 Uso de bicos adaptadores para copos, talheres adaptados e 
outros acessórios são indicados em casos específicos e sob a 
orientação de profissionais. 

Para alimentar uma pessoa acamada, coloque-a na posição sentada 
mais ereta possível com a ajuda de almofadas e travesseiros; jamais 
ofereça água ou alimentos quando o idoso estiver deitado, sonolento 
ou engasgado. Sinais de engasgo: tosse ou espirro ao engolir.  

Orientações alimentares para aliviar alguns sintomas:  

Disfagia (dificuldade para deglutir) 

A disfagia pode causar desnutrição, desidratação ou o alimento pode 
“ir para o pulmão” e causar uma pneumonia. Qualquer dessas 
consequências é muito prejudicial ao idoso e o médico ou profissional 
da saúde que o acompanha deverá ser avisado.  

 

Sinais de disfagia:  

 tosse, engasgo ou pigarro constantes durante as refeições; 

 cansaço durante ou logo após as refeições; 

 baixa aceitação da dieta ou líquido; 
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 tempo prolongado de refeição (mais de 30 minutos). 

Cuidados:  

 Oferecer ao idoso refeições menores e mais vezes ao dia (7 a 8 
vezes), observando a aceitação; 

 Oferecer líquidos espessados e em pequenas porções nos 
intervalos das refeições e durante o dia todo; 

 Evitar alimentos de consistência dura e seca (pão, bolachas, 
torradas e farofas). Esses alimentos poderão ser oferecidos 
umedecidos em algum outro alimento, como o leite; 

 Optar por alimentos leves e macios, dietas líquidas engrossadas 
e dietas pastosas; 

 O idoso deve ser alimentado sem pressa e deve deglutir o 
alimento que está na boca antes de receber mais. Para ter 
certeza que ele engoliu, é necessário observar se o “gogó” subiu 
e desceu, não basta observar apenas que não haja alimento na 
boca; 

 O cuidador deve controlar o volume ingerido, ofertando talheres 
menores para colocar pequena quantidade de alimento na boca; 

 Para idosos que ficam com resíduos na boca, peça para que ele 
degluta novamente antes de ofertar mais alimento. Dê uma 
colher vazia (sem alimento) para estimular mais uma deglutição 
ou um pequeno volume de líquido para ajudar a deglutir o 
resíduo. 

 Depois de cada refeição, é importante fazer a higiene oral e 
retirar resíduos de alimentos que possam ter ficado na boca e 
causar engasgo posterior. 

Náuseas e vômitos:  

 Oferecer refeições menores e mais fracionadas (7 a 8 por dia); 

 Oferecer líquidos entre as refeições (2 a 3 litros/dia); 

 Evitar alimentos em temperaturas quentes, pois liberam odores 
que podem agravar as náuseas; 

 Oferecer alimentos mais secos e com temperaturas mais frias 
(melhor aceitação); - Orientar o idoso para mastigar os 
alimentos lentamente; 
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 Manter o idoso em posição sentada durante a alimentação e 
evitar que se deite logo depois; 

 Optar por alimentos de fácil digestão, restringindo doces e 
gorduras, alimentos ácidos, picantes, muito salgados e 
temperados. 

 

09 - Alimentação por Sonda 
Em muitas situações, o idoso não pode se alimentar por alimentos 
sólidos, pelos mais diversos tipos de situações, nesses casos temos a 
alimentação por sonda. 

 

A dieta enteral é fornecida na forma líquida por meio de uma sonda, 
que colocada no nariz ou na boca vai até o estômago ou intestino. 
Assim, é possível fornecer os nutrientes que a pessoa necessita 
independente da sua cooperação, fome ou vontade de comer.  

A alimentação por sonda é usada nas seguintes situações:  

 Para ajudar na cicatrização de feridas. 

 Para controlar a diarreia, prisão de ventre e vômitos. 

 Para preparar o organismo para algumas cirurgias e 
tratamentos de quimioterapia, radioterapia e diálise. 

 Quando a pessoa não pode se alimentar pela boca. 

 Quando a quantidade de alimentos que a pessoa come não está 
sendo suficiente. 
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 Quando há necessidade de aumentar a quantidade de calorias 
 sem aumentar a quantidade de comida. 

Em algumas situações a pessoa recebe alimentação mista, isso é, se 
alimenta pela boca e recebe um complemento alimentar pela sonda. A 
nutrição enteral pode ser preparada em casa ou industrializada. 

As dietas caseiras são preparadas com 
alimentos naturais cozidos e passados no 
liquidificador e coados, devem ter consistência 
líquida e sua validade é de 12 horas após o 
preparo.  

A dieta industrializada já vem pronta para o 
consumo, tem custo mais alto e pode ser 
utilizada por 24 horas depois de aberta.  

A alimentação enteral deve ser prescrita pelo médico ou nutricionista 
e a sonda deve ser colocada pela equipe de enfermagem.  

A fixação externa da sonda pode ser trocada pelo cuidador, desde que 
tenha cuidado para não deslocar a sonda.  

Para fixar a sonda é melhor utilizar esparadrapo antialérgico, mudando 
constantemente o local de fixação, assim se evita ferir a pele ou as 
alergias.  

Quando o Cuidador for dar a alimentação por sonda para a pessoa 
alguns cuidados deverão ser tomados: 

 Antes de dar a dieta coloque a pessoa sentada na cadeira ou na 
cama, com as costas bem apoiadas, e a deixe nessa posição por 
30 minutos após o término da alimentação. Esse cuidado é 
necessário para evitar que em caso  de vômitos ou 
regurgitação, restos alimentares entrem nos pulmões; 

 Pendure o frasco de alimentação enteral num gancho, prego ou 
suporte de vaso em posição bem mais alta que a pessoa, para 
facilitar a descida da dieta; 

 Injete a dieta na sonda lentamente gota a gota. Esse cuidado é 
importante para evitar diarreia, formação de gases, 
estufamento do abdome, vômitos e também para que o 
organismo aproveite melhor o alimento e absorva seus 
nutrientes; 



42 Cuidador de Idosos 

 A quantidade de alimentação administrada de cada vez deve ser 
de no máximo 350ml, várias vezes ao dia; ou de acordo com a 
orientação da equipe de saúde; 

 Ao terminar a alimentação enteral injete na sonda 20ml de água 
fria, filtrada ou fervida, para evitar que os resíduos de alimentos 
entupam a sonda; 

 Para as pessoas que não podem tomar água pela boca ofereça 
água filtrada ou fervida entre as refeições, em temperatura 
ambiente, por meio de seringa ou colocada no frasco 
descartável. A quantidade de água deve ser definida pela equipe 
de saúde; 

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

 A dieta enteral de preparo caseiro deve ser guardada na 
geladeira e retirada 30 minutos antes do uso, somente a porção 
a ser dada; 

 A dieta deve ser dada em temperatura ambiente, não há 
necessidade de aquecer a dieta em banho-maria ou em micro-
ondas. 

Fique Atento: Se a sonda se deslocar ou tiver sido retirada 
acidentalmente, não tente recolocá-la, chame a equipe de saúde.  

 

Para o preparo e administração de dieta enteral alguns cuidados de 
higiene são muito importantes:  

 Lave o local de preparo da alimentação com água e sabão; 

 Lave bem as mãos com água e sabão antes de preparar a dieta; 
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 Pese e meça todos os ingredientes da dieta, seguindo as 
instruções da equipe de saúde; 

 Utilize sempre água filtrada ou fervida; 

 Lave todos os utensílios com água corrente e sabão; 

 Lave com água e sabão o equipo, a seringa e o frasco e enxágue 
com água  fervendo. 

Uma maneira simples de verificar se a nutrição enteral está ajudando 
na recuperação da pessoa é observar frequentemente se ela está mais 
disposta, se o aperto de mão é mais firme e se consegue caminhar um 
pouco mais a cada dia. Caso a pessoa esteja inconsciente, o cuidador 
pode verificar se a pele está mais rosada, e menos flácida, se os 
músculos estão ficando mais fortes. Sempre que for possível é bom 
pesar a pessoa.  

Cuidado com a diarreia, pois pode ser uma ocorrência comum em 
pessoas que recebem alimentação enteral. Por isso, é preciso ter muita 
higiene no preparo e administração da dieta.  

10 - Eliminações 
Na vida do idoso, tudo pode se tornar um desafio, a hora da higiene 
pessoal, a hora de se alimentar, e, é claro, a hora de eliminar os 
resíduos do corpo, seja pela urina ou pela fezes.  

As eliminações intestinais de cada indivíduo estão diretamente 
relacionadas aos seus hábitos de vida, especialmente à alimentação e 
ingestão de líquidos. Os fatores que interferem na eliminação intestinal 
são:  

 tipo de alimentação;  

 ingestão de líquidos;  

 horário das refeições;  

 pouca atividade física;  

 ambiente: tipo de banheiro, viagens; 

 uso de medicamentos; 

 tensão emocional; 

 falta de privacidade. 
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Dentre as queixas mais comuns que podem acontecer com os idosos 
podemos destacar:  

 Obstipação ou constipação intestinal: Ocorre quando a pessoa 
evacua em intervalos maiores do que aqueles a que está 
acostumada; presença de fezes endurecidas, grande esforço 
para evacuar e sensação de evacuação incompleta; 

 Diarreia Ocorre quando a pessoa evacua várias vezes ao dia em 
períodos curtos, com predomínio de fezes amolecidas. Neste 
caso, há risco de desidratação e necessidade de hospitalização: 
portanto, o serviço de saúde deve ser procurado 
imediatamente; 

 Incontinência fecal: Com o envelhecimento, o esfíncter anal 
pode estar com sua força comprometida e não haver controle 
da evacuação; ou seja, a pessoa elimina fezes sem perceber. 

Para isso é importante avaliar os 
alimentos que o paciente come 
ou tem preferência no seu dia a 
dia. Dentro do possível, sugerir 
outros alimentos ou reforçar 
aqueles que estão adequados; 
na ausência de destes, os 
alimentos deverão estar mais 
cozidos e cortados em pequenos 
pedaços. Para os casos de 
constipação intestinal (“intestino 

preso”), oferecer alimentação rica em fibras como as frutas (com casca 
e bagaço); verduras de folhas, hortaliças cruas e farelos de cereais.  

Nos casos de diarreia, oferecer alimentos cozidos e aumentar a oferta 
de água, oferecer chás, água, sucos (que não promovam a formação 
de gases), em torno de 100 a 200 ml a cada hora, diminuindo a 
ingestão de líquidos cerca de 3 horas antes de dormir. 

É importante padronizar o horário para evacuação, sugerindo após as 
refeições, pois estimula a mobilidade intestinal.  

A massagem abdominal, feita da direita para a esquerda, com a mão 
espalmada e após 30 minutos das refeições, pode contribuir para a 
estimulação dos movimentos intestinais. Pode ser feita com o idoso 
sentado no vaso. Se o idoso estiver acamado, fazer a massagem em 
posição lateral esquerda.  
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Outro fator importante que pode causar incomodo 
é a incontinência urinária, que é a perda 
involuntária de urina, que pode ocasionar 
problemas de pele, infecção, vergonha, isolamento, 
medo e insegurança para o paciente.  

A incontinência urinária não é uma decorrência 
natural do envelhecimento. A falta ou controle 
inadequado da micção do idoso dever ser relatada 
ao médico, cabendo ao cuidador observar para 
informar ao médico:  

Características da incontinência: 

 Ocorre diariamente ou só de vez em quando? 

 Acontece apenas quando tosse, espirra ou aperta a barriga? 

 A urina sai para valer ou fica pingando na roupa? 

 Ocorre apenas de dia, só à noite ou dia e noite? 

 Frequência e volume urinário 

 Aspecto da urina: cor e odor 

 Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga 

 Ardor ou dor ao urinar 

Nunca diminua a ingestão de líquidos para que o idoso urine menos. 
Esta atitude pode causar desidratação! 

Para passar a noite, acomode o idoso em um quarto mais próximo do 
banheiro. Em alguns casos, o ideal é deixar recipientes chamados 
papagaio ou comadre junto à cama; deixe a luz do banheiro acesa 
durante a noite;  sinalize bem a porta do banheiro com palavras 
grandes e chamativas ou use a figura do vaso sanitário; facilite o uso 
do vaso sanitário com assentos altos e barras de apoio lateral, procure 
vestir o idoso com roupas fáceis de serem retiradas ou abertas, sendo 
o velcro é uma melhor opção, no lugar do zíper ou botões.  

Durante o dia, leve a pessoa idosa ao banheiro em intervalos regulares, 
abra a torneira da pia para estimular a micção com o ruído mantenha 
o ambiente calmo e evite outras pessoas no recinto (que poderiam 
inibi-la). No caso de o idoso não conseguir ir ao banheiro para urinar 
por diversos problemas ou quando a incontinência é mais severa, o uso 
de fralda geriátrica é indicado durante o dia e à noite. É preciso explicar 
os benefícios desta opção para que o idoso aceite e se sinta bem. As 
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trocas as fraldas deverão ser regulares. Nunca deixe fraldas molhadas 
no corpo por muito tempo, evitando assaduras e feridas na pele. É 
fundamental uma boa higiene com uso de água e sabonete, eliminando 
resíduos de fezes e urina, além de um creme hidratante para evitar 
assaduras. 

 

11 - Dispositivos Para Eliminação Externos 
Como vimos, existem alguns cuidados que o profissional precisa ter 
para facilitar a vida dos idosos na parte de eliminação fisiológica, 
entretanto há casos que somente o cuidado não é suficiente, por 
alguma razão fisiológica, por doença ou qualquer outro problema, a 
equipe de saúde lança mão de dispositivos que ajudarão na eliminação 
das fezes ou da urina dos tutelados. Nessa aula é deles que falaremos.  

A sonda vesical de demora (Sonda para urinar), ou sonda de Folley, é 
utilizada quando a pessoa não é capaz de urinar espontaneamente ou 
de controlar a saída da urina. Essa sonda possui um pequeno balão 
interno que depois de cheio prende a sonda dentro da bexiga. A parte 
externa da sonda deve ficar presa na coxa da pessoa de forma a 
manter a sonda no lugar, permitindo a movimentação. Para fixar a 
sonda e evitar ferir a pele ou as alergias é melhor utilizar esparadrapo 
antialérgico, mudando constantemente o local de fixação.  

Fora do corpo a sonda liga-se a uma bolsa que armazena a urina e 
pode ser fixada na lateral da cama, na cadeira de rodas ou na perna 
da pessoa. Este tipo de sonda só pode ser colocado e retirado pela 
equipe de saúde. A sonda de demora faz com que a pessoa urine 
continuamente e como essa sonda fica por um tempo dentro da bexiga, 
é preciso ter cuidados para se prevenir infecções, sangramentos e 
feridas:  

 Lave as mãos antes de mexer na sonda; 

 Limpe a pele ao redor da sonda com água e sabão pelo menos 
duas vezes  ao dia para evitar o acúmulo de secreção; 

 Lave a bolsa ou frasco coletor de urina uma vez ao dia, com 
água e sabão e  enxágue com água; 

 Mantenha o frasco ou bolsa coletora abaixo do nível da cama ou 
do assento  da cadeira, e não deixe que ela fique muito cheia. 
Esses cuidados são  necessários para evitar que a urina retorne 
do frasco para dentro da bexiga; 
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 Tome cuidado para não puxar a sonda, pois isso pode causar 
ferimentos na  uretra; 

 A sonda tem que ficar livre para que a urina saia continuamente 
da bexiga,  por isso, cuide para que a perna da pessoa ou 
outro objeto não comprima a  sonda. 

Se durante algum tempo não houver urina na bolsa coletora, verifique 
se a sonda está dobrada, obstruída ou pressionada pela perna da 
pessoa. Caso a pessoa não urine num espaço de 4 horas, mesmo 
ingerindo líquido, procure falar urgentemente com a equipe de saúde, 
pois uma pessoa produz e elimina, em média, 1.200 a 1.500 ml de 
urina em 24 horas. Essa quantidade é modificada pela ingestão de 
líquido, suor, temperatura externa, vômitos ou diarreia.  

O uripen é uma sonda externa feita de borracha fina, também 
conhecida como sonda de camisinha, pois é colocada no pênis como 
uma camisinha. A mangueira do uripen é encaixada a uma bolsa 
coletora de urina. Existem vários tamanhos de uripen.  

A colocação do uripen é simples e deve ser 
orientada pela equipe de saúde, sua fixação 
não deve ficar muito apertada evitando fixar 
o uripen com esparadrapo comum, pois pode 
causar alergias e lesões no pênis, sendo mais 
fácil colocar o uripen com o pênis em ereção, 
mantendo os pêlos pubianos aparados, pois 
facilita a utilização do uripen. Retire o uripen 
uma vez ao dia para lavar e secar bem o 
pênis, examine o pênis com frequência e se 
estiver com lesões ou inchado, deixe a 
pessoa sem o uripen e utilize fraldas, até que 
as lesões estejam curadas. 

Ostomia é uma abertura cirúrgica realizada na parede do abdome para 
ligar o estômago, ou parte do intestino ou a bexiga, com o meio 
externo. Existem dois tipos de ostomia: para eliminação de fezes e 
urina ou para administrar alimentação. A ostomia intestinal e urinária 
tem uma coloração rosada, brilhante e úmida e a pele ao seu redor 
deve estar lisa sem vermelhidão. Dependendo do lugar onde foi 
realizada a abertura a ostomia recebe um nome:  

 Gastrostomia ou jejunostomia: liga o estômago ou o jejuno à 
parede do abdome e serve para alimentar a pessoa por meio da 
sonda. 
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 Ileostomia ou colostomia: liga uma parte do intestino à parede 
do abdome e serve para eliminar fezes. 

 Urostomia: liga a bexiga à parede do abdome e serve para 
eliminar urina. 

Para cuidar da Gastrostomia, limpe com água 
filtrada sem esfregar a pele em volta da 
ostomia, retirando secreção ou sujidade; 
lave a sonda com uma seringa de 50 ml com 
água, em um único jato; no caso da 
Gastrostomia, antes de alimentar a pessoa 
pela sonda, teste a temperatura do alimento 
no dorso da mão, injetando o alimento 
lentamente na sonda, observe se a pessoa 
apresenta barriga estufada, sensação de 
barriga cheia, ou diarreia.  

A diarreia pode ser causada pela composição 
do alimento ou pela administração muito 
rápida do alimento. Essas ocorrências devem 
ser comunicadas à equipe de saúde. Cuidado 
para não injetar líquidos, alimentos ou água 
na via da sonda que serve para manter o 
balonete de fixação inflado. Caso a sonda 
saia, não tente reposicioná-la. Entre em 
contato com a equipe de saúde e feche o orifício, avise a equipe de 
saúde caso observe saída de secreção ou da dieta pelo local de inserção 
da sonda. 

Com a ileostomia, colostomia e urostomia é colada uma bolsa plástica 
para coletar as fezes ou urina. Portanto deve-se usar a bolsa adequada 
para coleta de fezes ou urina seguindo as orientações do profissional 
de saúde, o recorte da bolsa deve ser sempre de acordo com o 
tamanho e formato da ostomia.  

As bolsas devem ser guardadas em locais limpos, secos e protegidas 
do sol para evitar umidade e ressecamento que comprometam a 
capacidade adesiva da bolsa.  

A bolsa deve ser esvaziada sempre que estiver com 1/3 do espaço 
ocupado com fezes ou urina. A bolsa pode ser utilizada por cerca de 
três dias, devendo ser trocada antes disso quando a resina que cola 
perder a cor amarela ou quando se perceber deslocamento ou 
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vazamento. O Cuidador, no momento da troca deve observar os 
seguintes cuidados:  

 Umedeça a pele com água morna e descole delicadamente a 
bolsa para evitar ferir a pele; 

 Não utilize álcool, benzina ou éter, pois esses produtos podem 
ser absorvidos pela ostomia e ressecam a pele; 

 Lave a ostomia e a pele ao redor delicadamente com água e 
sabonete neutro sem esfregar. 

 Seque com pano macio em toques leves. Não é necessário usar 
nenhum tipo de produto; 

 Observe se a ostomia está com coloração saudável, isso é, 
vermelho vivo ou rosa brilhante. 

Para colocar uma nova bolsa: 

 Recorte a bolsa de acordo com o tamanho e formato da 
ostomia; 

 Retire o papel que protege o adesivo; 

 Coloque a bolsa de baixo para cima e pressione até que esteja 
bem colada  a pele; 

 Feche a parte de baixo com o clamp. 

A bolsa coletora deve estar bem fixa na pele ao redor da abertura para 
evitar que as fezes ou urina entrem em contado com a pele e causem 
irritações. A pessoa com ostomia deve ser avaliada pela equipe de 
saúde quando a ostomia ou a pele ao redor apresentar vermelhidão, 
coceira, feridas, pus ou dor e quando não houver eliminação de fezes, 
gases ou urina. A bolsa não deve ser retirada e recolocada sem que 
haja necessidade, porque vai perdendo a cola.  

 A bolsa da ostomia é impermeável, não sendo necessário retirá-la 
antes do banho. É bom cobri-la com um saco plástico e fita adesiva. 
Quando for necessário substituir a bolsa use o momento do banho para 
fazer a retirada. A água e o sabão não prejudicam a ostomia. Deve-se 
cuidar para que o jato forte do chuveiro não atinja a abertura da 
ostomia, pois pode provocar sangramento.  

Para esvaziar a bolsa que coleta urina (urostomia) deve ser feito 
conforme orientação da equipe de saúde. A bolsa que coleta fezes 
(colostomia e ileostomia) deve ser esvaziada sempre que for 
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necessário, geralmente uma ou duas vezes ao dia, sempre que estiver 
com 1/3 do espaço ocupado com fezes ou urina. 

12 - Idoso Acamado 
Muitas vezes o idoso tem uma dificuldade locomotora muito grande, 
podendo ficar em uma cadeira de rodas ou até mesmo na cama. Nesses 
casos o Cuidador deve tomar algumas medidas e ter atenção em alguns 
quesitos que discutiremos nessa aula. 

 

A posição em que a pessoa permanece deitada pode causar dores na 
coluna e dificuldades respiratórias e dessa maneira diminuir a 
qualidade do sono. Por isso, descreveremos o melhor jeito de deitar as 
pessoas nas mais diversas posições.  

Para deitar o idoso 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 90º.  

Para deitar de lado, coloque a pessoa deitada de um dos lados, 
acomode 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 
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um travesseiro, a fim de mantê-la no nível dos quadris. Dobre 
levemente o joelho e coloque uma toalha dobrada, ou cobertor ou 
edredom fino, a fim de manter o tornozelo afastado do colchão.  

Para a posição 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. 

Tenha o 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 
sequela de AVC, 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.  

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.  

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 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.  

A mudança da cama para a cadeira se faz quando a pessoa está há 
muitos dias deitada, pois a pessoa pode sentir fraqueza nas pernas, 
tonturas e vertigem. O Cuidador, deve seguir 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 apóie 
firmemente nos braços e levante o corpo da cama. Com a 
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pessoa já sentada na cama, solicite a ela que apóie 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; 

 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 abaixe-se, flexionando levemente as pernas, passe os 
braços em volta da cintura da  pessoa e peça-lhe para a 
pessoa cuidada dar impulso. Erga-se 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 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:  
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 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 isso o 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 levemente dobradas, 
isto evita forçar a coluna e proporciona maior segurança. 

As escaras são feridas que surgem na pele quando da pessoa que 
permanece muito tempo numa mesma posição. É causada pela 
diminuição da circulação do sangue nas áreas do corpo que ficam em 
contato com a cama ou com a cadeira. Os locais mais comuns onde se 
formam as escaras são: região final da coluna, calcanhares, quadril e 
tornozelos. 

 

Para prevenir as escaras estimule a pessoa cuidada a mudar de posição 
pelo menos a cada 2 horas. À noite, o cuidador pode mudar a pessoa 
de posição quando acordar a pessoa cuidada para dar medicação, ou 
fazer outro cuidado.  

Ao mudar a pessoa de lugar ou de posição, faça isso com muito 
cuidado, evitando que a pele roce no lençol ou na cadeira, pois a pele 
está muito fina e frágil e pode se ferir, mantenha a roupa da cama e 
da pessoa bem esticada, pois as rugas e dobras da roupa podem ferir 
a pele.  
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O Cuidador, se o tutelado fica a maior parte do tempo em cadeira de 
rodas ou poltrona, é preciso ajudá-la a aliviar o peso do corpo sobre as 
nádegas, da seguinte maneira:  

 Se a pessoa tem força nos braços: oriente o tutelado a sustentar 
o peso do corpo ora sobre uma nádega, ora sobre a outra. 

 Se a pessoa não consegue se apoiar nos braços: o cuidador 
deve ajudá-la a se movimentar. 

Procure orientações da equipe de saúde como auxiliar a pessoa cuidada 
nessa movimentação. Alguns apoios podem ajudar a pessoa a se 
segurar e mudar de posição sozinha, podem ser comprados ou 
improvisados em casa: barras de apoio para cabeceiras da cama, faixas 
de pano amarradas na cabeceira, nas laterais ou nos pés da cama 
ajudam a pessoa a levantar ou mudar de posição na cama.  

O colchão de espuma tipo “caixa de ovo” ou piramidal ajuda a prevenir 
as escaras, pois protege os locais do corpo onde os ossos são mais 
salientes e ficam em contato com o colchão ou a cadeira. Quando a 
pessoa não consegue controlar a saída de urina e/ou fezes, é 
necessário proteger o colchão com plástico, apenas na região das 
nádegas, e por cima do plástico colocar um lençol de algodão. A pele 
não deve ficar em contato com o plástico.  

Proteja os locais do corpo onde os ossos são mais salientes com 
travesseiros, almofadas, lençóis ou toalhas dobradas em forma de rolo, 
entre outros.  

Leve a pessoa a um local onde possa tomar sol por 15 
a 30 minutos, de preferência antes das 10 e depois 
das 16 horas, com a pele protegida por filtro solar. O 
sol fortalece a pele, fixa as vitaminas no corpo e ajuda 
na cicatrização das escaras.  

Ao colocar a comadre, peça ajuda a outra pessoa e cuide para não 
roçar a pele da pessoa na comadre. A pele da pessoa cuidada precisa 
ser frequentemente avaliada e bem hidratada. 

Após o banho, massagear a pele da pessoa cuidada com creme ou óleo 
apropriado, esse cuidado além de hidratar a pele melhora a circulação 
do sangue. Se o tutelado utilizar fraldas, é necessário trocá-las cada 
vez que urinar e evacuar, para evitar que a pele fique úmida  

Procure alimentar a pessoa fora da cama para evitar que os resíduos 
de alimentos caídos no lençol machuquem a pele e possam provocar 
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escaras. Caso seja necessário alimentar a pessoa na cama, é preciso 
catar todos os farelos e resíduos de alimentos que possam ter caído.  

O tratamento da escara é definido pela equipe de saúde, após 
avaliação. Cabe ao cuidador fazer as mudanças de posição, manter a 
área da escara limpa e seca, para evitar que fezes e urina contaminem 
a ferida e seguir as orientações da equipe de saúde. Muito cuidado, 
pois, a escara surge de uma hora para outra e pode levar meses para 
cicatrizar.    

13 - Exercícios Para Idosos 
Uma das atividades do cuidador é 
ajudar a pessoa cuidada a se 
recuperar, isso é, ajudá-la a 
recuperar movimentos e funções do 
corpo, prejudicados pela doença.  

Alguns exercícios podem ser feitos 
mesmo que a pessoa cuidada esteja 
na cama ou em cadeira de rodas. 
Exemplos de alguns exercícios que 
podem ser feitos com a pessoa 
cuidada na cama ou na cadeira de 
rodas:  

 Movimente cada um dos dedos dos pés, para cima e para baixo, 
para os lados e com movimentos de rotação; 

 Segure o tornozelo e movimente o pé para cima, para baixo, 
para os dois lados e em movimentos circulares;  

 Dobre e estenda uma das pernas, repita o movimento com a 
outra perna  (sem atritar o calcanhar na cama, que favorece o 
surgimento de feridas);  

 Com os pés da pessoa apoiados na cama e os joelhos dobrados, 
faça movimentos de separar e unir os joelhos;  

 Com os pés apoiados na cama e os joelhos dobrados, solicite 
que a pessoa cuidada levante os quadris e abaixe lentamente;  

 Levante e abaixe os braços da pessoa, depois abra e feche;  

 Faça movimentos de dobrar e estender os cotovelos, os punhos 
e depois os dedos;  
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 Ajude a pessoa a flexionar suave e lentamente a cabeça para 
frente e para  trás, para um lado e depois para o outro, isto 
alonga os músculos do  pescoço, estimule para que a 
pessoa faça os movimentos sozinha, se  necessário o 
cuidador pode ajudá-la, No caso de tonturas suspenda o 
movimento até melhorar do sintoma;  

 Peça à pessoa cuidada que encha as bochechas de ar e depois 
murche a bochecha para dentro; a seguir peça a ela que coloque 
a língua para fora e  movimente de um lado para o outro; feche 
os olhos com força fazendo caretas.  

É importante que o cuidador estimule a 
pessoa cuidada a utilizar ao máximo o 
lado do corpo que está comprometido, 
realizando com o lado afetado todos os 
exercícios citados anteriormente.  

Caso seja necessário, o cuidador pode 
ajudar na realização desses exercícios. 
Sempre que possível é bom que a porta 
do quarto e os móveis estejam do lado 
mais comprometido, pois isso faz com 
que a pessoa se volte mais para esse lado estimulando os movimentos 
do membro afetado.  

Quando a pessoa cuidada está com os movimentos limitados ou 
permanece acamada por longos períodos é comum que se acumule 
secreção (catarro) nos pulmões. Por isso é importante que o Cuidador 
a estimule e ajude a fazer exercícios respiratórios para eliminar essas 
secreções, melhorar a entrada de ar nos pulmões e prevenir o 
aparecimento de pneumonia.  

A seguir serão descritos alguns exercícios, que dependendo das 
condições físicas da pessoa cuidada, podem ser feitos com a pessoa 
deitada, sentada ou em pé:  

 Ajude a pessoa a se sentar e peça a ela que coloque as mãos 
sobre a barriga, puxe o ar pelo nariz, e solte pela boca, de forma 
lenta e prolongada,  dessa forma ela vai perceber a mão se 
movimentando para cima quando o  pulmão enche e para 
baixo quando solta o ar. 

 Peça à pessoa para puxar o ar pelo nariz e ao mesmo tempo 
levantar os braços estendidos, depois peça para a pessoa soltar 
o ar pela boca abaixando os braços. 



Cuidador de Idosos 57 

É importante oferecer à pessoa cuidada maior quantidade de líquido 
para facilitar a saída do catarro e estimulá-la a tossir e cuspir. Procure 
observar a cor do catarro, pois se o catarro estiver amarelo, verde ou 
com sangue é preciso comunicar à equipe de saúde.  

O ambiente da casa precisa estar sempre limpo, arejado e livre de 
fumaça e poeira. A limpeza do chão e dos móveis deve ser feita 
diariamente com pano úmido. Os produtos de limpeza com cheiro forte 
devem ser evitados, pois podem provocar alergias e alterações 
respiratórias. 

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 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.  

14 - Estimulando o Corpo e se Vestindo  
A pessoa que permanece um longo período em uma mesma posição 
fica com a sua circulação, seus movimentos e sua sensibilidade 
comprometidos. Massagens, exercícios e até mesmo o toque ajudam a 
ativar a circulação e a melhorar os movimentos.  

Podem ser feitos com a mão, com uma esponja macia, toalha ou com 
panos de várias texturas. Nas massagens é bom usar creme ou óleo. 
As massagens podem ser feitas no corpo todo. Os toques e massagens 
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ajudam a pessoa a perceber o próprio corpo e a relaxar, além de ativar 
a circulação. Outras maneiras de estimular os sentidos da pessoa 
cuidada:  

 Leia para ela trechos de livro, jornal ou revista; 

 Coloque para tocar a música que ela mais gosta de ouvir, se a 
pessoa consegue se movimentar, coloque o rádio ou o aparelho 
de som numa distância que ela consiga ligar e desligar sozinha; 

 Mostre gravuras, revistas ou fotos e converse com ela sobre o 
que está sendo mostrado, quem são as pessoas das fotos, pois 
isso ajuda a pessoa a manter ativa a memória; 

 Estimule a pessoa cuidada a realizar atividades de sua 
preferência e que lhe proporcionem prazer, respeitando o que 
ela pode e o que ela não consegue fazer; 

 

 Encoraje a pessoa cuidada, desde que ela se sinta bem, a ajudar 
nas atividades domésticas simples, como varrer, tirar o pó, pois 
assim ela se sente útil e participante; 

 Se a pessoa cuidada exercia uma atividade profissional, 
estimule-a a continuar quando possível, pois isso ajuda a 
ocupar o tempo e diminui o estresse; 

 Converse com a família sobre a importância de incluir a pessoa 
cuidada nas atividades sociais da família e da comunidade, tais 
como: sair para fazer compras, visitar alguém, ir a uma festa, 
encontrar os amigos, ir a igreja e se  distrair. Os amigos 
ou parentes que acompanham a pessoa nessas atividades 
devem respeitar suas limitações e transmitir calma e 
segurança; 



Cuidador de Idosos 59 

 A pessoa cuidada com demência se sente melhor quando existe 
uma rotina de horários para as atividades do dia a dia. Essa 
rotina é extremamente importante, pois isso ajuda a pessoa a 
organizar sua mente.  

A falta de interesse em participar de atividades pode significar que a 
pessoa não está conseguindo realizar ou não gosta da atividade 
oferecida. Procure conhecer melhor o que a pessoa gosta de fazer e 
peça ajuda da equipe de saúde para encontrar outras atividades 
interessantes.  

O idoso pode ter diminuída a capacidade de perceber ou de expressar 
as sensações de frio ou calor. Por isso é importante que o cuidador 
fique atento às mudanças de temperatura e não espere que a pessoa 
manifeste querer vestir ou despir agasalho. As roupas devem ser 
simples, confortáveis e de tecidos próprios ao clima, dando-se 
preferência aos tecidos naturais, como por exemplo o algodão. Sempre 
que possível é importante deixar a pessoa cuidada escolher a própria 
roupa, pois isso ajuda a preservar a sua personalidade, eleva a sua 
autoestima e independência.  

 

O uso de chinelo sem apoio no calcanhar deve ser evitado, pois esse 
tipo de calçado pode enroscar em tapetes, soltar dos pés e provocar 
quedas. Os sapatos devem ter solado de borracha antiderrapante e 
com elástico na parte superior, pois não escorregam e são mais fáceis 
de tirar e colocar. As roupas com botões, zíperes e presilhas são mais 
difíceis de vestir, por isso dê preferência às roupas com abertura na 
frente, elástico na cintura e fechadas por velcro. As roupas de algodão 
são melhores e mais práticas, pois são mais resistentes, ventiladas e 
podem ser lavadas na água quente.  
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A pessoa que permanece por longo tempo em cadeiras de rodas ou 
poltrona precisa vestir roupas confortáveis e mais largas nos quadris. 
É preciso cuidar para que as roupas não fiquem dobradas ao sentar, 
pois isso pode provocar escaras. Ao vestir e despir a pessoa que tenha 
um braço comprometido, vista a manga primeiro no braço afetado e 
ao retirar a roupa retire primeiro do braço sadio.  

A pessoa que tem demência tem mais dificuldade em tomar decisões. 
Dê a ela uma peça de roupa de cada vez, na sequência que ela deverá 
vestir, falando clara e pausadamente o nome da peça. Para que a 
pessoa com demência possa encontrar o que precisa mais facilmente, 
organize os objetos de uso pessoal, colando figuras de peças de roupas 
e objetos pessoais na parte externa das gavetas ou nas prateleiras.  

15 - Comunicação 
Comunicar envolve, além das palavras 
que são expressas por meio da fala ou 
da escrita, todos os sinais transmitidos 
pelas expressões faciais, pela postura 
corporal e também pela proximidade ou 
distância que se mantém entre as 
pessoas; a capacidade e jeito de tocar, 
ou mesmo o silêncio em uma conversa. 
Algumas vezes a pessoa cuidada pode 
ficar irritada por não conseguir falar ou 
se expressar, embora entenda o que 
falam com ela. Para facilitar a 
comunicação, serão descritas a seguir 
algumas dicas:  

 Use frases curtas e objetivas; 

 No caso de pessoas idosas, evite tratá-las como crianças 
utilizando termos inapropriados como “vovô”, “querido” ou 
ainda utilizando termos diminutivos desnecessários como 
“bonitinho”, “lindinho”, a menos que a  pessoa goste; 

 O cuidador deve repetir a fala, quando essa for erroneamente 
interpretada,  utilizando palavras diferentes; 

 Fale de frente, sem cobrir a boca, não se vire ou se afaste 
enquanto fala e  procure ambientes iluminados para que a 
pessoa além de ouvir veja o  movimento dos lábios da 
pessoa que fala com ela, assim entenderá melhor; 
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 Aguarde a resposta da primeira pergunta antes de elaborar a 
segunda, pois a pessoa pode necessitar de um tempo maior 
para entender o que foi falado e responder, não interrompa a 
pessoa no meio de sua fala, demonstrando pressão impaciência, 
é necessário permitir que ele conclua o seu próprio 
pensamento. 

 Caso o cuidador não entenda a fala da pessoa cuidada, peça 
que escreva o que quer dizer, se a pessoa cuidada não puder 
escrever, faça perguntas que ela possa responder com gestos e 
combine com ela que gestos serão usados, por exemplo: fazer 
sim ou não com a cabeça, franzir a testa ou piscar os olhos, 
entre outros; 

 Diminua os ruídos no ambiente onde a pessoa cuidada 
permanece; 

 Sempre que a pessoa demonstrar não ter 
entendido o que foi falado, repita o que falou com 
calma evitando constranger a pessoa cuidada; 

 Procure falar de forma clara e pausada e aumente 
o tom de voz somente se isso realmente for 
necessário; 

 Verifique a necessidade e condições de próteses dentárias e/ou 
auditivas que possam dificultar a comunicação; 

 Converse e cante com a pessoa, pois essas atividades 
estimulam o uso da voz; 

 A música ajuda a pessoa cuidada a recordar pessoas, 
sentimentos e situações que ocorreram com ela, ajudando na 
sua comunicação; 

 O toque, o olhar, o beijo, o carinho são outras formas de 
comunicação que ajudam o cuidador a compreender a pessoa 
cuidada e ser compreendido por ela. 

Alterações que podem ser encontradas na comunicação, algumas 
mudanças na maneira do tutelado se comunicar que podem sugerir 
alguma alteração do seu estado de saúde., cabendo ao Cuidador, 
observar algumas situações:  

 Dificuldade para expressar uma ideia e, no lugar, usar uma 
palavra ou frase  relacionada com essa ideia, por exemplo: 
em vez de dizer caneta, diz: “aquela coisa de escrever”; 
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 Não entender ou entender apenas parte do que falam com ela; 

 Fala sem nexo ou sem sentido; 

 Dificuldade para escrever e para entender o que está escrito; 

 Não conseguir conversar, parar a conversa no meio, parece que 
não percebe as pessoas que estão perto dela, ou falar sozinha; 

 Dificuldade para expressar as emoções: pode sorrir quando 
sente dor ou demonstrar tristeza e chorar quando está 
satisfeita, se agitar ou ficar ansioso ao expressar carinho e 
afeto; 

As dificuldades de comunicação são 
sinais frequentemente presentes na 
demência e outras doenças neurológicas. 
Caso o cuidador observe uma ou mais 
dessas alterações deve procurar a 
Unidade de Saúde. É comum as pessoas 
idosas e as pessoas com demência, 
doença de Alzheimer, esquecer de 
situações vividas, do nome de pessoas e 
coisas, trocar palavras. Essas situações 
provocam embaraços e angústia tanto à 
pessoa cuidada como aos familiares.  

É importante que o Cuidador ao se referir a alguém conhecido, explique 
à pessoa cuidada de quem está falando: “Maria, sua filha”; “João, seu 
vizinho”, assim a pessoa vai se situando melhor na conversa e vai 
relembrando pessoas e fatos que havia esquecido. É preciso falar com 
simplicidade e pedir que a pessoa toque objetos, retratos e quadros, 
isso ajuda a “puxar” a memória e a melhorar a conversa.  

16 - Problemas de Saúde Mais Comum nos Idosos 
Uma série de doenças entre os idosos exigem atendimento rápido. 
Muitas doenças podem não se apresentar de forma clara, caso de 
infecções como pneumonia e infecção urinária, que podem ocorrer sem 
sintoma de febre.  

Ente as doenças mais comuns podemos citar as doenças do 
metabolismo, como o Diabetes, a Obesidade, a Hipertensão e a 
Dislipidemia (colesterol alto), onde fatores como sedentarismo, má 
alimentação, fumo, estresse em excesso podem desencadear. Muitas 
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vezes, com a observação do Cuidador, por exemplo, volume de urina, 
podem ser sinais a serem relatados ao médico.  

A Osteoporose e a Osteoartrite, são desgastes 
ósseos, provocados pela passagem do tempo, 
além de fatores como fumo, sedentarismo, dietas 
pobres em cálcio e traumatismos.  

O Infarto, a Angina, a Insuficiência Cardíaca e o 
Acidente Vascular Cerebral, podem ser causados 
por fumo, viver em ambientes poluídos, 
sedentarismo, Hipertensão e alta taxa de gordura 
no sangue, o famoso “colesterol alto”; a Enfisema, 
a Bronquite Crônica, podem ser causados por 
fumo, reações alérgicas ou até mesmo poluição 
ambiental.  

Idosos são particularmente afetados pelas Infecções de modo geral, 
onde o Cuidador deverá estar atento aos sinais e sintomas. Via de 
regra, quando há infecção, há febre, entretanto não é raro o caso de 
infecções onde a febre não se manifeste.  

Se um idoso ir muito ao banheiro, ou então ficar com a “urina presa”, 
pode ser um sinal de infecção de urina, ou até mesmo de Diabetes. Se 
o idoso começa a reclamar de dor nas costas, repentinamente, pode 
ser o indício de uma pneumonia, principalmente se estiver frio no 
momento.  

Se o idoso for diabético, além dos cuidados inerentes ao Cuidador, 
deverá haver uma atenção redobrada ao pé, pois indícios de perda de 
sensibilidade, aparecimentos de roxos que aumentam, podem indicar 
problemas que levariam à amputação do pé.  
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Alguns procedimentos, como aferir a pressão e o destro devem ser 
rotineiros, e servem como um termômetro para ver se as doenças 
estão controladas.  

O conhecimento básico sobre os medicamentos que o tutelado usa, 
também é importante e deve-se incorporar a terapia na rotina no idoso. 
Assim como o conhecimento básico das doenças que foram 
diagnosticadas, saber suas implicações e como isso pode alterar a 
rotina do tutelado.  

Porém uma das doenças mais impactantes, 
tanto para o tutelado, quanto para a família 
e até mesmo para o Cuidador são as 
demências, e elas começam, geralmente 
com a perda da memória.  

Esquecimentos ocasionais, dificuldades de 
concentração, confundir datas e coisas são 
situações que podem ocorrer com qualquer 
pessoa, principalmente quando se está sob 
pressão ou cansada, ou quando se faz 
muitas coisas ao mesmo tempo.  

Essas situações passam a ser mais frequentes à medida que a pessoa 
envelhece, causando estresse tanto na pessoa cuidada quanto na 
família e no cuidador. Perdas severas de memória podem estar 
relacionadas com traumatismos, doenças no cérebro, depressão ou 
outros transtornos de humor.  

Para ajudar na memória:  

 Incentive a pessoa cuidada a registrar em papel e fazer lista das 
coisas que  pode esquecer, isso ajuda a organizar as 
atividades do dia a dia e a não  esquecer coisas 
importantes; 

 Estimule a pessoa a desenvolver atividades que exercitam a 
memória, tais como: leitura, canto e palavras-cruzadas. 

A demência é uma doença de causa desconhecida, caracterizada pela 
morte rápida de muitas células do cérebro. A pessoa com demência vai 
perdendo a capacidade e as habilidades de fazer coisas simples 
provocando perda de memória, confusão, comportamentos estranhos 
e mudanças na personalidade. 
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Ainda não existe cura para a demência, no entanto há tratamento que 
alivia os sinais e sintomas da doença. A pessoa com demência pode 
apresentar os seguintes sinais e sintomas:  

 Falha na memória, a pessoa se lembra perfeitamente de fatos 
ocorridos há muitos anos, mas esquece o que acabou de 
acontecer; 

 Desorientação, como dificuldade de se situar quanto à hora, dia 
e local e perder-se em lugares conhecidos; 

 Dificuldade em falar ou esquece o nome das coisas. Para 
superar essa falha,  descreve o objeto pela sua função, ao não 
conseguir dizer caneta, diz:  “Aquele negócio que 
escreve”; 

 Dificuldade em registrar na memória fatos novos, por isso 
repete as mesmas coisas várias vezes. 

 Alterações de humor e de comportamento: choro, ansiedade, 
depressão, fica facilmente zangada, chateada ou agressiva, 
desinibição sexual, repetição de movimentos, como abrir e 
fechar gavetas várias vezes; 

 Dificuldade de compreender o que lhe dizem, de executar 
tarefas domésticas e fazer sua higiene pessoal; 

 Comportar-se de maneira inadequada fugindo a regras sociais 
como sair vestido de pijama, andar despido, etc; 

 Esconder ou perder coisas e depois acusar as pessoas de tê-las 
roubado; 

 Ter alucinações, ver imagens, ouvir vozes e ruídos que não 
existem. 

À medida que a doença progride, os sinais e os sintomas se tornam 
mais marcantes e incapacitantes. Cuidador, ao perceber sinais de 
demência na pessoa cuidada, procure conversar sobre isso com a 
equipe de saúde. O diagnóstico médico é um aspecto importante no 
tratamento, pois a demência pode apresentar os mesmos sinais e 
sintomas de outras doenças.  
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A falta de sono ou sonolência em excesso interferem na qualidade de 
vida da pessoa cuidada e do cuidador. A insônia pode se manifestar de 
várias maneiras: a pessoa pode demorar a dormir ou dormir por pouco 
tempo, acordar e não conseguir adormecer novamente, ou acordar 
muito cedo com a sensação de “sono que não descansa”.  

Essas alterações podem estar relacionadas com a doença, com algum 
medicamento ou com o uso de alimentos excitantes no período da 
noite, tais como: café, chá, chimarrão e refrigerantes a base de cola.  

Como prevenir a insônia:  

 Evite, após as 18 horas, dar a pessoa substâncias estimulantes 
como o chá  preto, mate e café; 

 Verifique se a pessoa cuidada está sentindo dor, coceira na pele, 
câimbra ou outro desconforto que possa prejudicar o sono; 

 À noite, evite dar líquidos a pessoa, pois ao acordar para urinar 
a pessoa pode demorar a adormecer novamente; 

 Converse com a equipe de saúde sobre a possibilidade de mudar 
o horário da medicação que aumenta a vontade de urinar; 

 Mantenha uma iluminação mínima no quarto de modo a facilitar 
os cuidados e a não interferir no sono da pessoa; 

 Evite que a pessoa cuidada permaneça por muito tempo à noite 
assistindo televisão ou lendo; 

 Atividades prazerosas, exercícios leves e massagens ajudam a 
relaxar e melhoram a qualidade do sono; 
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 Converse com a pessoa a fim de identificar as causas da insônia 
ou da sonolência, pode ser, por exemplo, que a pessoa esteja 
sentindo medo ou angustia ou ter tido desentendimentos 
familiares. 

Cuidado com medicamentos para dormir, só podem ser administrados 
se tiverem sido receitados pelo médico. Esteja atento às reações, pois 
alguns medicamentos podem provocar agitação ou excesso de sono. 

 

17 - Uso Correto de Medicamentos  
Os medicamentos são elaborados com a 
finalidade de diagnosticar, prevenir, curar 
doenças ou aliviar seus sintomas, sendo 
produzidos com rigoroso controle técnico para 
atender às especificações determinadas pela 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Para que os medicamentos 
tenham o efeito desejado, eles devem ser 
usados de forma correta e com orientação 
médica e farmacêutica.  

Medicamento de referência é o medicamento inovador que possui 
marca registrada, com qualidade, eficácia terapêutica e segurança 
comprovadas através de testes científicos registrado pela Anvisa. Ele 
servirá de parâmetro para registros de posteriores medicamentos 
similares e genéricos, quando sua patente expirar. 

Medicamento similar é produzido após vencer a patente do 
medicamento de referência e é identificado por um nome de marca. 
Possui eficácia, segurança e qualidade comprovada através de testes 
científicos e são registrados pela Anvisa. Possui o mesmo fármaco e 
indicação terapêutica do medicamento de referência, podendo diferir 
em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de 
validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos.  

Medicamento genérico é igual ao medicamento de referência e possui 
qualidade, eficácia terapêutica e segurança comprovadas através de 
testes científicos registrado pela Anvisa. Não possui nome de marca, 
somente a denominação química de acordo com a Denominação 
Comum Brasileira (DCB). 
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Para o armazenamento dos medicamentos é necessário um local 
seguro e fora do alcance das crianças para evitar uma ingestão 
acidental do medicamento; observar se está protegido da luz direta, 
do calor e da umidade, locais quentes como a cozinha, e úmidos como 
o banheiro não são adequados para guardar medicamentos, eles 
podem causar alterações em sua composição, diminuindo sua eficácia 
ou causando efeitos tóxicos, mesmo estando dentro do prazo de 
validade.  

É importante respeitar a temperatura de conservação do medicamento, 
informada na bula ou rótulo do produto. O medicamento deve ser 
conservado em sua embalagem original, de preferência junto com a 
bula para possíveis dúvidas, evitando erros. Observar a data de 
validade, procurando sempre cuidar para não administrar 
medicamento vencido.  

Ao administrar o medicamento é importante manter sempre o mesmo 
horário da ingestão de cada medicamento. Nunca tomar medicamentos 
com bebidas alcoólicas.  

 

Comprimidos, cápsulas e drágeas são administrados por via oral com 
um copo cheio de água e nunca engolindo a seco. Comprimidos 
revestidos e drágeas são tipos especiais de comprimidos que visam 
uma liberação controlada da substância ativa (tornando a ação mais 
prolongada ou protegendo a substância ativa da degradação no 
estômago), esses dois tipos de comprimidos não devem ser quebrados 
ou mastigados, pois podem perder o efeito terapêutico ou até causar 
uma intoxicação.  

Os comprimidos que podem ser partidos são os sulcados (possuem um 
sulco definido no centro do comprimido, são os mais fáceis de partir) 
estes garantem a precisão da dose.  
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Comprimidos sublinguais: devem ser mantidos embaixo da língua até 
se dissolverem por completo.  

Comprimidos efervescentes: devem dissolver completamente em um 
copo de água antes de serem ingeridos.  

Pós e granulados: são habitualmente dissolvidos ou colocados em 
suspensão na água.  

Colírios: é necessário manipulá-los com higiene. É preciso lavar 
cuidadosamente as mãos antes de sua utilização, evitar o contato do 
conta-gotas ou da extremidade do frasco aplicador diretamente no 
local da aplicação evitando assim a contaminação do mesmo.  

Suspensões: são dispersões de partículas sólidas de substâncias ativas 
em um líquido aquoso, quando o frasco do medicamento está em 
repouso as partículas sólidas se depositam no fundo do frasco, sendo 
necessário agitar antes de usar.  

Se o medicamento usado for de uma dose ao dia, quando perceber que 
esqueceu de tomar, tome logo assim que lembrar; no caso de 
medicamentos, com mais de uma dose ao dia, quando perceber que 
esqueceu, tome somente no próximo horário, nunca tome duas doses 
de uma só vez.  

Ao observar o aparecimento de qualquer sintoma indesejável, 
suspenda a medicação e procure um médico. Siga a receita médica à 
risca, observando as doses e horários indicados para tomar o 
medicamento.  

Nunca tomar um antibiótico sem 
prescrição, pois pode levar ao 
desenvolvimento de resistência 
(fenômeno ocorrido quando as 
bactérias desenvolvem a capacidade 
de se defender do efeito do 
medicamento), por este e outros 
motivos, a Anvisa determinou que 
os antibióticos devem ser vendidos 
apenas com receita médica.  

É importante tomar o antibiótico 
sempre no horário informado. Não 
interromper o tratamento antes do 
tempo estipulado, mesmo que seja observada alguma melhora. O 
intervalo entre as doses de antibiótico é calculado para que o 
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medicamento se mantenha em uma concentração mínima para fazer 
efeito na circulação sanguínea. Se o intervalo prescrito pelo médico for 
de 8/8h podemos administrar o medicamento às 6h/14h/22h ou às 
7h/14h/23h, evitando assim dar a uma dose de madrugada; se o 
intervalo prescrito for de 6/6h administrar o medicamento às 
6h/12h/18h/0h; e de 12/12h, administrar de modo que não seja muito 
cedo e nem muito tarde, por exemplo das 8h/20h. 

Quando houver dúvidas no regime posológico, ou seja, no tratamento, 
sempre peça ajuda da equipe de saúde, atualmente há no mercado 
caixinhas porta-medicação, que auxiliam as pessoas a tomar 
corretamente os medicamentos. Essas caixinhas são divididas por 
períodos do dia (manhã, almoço, jantar, ao deitar) e ainda podem ser 
separadas por dia da semana, ou seja, uma caixinha por dia da 
semana.  

Os materiais e medicações de curativos, tais como: pomada, gaze, 
luva, tesoura, faixa, esparadrapo, soro fisiológico e outros devem ser 
guardados em uma caixa com tampa, separados dos outros 
medicamentos.  

O material e a medicação utilizados para nebulização devem ser 
guardados secos em uma caixa de plástico com tampa. Caixa de 
madeira e papelão não são indicadas pois podem favorecer a formação 
de fungos.  

Converse com a equipe de saúde sobre o planejamento dos horários 
de medicação. Sempre que possível é bom evitar ministrar medicação 
nos horários em que a pessoa dorme, pois isso interfere na qualidade 
do sono.  
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Mantenha a última receita junto à caixa de medicamentos, pois isso 
facilita consultá-la em caso de dúvidas ou apresentá-la ao profissional 
de saúde quando solicitada.  

Os medicamentos que não estiverem sendo utilizados podem ser 
devolvidos à Unidade de Saúde, não acrescente, diminua, substitua ou 
retire medicação sem o conhecimento da equipe de saúde.  

Se após tomar um medicamento a pessoa cuidada apresentar reação 
estranha, avise a equipe de saúde.  

Produtos naturais, como os chás de plantas medicinais, são 
considerados medicamentos e alguns deles podem alterar a ação da 
medicação que a pessoa esteja usando. Se a pessoa cuidada usar 
algum desses produtos avise à equipe de saúde.  

Acenda a luz sempre que for preparar ou ministrar 
medicação para evitar trocas de medicamentos; 
sempre leia o nome do medicamento antes do 
preparo e de dar à pessoa, pois medicamentos 
diferentes podem ter a mesma cor e tamanho, e 
também um mesmo medicamento pode variar de cor 
e formato dependendo do fabricante, como por 
exemplo, o comprimido de captopril que pode ser 
branco ou azul. 

Antes de feriados e finais de semana é preciso conferir se a quantidade 
de medicamentos fornecidos pela Unidade de Saúde é suficiente para 
esses dias, e em hipótese alguma use medicamentos que foram 
receitados para outra pessoa. 

 

18 - Maus Tratos aos Idosos 
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 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 
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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 negligência 
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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. 

Para denunciar em caso de maus tratos quanto mais dependente for a 
pessoa, maior seu risco de ser vítima de violência. O cuidador, os 
familiares e os profissionais de saúde devem estar atentos à detecção 
de sinais e sintomas que possam denunciar situações de violência. 
Todo caso suspeito ou confirmado de violência deve ser notificado, 
segundo a rotina estabelecida em cada município, os 
encaminhamentos devem ser feitos para os órgãos e instituições 
descriminados a seguir, de acordo com a organização da rede de 
serviços local:  

 Delegacia especializada da mulher; 

 Centros de Referência da mulher; 

 Delegacias Policiais; 
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 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; 

 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS); 

 Ministério Público. 

O Ministério Público é um dos principais órgãos de proteção, que para 
tanto, poderá utilizar medidas administrativas e judiciais com a 
finalidade de garantir o exercício pleno dos direitos das pessoas vítimas 
de violência. Portanto, devem a sociedade civil, conselhos estaduais e 
municipais e demais órgãos de defesa dos direitos, procurar o 
Ministério Público local toda vez que tiver conhecimento de 
discriminação e violência. 

 

19 - Primeiros Socorros em 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 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 AVC e Parkinson e por isso 
seu estado geral pode se alterar muito rapidamente.  
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O aparecimento súbito de sinais que a pessoa não tinha anteriormente, 
tais como: sonolência, excessiva, confusão mental, agitação, 
agressividade podem 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.  

Vamos listar algumas situações que podem surgir: 

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 (traqueia) 
e impedem a passagem do ar.  

O 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 seus braços a “boca” 
do estômago da pessoa. (Manobra de Heimlich)  

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.  

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 o mais 
rápido possível.  

A convulsão ou ataque epilético é o resultado do descontrole das ondas 
elétricas cerebrais e pode acontecer por diversas causas. Não é doença 
contagiosa, portanto ninguém se contamina ao atender e tocar a 
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pessoa durante a convulsão. Na crise convulsiva a pessoa pode cair, 
perder a consciência, movimentar braços e pernas contra sua vontade 
e de maneira desordenada, urinar e defecar involuntariamente.  

Ao atender a pessoa durante a crise convulsiva, apoie a cabeça da 
pessoa e gire para o lado, para evitar que a saliva seja aspirada e vá 
para os pulmões. Proteja a pessoa para ela não se machucar, afastando 
móveis e objetos.  

Ao terminar a crise a pessoa acorda confusa, desorientada, sentindo 
dores no corpo e sem saber o que aconteceu. Tranquilize a pessoa e 
procure ajuda da equipe de saúde.  

Os vômitos podem estar relacionados à doença ou a uma reação do 
organismo a um alimento ou medicamento. Vômitos frequentes 
causam desidratação principalmente em crianças, idosos e pessoas 
debilitadas.  

Para evitar que a pessoa fique 
desidratada é preciso repor com soro 
caseiro ou de pacote, o líquido e sais 
minerais perdidos pelo vômito. Ao 
atender a pessoa acamada que esteja 
vomitando, vire-a de lado para evitar que 
o vômito seja aspirado e chegue aos 
pulmões.  

Diarreia são fezes líquidas em maior 
número do que a pessoa evacuava 
normalmente. As crianças e os idosos 
com diarreia podem facilmente ficar 
desidratadas. A alimentação da pessoa 

com diarreia não deve ter alimentos fibrosos como: verduras, legumes, 
frutas, feijão e alimentos doces. Nos primeiros sinais de diarreia e 
vômitos, prepare soro caseiro ou de pacote e ofereça à pessoa em 
pequenos goles.  

Se a pessoa cuidada, mesmo tomando soro, continuar com vômito ou 
estiver com sinais de desidratação, sangue nas fezes, vermelhidão na 
pele, febre e calafrios, é preciso que seja avaliada pela equipe de 
saúde. Pessoas com diabetes ou que tomem remédio para o coração 
podem apresentar complicações mais cedo.  

A desidratação acontece quando a pessoa perde líquidos e sais 
minerais pelo vômito e diarreia. A pessoa desidratada pode apresentar 
pele seca, olhos fundos, pouca saliva e urina. Nas crianças pequenas a 
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moleira fica afundada. Sonolência, cansaço, piora do estado geral, 
pressão baixa, confusão mental são sinais de desidratação grave.  

Se a pessoa não consegue beber água ou soro, ou os vômitos/diarreia 
não param, procure a equipe de saúde, pois pode ser necessário aplicar 
soro na veia.  

A hipoglicemia é a diminuição do nível do açúcar no sangue. Isso 
acontece nos diabéticos quando faz muito exercício físico em jejum ou 
se fica longo tempo sem se alimentar.  

No Diabético também pode ocorrer hipoglicemia quando a pessoa 
recebe uma dose de insulina ou de medicamentos para o controle do 
Diabetes maior que o necessário ou quando consome bebida alcoólica 
em excesso.  

 

A hipoglicemia pode ocorrer em qualquer hora do dia ou da noite, mas 
em geral, acontece antes das refeições. Os sinais e sintomas de 
hipoglicemia são: cansaço, suor frio, pele fria, pálida e úmida, tremor, 
coração disparado, nervosismo, visão turva ou dupla, dor de cabeça, 
dormência nos lábios e língua, irritação, desorientação, convulsões, 
tontura e sonolência.  

Converse com a equipe de saúde para aprender a verificar a glicemia 
em casa. Se a glicemia estiver abaixo de 50 a 60 mg/dl ou a pessoa 
estiver sentindo os sintomas referidos acima ofereça-a bala ou meio 
copo de água com duas colheres de sopa de açúcar.  

Se ela estiver desmaiada ou se recusar a colaborar, coloque um lenço 
entre as arcadas dentárias e introduza colheres de café com açúcar 
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entre a bochecha e a gengiva, massageando-a por fora. Assim que a 
pessoa melhorar, ofereça a ela uma refeição. Se os sintomas não 
desaparecerem é preciso procurar imediatamente a equipe de saúde 
ou um serviço de urgência.  

Desmaio é a perda temporária da consciência, pode ocorrer quando a 
pessoa tem uma queda da pressão arterial, convulsões, doenças do 
coração, hipoglicemia, derrame e outras.  

Por esse motivo é preciso identificar a causa do desmaio. Enquanto a 
pessoa estiver inconsciente, não ofereça líquidos ou alimentos, pois ela 
pode engasgar. Verifique se a pessoa apresenta ferimentos ou fraturas.  

Peça ajuda para levantar a pessoa e colocá-la na cama. Mantenha a 
pessoa deitada, com a cabeça no mesmo nível do corpo. Se a pessoa 
que desmaiou for diabética, espere recuperar a consciência, e então 
ofereça a ela um copo de água com açúcar. Se for possível, meça a 
pressão e sinta os batimentos do pulso. Se a pessoa não melhorar, 
procure imediatamente a equipe de saúde.  

Sangramento é a perda de sangue em 
qualquer parte do corpo. Pode acontecer 
externamente ou internamente, resultante 
de feridas, cortes, úlceras ou rompimento 
de vasos sanguíneos. O sangramento 
interno é mais grave e mais difícil de ser 
identificado. Procure localizar de onde vem 
o sangramento e estancá-lo, apertando o 
local com as mãos e protegendo o 
ferimento com um pano limpo para evitar 
contaminação.  

Para diminuir o sangramento, utilize compressa com gelo ou água 
gelada, mantendo elevado. Se a hemorragia acontecer num órgão 
interno que se comunica com o exterior o sangramento será percebido 
na boca, nariz, fezes, urina, vagina ou pênis, dependendo do local onde 
rompeu o vaso sanguíneo.  

No sangramento do intestino é possível perceber fezes escuras e com 
cheiro fétido, o sangue que vem do estômago escuro como borra de 
café ou vermelho vivo e pode ser observado no vômito.  

O sangue que sai do pulmão é vermelho vivo e com bolhas de ar. Na 
hemorragia de bexiga o sangue sai pela urina. O sangue que sai pela 
vagina pode ser de uma hemorragia da vagina, do útero ou das 
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trompas. Qualquer tipo de sangramento deve ser avaliado pela equipe 
de saúde.  

Na confusão mental a pessoa fica agitada, irritada, desorientada, não 
sabe onde está e fala coisas sem sentido, parece ativa num momento 
e logo a seguir pode estar sonolenta e com a atenção prejudicada. A 
confusão mental pode acontecer no infarto do coração, desidratação, 
traumatismo do crânio, infecção, pressão baixa, derrame ou outra 
doença grave. É preciso que a pessoa seja avaliada pela equipe de 
saúde. Com o tratamento dessas doenças geralmente a pessoa sai do 
estado de confusão. 

 

20 - Óbito (Abordagem de Finitude)  
Quando falamos de óbito, no âmbito da profissão do Cuidador de 
Idosos, temos três linhas, a aproximação da morte para o tutelado e 
como ele reage a ela, através da morte dos entes queridos, cônjuges, 
amigos, etc; a morte do tutelado e como são os sentimentos do 
Cuidador em relação a isso e por fim, uma abordagem mais técnica, 
processual e burocrática da documentação da morte do tutelado.  

 

O contato do Idoso com o luto é algo comum, seja pelos cônjuges, 
amigos e conhecidos, portanto cabe a família e ao Cuidador oferecer 
apoio para amenizar a tristeza é primordial. O processo de luto para o 
idoso tende a ser mais difícil, seja pela fragilidade psicológica ou 
capacidade física reduzida. A tristeza, a culpa, a ansiedade e quadros 
de depressão, culminando em um isolamento social, estão muito 
presentes, cabendo ao círculo social do idoso (família, amigos e o 
Cuidador) a marcar presença, oferecendo o máximo de carinho e amor.  
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Aqui é primordial conversar com o tutelado, tentar trazer distrações 
prazerosas no cotidiano da pessoa e acima de tudo, deixá-lo viver o 
luto, passar por todas as fases dele para que em algum momento 
consiga superá-lo. 

O mesmo deve ocorre para o Cuidador, afinal, quando chega a hora do 
tutelado partir, 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 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 estejam 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.  
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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.  

Agora entrando na parte burocrática, como proceder no caso de óbito 
na residência, sem assistência médica?  

Procurar na sua cidade o serviço de verificação de óbitos para a 
emissão do atestado de óbito, caso não haja esse serviço, o atestado 
deverá ser emitido por médico do serviço de saúde pública mais 
próximo ao local onde ocorreu o falecimento, ou na falta desse, por 
qualquer outro médico da localidade. Em todos os casos deverá constar 
no atestado que a morte ocorreu sem assistência médica.  

Quando o óbito ocorre no próprio hospital o familiar/Cuidador receberá 
orientações necessárias sobre como proceder para obter a declaração 
de óbito. Após a emissão da declaração de óbito, a família ou 
responsável pelo falecimento deverá levar o documento ao Cartório de 
registro mais próximo a fim de registrar o óbito. Esse registro resultará 
na Certidão de Óbito emitida pelo Cartório, documento essencial para 
que se proceda ao sepultamento e todas as outras providências 
necessárias. 

 

Vale ressaltar que este é o processo natural da vida, nascer, crescer, 
se reproduzir e morrer, ao conviver com o idoso, o Cuidador está 
promovendo para este ser humano, no final da sua vida, uma das 
maiores dignidades que podemos ter… uma boa morte.  
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) Porque costumamos designar a velhice aos 65 anos? 

 

 

 

 

2) Em que situações o envelhecimento pode ser acelerado?  

 

 

 

 

3) O que fala o artigo 98º do estatuto do idoso? 

 

 

 

 

4) Para termos um profissional que atendam todas essas necessidades 
pessoais dos idosos, há habilidades fundamentais que as pessoas 
devem ter, adquirir ou melhorar, quais são elas? 
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5) Fale sobre a empatia, para que serve essa habilidade? 

 

 

 

 

 

6) Em sua opinião. quais outras habilidades um cuidador deve 
apresentar além das citadas na questão número 4? 

 

 

 

7) O que é PEC? 

 

 

 

8) Qual o direito salárial de um cuidador de idoso? 

 

 

 

 

9) Quais são os deveres do cuidador de idoso? Explique. 
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10) Cite alguns exemplos relacionados ao medo de envelhecer. 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

  



Cuidador de Idosos 85 

Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

1) Porque a profissão de cuidador de idosos é tão importânte? 

 

 

 

 

2) De acordo com sua opinião, até onde o cuidador pode ir ao 
influenciar a vida do idoso?   

 

 

 

 

3) Qualquer pessoa pode ser um Cuidador de Idosos? Explique. 

 

 

 

 

4) Ao tratar da higiene do idoso, quais períodos o cuidador deve 
escolher para dar banhos, em horários mais frios ou quentes do dia?  

 

 

 

 

5) Para a higiene das mãos e dos pés, quais as recomendações? 
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6) Com relação às próteses dentárias, quais são as recomendações de 
limpeza? 

 

 

 

 

7) O que dieta enteral? 

 

 

 

8) Se a sonda de alimentação for deslocada ou retirada acidentalmente 
o que o cuidador deve fazer? 

 

 

 

9) Como o cuidador consegue identificar se a nutrição enteral está 
ajudando na recuperação do idoso? 
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10) Cite 4 fatores que interferem na eliminação intestinal. 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

1) Quais outros nomes recebe a sonda para urinar? 

 

 

 

2) Qual é o prazo de tempo para a pessoa urinar na bolsa coletora 
(urina) e o que fazer se a mesma não urinar neste prazo, mesmo 
ingerindo líquidos?   

 

 

 

3) O que é ostomia? 

 

 

 

 

4) Qual a menira correta de se colocar um idoso para se deitar de 
costas? Explique.  
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5) O que são escaras? 

 

 

 

 

6) Quais os tipos de colchões ajudam a prevenir escaras? 

 

 

 

7) Cite exemplos de alguns exercícios que podem ser feitos com a 
pessoa cuidada na cama ou na cadeira de rodas. 

 

 

 

 

 

8) Porque a caminhada é uma atividade importante? 

 

 

 

 

9) Quais técnicas devem ser usadas para melhorar a circulação de 
idosos que permanecem muito tempo numa mesma posição? 
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10) É importante que o cuidador ao se referir a alguém conhecido, 
explique à pessoa cuidada de quem está falando: “Maria, sua filha”; 
“João, seu vizinho”. Porque isto é importante? 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 16 a 20 

1) Entre as doenças dos idosos mais comuns podemos citar as doenças 
do metabolismo. Quais são elas? 

 

 

 

 

2) Fale sobre a Osteoporose e a Osteoartrite.   

 

 

 

 

 

3) Como ter um controle básico sobre as doenças do idoso? 

 

 

 

4) De forma resumida, explique o que são medicamentos “de 
referência, similar e genérico”.  
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5) O que são comprimidos sublinguais? 

 

 

 

 

6) O que são comprimidos efervescentes? 

 

 

 

 

7) De acordo com o curso qual a definição de maus tratos? 

 

 

 

 

 

8) O ________________ é um dos principais órgãos de proteção, que 
para tanto, poderá utilizar medidas administrativas e judiciais com a 
finalidade de garantir o exercício pleno dos direitos das pessoas vítimas 
de violência. Qual é o orgão que se encaixa nesta frase? 

 

 

9) O Cuidador, ao perceber que a pessoa cuidada está engasgada deve 
tomar que atitude? 
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10) No caso do idoso falescer, quando ocorre no próprio hospital, como 
funciona a emissão da declaração de óbito? 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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