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MANUAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR 
 
Este é o Manual de Atenção Domiciliar do CENFE Home Care. Aqui você encontrará 
informações úteis para o dia a dia nos cuidados ao paciente. Leia com atenção as orientações 
a seguir e em caso de dúvidas não hesite em entrar em contato conosco. 
 
 
1. SERVIÇOS OFERECIDOS 

  

• Internação Domiciliar (ID)  
Baixa (6 horas enfermagem), média (12 horas de enfermagem) e alta complexidade (24 
horas de enfermagem) 
 

• Atendimento Domiciliar (AD)  
Destinado a pacientes que já superaram a fase aguda da doença e necessitam dar 
continuidade ou término ao tratamento.  
 

• Visita Domiciliar (VD)  
Consiste em uma abordagem preventiva e contínua a pacientes portadores de doenças 
crônicas, podendo contar com a visitação domiciliar rotineira de médicos e equipe 
multidisciplinar, de acordo com sua necessidade. 
 

• Cuidados paliativos  
Destinado a pacientes portadores de doenças em fase avançada ou terminal, 
normalmente casos oncológicos, com prioridade no manejo agressivo dos sintomas, 
incluindo dor e apoio psicológico. 
 

• Tratamento de Lesões 
Consiste desde lesões agudas ou crônicas, o paciente necessitando ou não de outros 
serviços de AD. 

 
 
2. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 
 
O Núcleo de Internação é integrado por médicos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas 
que acompanham todo o tratamento do paciente desde sua avaliação até sua alta.  
 
Você, cliente, pode contar com um profissional de enfermagem de referência dedicada e 
preparada para atendê-lo sempre que necessário nos seguintes serviços: 

 

• Monitoramento da admissão do paciente em domicílio;  

• Solicitação de materiais, medicamentos, equipamentos prescritos pelo médico do 
CENFE, necessários ao atendimento domiciliar;  

• Gerenciamento da equipe multidisciplinar que atua junto ao paciente;  

• Esclarecimentos sobre o programa de atendimento;  

• Negociações junto a sua operadora de saúde;  

• Agendamento de coleta de exames, remoções, quando previsto em sua apólice;  

• Visitas de auditoria/acompanhamento de casos, sempre que o Núcleo de Internação 
ou a família solicitar.  
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3. DISPENSATÓRIO (FARMÁCIA) 
 
Contamos com um serviço de guarda e distribuição de materiais, medicamentos e dieta com 
um Farmacêutico Responsável, por meio do qual: 

 

• Realizamos a entrega de prontuário/prescrições médicas domiciliar na admissão e a 
reposição dos impressos durante o atendimento; 

• Realizamos a retirada de resíduos sólidos com periodicidade semanal, quinzenal ou 
mensalmente de acordo com a necessidade sinalizada pelos profissionais de 
enfermagem na residência.  

 
É importante esclarecer que o envio destes itens depende do acordo feito em sua apólice junto 
ao plano de saúde. 
 
 
4. CENTRAL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA 
 
Atendimento realizado pela equipe de enfermagem, quando houver a necessidade de 
atendimento de urgência. Neste caso utilize o número (61) 9-8124-6902. 
 

• Ocorrências Clínicas;  

• Dúvidas de prescrição médica;  

• Solicitação de oxigênio e equipamentos;  

• Envio de materiais e medicamentos de urgência;  

• Gerenciamento da equipe multidisciplinar que atua junto ao paciente.  

 
Outros telefones de contato estão disponíveis na contracapa do prontuário do paciente.  

 
 
5. CUIDADOS COM ALTERAÇÕES DOS SINAIS VITAIS 
 
Os cuidados com alterações de sinais vitais são importantes para identificar alterações no 
funcionamento do organismo e são constituídos por:  
 

• Temperatura corporal;  

• Frequência cardíaca;  

• Frequência respiratória.  
 
 

a) Temperatura Corporal 
 
A temperatura corporal varia de pessoa para pessoa;  
É geralmente menor pela manhã e maior no período da tarde e à noite;  
A febre é sempre um sinal de alerta, que devemos controlar para evitar qualquer 
complicação;  
Para medir a temperatura corporal devemos colocar o termômetro na região axilar 
(limpa e seca), deixando-o na mesma posição por 5 minutos.  

 
PARÂMETROS DE TEMPERATURA 
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De 36° a 37°C:  AFEBRIL 
De 37,1° a 38°C:  ESTADO FEBRIL          
Acima de 38°C:  FEBRE 

 
b) Frequência Respiratória 

 
O movimento respiratório tem como função fornecer oxigênio ao nosso organismo com 
a absorção do oxigênio e eliminação do gás carbônico constituído por:  
 

• Inspiração (quando enchemos o pulmão de ar);  

• Expiração (quando esvaziamos o pulmão).  
 
A frequência respiratória normal dos adultos é de 16 a 22 movimentos torácicos por 
minuto, e das crianças, entre 20 e 40 movimentos por minuto. 
 
 
Observe:  

 

• Se a respiração está lenta ou acelerada;  

• Se o paciente queixa de falta de ar;  

• Se o percentual de saturação de oxigênio requer intervenção clínica. 

• Sinais de cianose periférica (mãos e pés de cor arroxeada): caso estejam 
presentes, comunicar o plantonista.  

 
 

c) Pulso (FREQUÊNCIA CARDÍACA) 
 
O pulso radial é habitualmente o mais verificado quando contaremos quantos 
batimentos são realizados em um minuto com o dedo indicador na parte interna no 
punho.  
 

• Pulso normal no adulto pode variar de 70 a 100 batimentos por minuto;  

• Pulso normal na criança pode variar de 80 a 120 batimentos por minuto.  
 
 
6. CUIDADOS COM A PELE 
 
O principal acometimento da pele em pacientes acamados ou idosos é a Lesão por Pressão, 
decorrente de insuficiência do fluxo sanguíneo por tempo prolongado, no qual vários fatores 
como pressão, força de deslizamento, fricção e umidade estão envolvidos.  
 
As úlceras que envolvem diferentes camadas da pele levam alguns dias ou até semanas para 
cicatrizar. Aquelas que acometem camadas mais profundas chegando aos músculos ou ossos 
levam meses, ou podem não cicatrizar. 

 
• Exemplos de úlceras por pressão mais comuns haja tratamento cirúrgico adequado. 

• Exemplos de úlceras por pressão mais comuns. 
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*Ilustração de locais predominantes para ocorrência de Lesões por Pressão. 

 
 
7. PREVENINDO AS LESÕES POR PRESSÃO 

 
Alguns cuidados básicos: 

 

• HIDRATAR a pele;  

• REALIZAR MASSAGEM de conforto (figura A);  

• PROTEGER proeminências ósseas;  

• REALIZAR HIGIENE adequada (pele limpa e seca sempre);  

• MANTER A LIMPEZA das roupas de cama, bem como mantê-las secas e bem 
esticadas;  

• Procurar MUDAR A POSIÇÃO do paciente várias vezes ao dia (figura B);  

• ATENTAR PARA AS ORIENTAÇÕES da equipe multidisciplinar sobre a dieta a ser 
ofertada.  

 
 
8. CUIDADOS COM A HIGIENE 

 
O banho é muito importante para o tratamento do paciente, pois promove a limpeza da 
pele, previne infecções estimulando a circulação e proporciona conforto físico. O banho 
deve ser preferencialmente no chuveiro, porém quando o paciente não pode se 
locomover até o banheiro, o banho deve ser realizado no leito.  

 
Quando o paciente puder ir ao banheiro: 

*Antes de começar o banho:  
 

• Regule a temperatura da água e mantenha fechadas portas e janelas;  

• Evite olhar para o corpo despido da pessoa a fim de não a constranger;  

• Encaminhe a pessoa ao banho e não a deixe sozinha já que ela pode escorregar;  

• Estimule, oriente, supervisione e auxilie a pessoa cuidada a fazer sua higiene. Só faça 
aquilo que ela não é capaz de fazer;  
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• Oriente o paciente a secar bem as partes íntimas, dobras de joelho, cotovelos, debaixo 
das mamas, axilas e entre os dedos;  

• A higiene dos cabelos deve ser feita no mínimo três vezes por semana.  

 
 

9. BANHO NO LEITO 
 
Separe todo o material que irá utilizar, como bacias, comadre, papagaio, toalhas, sabonete, 
lençóis, escova de dente e água morna;  

 

• Antes de iniciar o banho, cubra o colchão com plástico;  

• Com um pano molhado e sabonete faça a higiene do rosto, do corpo, das orelhas e do 
pescoço. 

 

 
a) Para a lavagem dos cabelos:  

 

• Cubra com plástico um travesseiro;  

• Ponha, embaixo da cabeça do paciente, uma bacia ou balde para receber a água;  

• Molhe a cabeça do paciente e passe pouco xampu;  

• Massageie o couro cabeludo e derrame água aos poucos até retirar toda a espuma;  

• Seque bem os cabelos;  

• Lave o restante do corpo com um pano umedecido e sabonete;  

• Enxague com pano úmido e seque bem.  
 

 
b) Após esses procedimentos:  

 

• Ajude a pessoa a deitar de lado para que se possa fazer a higiene das costas;  

• Higiene íntima deverá ser efetuada por último e deve ser feita no banho diário;  

• O uso de creme hidratante é recomendável, bem como a massagem de conforto.  
 
 

c) Higiene ocular: 
 

• Pode ser feita pelo menos duas vezes ao dia;  

• Pode ser feita com água ou soro fisiológico e algodão;  

• O ideal é que seja sempre realizada da região interna para externa;  

• Deve ser feita com mais frequência quando tiver presença de secreção.  
 

 
d) Higiene oral: 

 

• Realize-a pela manhã, após as refeições e antes de dormir;  

• Utilize a escova e creme dental do paciente;  

• Se o paciente não estiver responsivo, utilize uma espátula envolvida em gaze e 
umedecida com água. 

 
 
10. CUIDADOS COM O AMBIENTE 
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Evitar acidentes e facilitar o dia a dia do paciente e dos familiares é muito importante. Dê 
preferência a pisos antiderrapantes, livres de tapetes ou objetos na passagem das pessoas.  
 
Algumas orientações: 

 
• É recomendável que os sapatos tenham solados de borracha, evitando chinelos de 

“dedo”;  
• Para a limpeza, recomenda-se o uso de água e sabão neutro. Evite produtos à base de 

amônia e hipoclorito de sódio, desodorizantes ambientais, inseticidas e perfumes, pois 
podem provocar alergias.  

 
Em caso de dúvidas converse com a nossa equipe de enfermagem e solicite uma 
avaliação das condições da residência. Utilizamos o score Casa + Segura. 
 
 
11. EM CASO DE QUEDA 
 
Caso ocorra de encontrar o paciente caído no chão e ele tiver dor na cabeça, pescoço ou 
coluna vertebral ou se tiver ausência de sensibilidade ou movimento dos membros:   
 
CONTATE O PLANTONISTA IMEDIATAMENTE POR MEIO DO TELEFONE (61) 9-8124-6902. 
NÃO TENTE LEVANTÁ-LO PARA EVITAR LESÕES MAIS GRAVES. 

 

 
12. ORIENTAÇÕES SOBRE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO) 

 
Instruções: 

 

• Para pacientes que utilizam a oxigenoterapia, é importante estar sempre atentos à 
quantidade de oxigênio no cilindro. Quando a válvula reguladora de pressão indicar 50 
BARES, será necessária então realizar uma troca, que será feita por empresa 
especializada. Basta, neste caso, solicitar a reposição. 

• O regulador Fluxômetro indica a quantidade de oxigênio que está sendo ofertado ao 
paciente (em litros por minuto) 

• A válvula reguladora de pressão indica quanto de pressão (em bares) há dentro do 
cilindro de oxigênio. 

• As recargas de oxigênio devem ser solicitadas SEMPRE com pelo menos um dia de 
antecedência para a Unidade do CENFE pelo telefone (61) 3036-6594 ou 9-8124-
6902 (WhatsApp). 

 

 
O cilindro:  

 

• Deve ficar em um único local, sem mudanças contínuas de posição (exceto o cilindro 
de 1m³ (PPU) que pode ser transportado);  

• Deve estar seguro de quedas e longe de fontes de calor;  

• Não deve ser manipulado por pessoas com as mãos sujas de cremes, óleos ou 
qualquer substância que possa sofrer combustão;  

• Deve ter fechada a saída de oxigênio quando o cilindro não estiver em uso.  
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IMPORTANTE:  
 
O oxigênio é tão inflamável quanto o gás de cozinha, e caso qualquer uma das situações acima 
ocorra, haverá RISCO DE EXPLOSÃO do cilindro. 

 
 
13. ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL 
 
Quando o paciente conseguir se alimentar sozinho, o cuidador deve estimular e ajudá-lo no que 
for preciso, mas nunca fazer por ele o que ele pode fazer.  
 
A Terapia Nutricional Enteral é um método simples, seguro e eficaz que ajudará a manter ou 
recuperar o estado nutricional adequado, proporcionando melhor qualidade de vida quando o 
paciente for incapaz de deglutir os alimentos.  

 
 
14. TIPOS DE SONDAS E OS CUIDADOS 

 
a) Sonda Nasogástrica  

 
É uma sonda passada do nariz até o estômago. Seu procedimento é simples, indolor, 
podendo causar uma discreta náusea ou um desconforto na garganta ou nariz. O tempo 
de utilização é indeterminado, ficando a troca a critério do enfermeiro ou médico. 
 
Para evitar o entupimento, devem-se manter os cuidados de limpeza e higiene da 
sonda, injetando 20 ml de água a temperatura ambiente após cada administração da 
dieta enteral ou medicamento. 

 

 
*Ilustração sobre o acesso da sonda Nasogástrica (nasoenteral). 

 
 

A sonda deve ser fixada à pele com uma fita adesiva hipoalergênica ou 
esparadrapo, para evitar que seja retirada acidentalmente ou que se desloque da 
posição, ficando fora do estômago ou intestino. Esta fixação deve ser trocada 
quando estiver suja ou solta, da seguinte forma: 

 
• Retire a fixação antiga;  
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• Limpe o nariz com água e sabão;  
• Seque bem, sem friccionar;  
• Fixe a sonda, sem passar na frente dos olhos ou da boca.  

 
A sonda não deve ficar dobrada, e não pode puxar a narina. Em caso de 
vermelhidão ou machucado na pele, deve-se fixar a sonda em outro local. 

 

 
*Ilustração sobre a fixação da sonda Nasogástrica (nasoenteral). 

 
Por ser muito fina, a sonda pode entupir facilmente, interferindo no fluxo adequado da 
alimentação enteral. Isso pode ser causado pela limpeza inadequada da sonda ou 
administração incorreta de medicamentos.  
 
Para evitar o entupimento, devem-se manter os cuidados de limpeza e higiene da sonda, 
injetando 40 ml de água a temperatura ambiente após cada administração da dieta 
enteral ou medicamento. Em caso de obstrução, injete lentamente 20 ml de água 
MORNA. 

 
 

b) Gastrostomia 

É feita por meio de um procedimento cirúrgico simples, onde a sonda é colocada 
diretamente no estômago do paciente.  

 

 
*Ilustração sobre o acesso de outras sondas enterais. 
 

c) Jejunostomia 
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A sonda é colocada no intestino delgado. 
 
Para a gastrostomia e jejunostomia, as sondas ficam presas à parede do abdômen, devendo-
se seguir as orientações do enfermeiro quanto ao curativo.  
 
Em caso de descolamento, vazamento ao redor da sonda ou dor no momento de administrar a 
dieta, deve-se interromper a infusão e avisar o enfermeiro assistente. 
 
Os cuidados para evitar obstrução são os mesmos da sonda nasoenteral. 
 
Não deverá ser administrado nada pela sonda sem a autorização prévia do nutricionista. 
Sempre seguir o volume de água, soro, chás ou sucos sem açúcar, que poderá ser 
administrado nos intervalos das dietas. 
 
Utilize para todos os procedimentos água filtrada ou fervida na temperatura ambiente. 
 
 
15. ADMINISTRAÇÃO DA DIETA 
 
A administração da dieta pode ser feita com uma seringa ou com um equipo em temperatura 
ambiente. A indicação geralmente é feita pelo nutricionista assistente.  

 
• Lave bem as mãos antes de conectar a dieta. Posicione o paciente sentado ou deitado 

com inclinação de 45° durante a administração da dieta e por mais 30 minutos após o 
término. Esse cuidado evitará que haja regurgitação, vômitos ou bronco aspiração;  

• O frasco de dieta deve estar pelo menos 60 cm acima da cabeça do paciente em um 
suporte seguro.  

 
 

a) Administração com Seringa  
 

• Separe o volume de dieta a ser administrado;  

• Encha a seringa com dieta, tire a tampa que fecha a sonda, conecte a seringa à 
sonda, injete lentamente (5 minutos);  

• Espere 10 minutos e repita a operação até ofertar todo o volume prescrito;  

• Após o término da dieta, injete 40 ml de água para limpeza da sonda;  

• Tampe a sonda e a mantenha fechada até a próxima dieta;  

• Higienize os utensílios.  
 
 

b) Administração com Equipo  
 

• Verifique se a pinça do equipo está fechada e conecte o equipo ao frasco. Abra a 
pinça e deixe o líquido percorrer toda extensão do equipo;  

• Feche a pinça, retire a tampa de proteção e encaixe o equipo à sonda;  

• Abra a pinça e regule o gotejamento, conforme orientação do nutricionista. 

• Após o término da dieta, feche a pinça e desconecte o equipo da sonda;  

• Com a seringa, injete 20 ml de água fria para lavagem da sonda;  

• Tampe a sonda e mantenha fechada até a próxima dieta;  

•  Higienize os utensílios.  
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Sinalize a equipe caso haja alguma intercorrência:  
 

• Náuseas, refluxos, vômitos: Podem ter causas variadas. Devido à velocidade 
excessiva de administração da dieta é fácil diagnosticar a causa. Outra causa de 
vômitos é a estase gástrica (aumento do volume epigástrico ou quando resíduo gástrico 
é 200ml em qualquer momento de administração da dieta), que ocorre com mais 
frequência nos pacientes idosos, nos diabéticos, nos portadores de trauma craniano, ou 
de acidentes vasculares cerebrais. Nestes casos, o risco de vômitos (e consequente, 
bronco aspiração) é grande. 

• Distensão Abdominal: Dificuldade de absorção, motilidade gastrintestinal lenta, 
apresenta movimentos peristálticos prejudicado, consequentemente fica dias sem 
evacuar. Nesses casos faz-se necessário iniciar conduta medicamentosa.  

• Rompimento, deslocamento ou saída da sonda;  

• Vermelhidão ou ferimento na região da sonda;  
 
 
16. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 
Se o médico prescreveu medicamentos a serem administrados pela sonda, proceder da 
seguinte maneira:  

 

• Medicamentos líquidos: aspirar o volume prescrito com a seringa e injetar pela sonda 
via medicamentos. 

• Comprimidos: Amassar e dissolver em água fria, misturando bem. Aspirar o volume 
prescrito com a seringa e injetar pela sonda via medicamentos. 

• Drágea:  Dissolver o pó em água fria, misturando bem. Aspirar o volume prescrito com a 
seringa e injetar pela sonda via medicamentos. 

• Administrar os medicamentos um a um. Lavar a sonda com água após cada medicação, 
para evitar o seu entupimento.  

 
 

- - - 
 
 
 
 

Este é um documento auxiliar. Em caso de dúvidas estabeleça contato imediato com a 
equipe de enfermagem de plantão. 

 
 

 
 
 


