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RESUMO 

 

 
O cliente gastrostomizado requer o acompanhamento contínuo do enfermeiro 

estomaterapeuta, até que este e sua família readquiram a independência diante desta nova 

condição de vida. Este apoio inicia-se durante a hospitalização, a partir da instalação do 

cateter, estendendo-se para o dia-a-dia, no cenário domiciliar, quando este estoma assume 

o caráter permanente, havendo a necessidade de incentivo à família a participar no cuidado 

desse cliente, dando suporte às suas ações, ensinando-lhes os cuidados com o cateter, seu 

manuseio durante a administração da dieta, os cuidados em relação aos aspectos físicos e 

emocionais. Tais cuidados devem ser avaliados não só no sentido de prevenir 

complicações advindas do manuseio incorreto do cateter, mas também para garantir a 

reabilitação e a manutenção da saúde desse cliente no ambiente domiciliar, independente 

de sua condição sócio-econômica. Assim, o presente estudo teve por objetivos caracterizar 

o ambiente do cliente gastrostomizado e sua família, analisar as necessidades do familiar 

no cuidado do cliente gastrostomizado no cenário domiciliar e elaborar um programa de 

ensino ao familiar que cuida do cliente gastrostomizado no domicílio. Os sujeitos do 

estudo foram dez familiares que cuidavam de clientes gastrostomizados no domicílio. A 

coleta de informações foi desenvolvida através de visita domiciliar que possibilitou a 

aplicação das técnicas de observação participante, para caracterização do contexto 

domiciliar e entrevistas semi-estruturadas com os familiares desses clientes. Tais 

informações serviram de base para o documento que se encontra no final do estudo e que 

após testes e aprovação da equipe de médicos diretores da Clínica Vídeo-Endo, será enfim 

implantado. 

 

 

Palavras-chave: Enfermeiro, Família, Cuidado domiciliar; Gastrostomia.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 
 

The client that suffered a gastrostomy needs the full attention of a stomach therapist nurse. 

This support starts with the probe installation and should be followed in homecare 

attention by motivating the family to take part of this process, giving them the necessary 

support, teaching how to manage the probe, how to handle it in the process of feeding the 

client and also the physical and emotional care required in order to prevent difficulties and 

contributing effectively to the health promotion, maintenance and rehabilitation of the 

client in home scene. The purpose of this work is to know the new possibilities of 

innovation in the nurse‟s practice and teaching with the family of the gastrostomized 

patient, identifying the needs of the family in this kind of care in home scene and 

elaborating a homecare program to the family of a gastrostostomized client. 

The subjects of this case study were ten members of the family who took care of  

gastrostomized patients in their homes. The information gathered was based on visitations 

to the homes, which enabled the use of techniques of participating observation, for the 

characterization of the home care context, as well as on semi structured interviews with 

family members of these patients. Such information is the basis of the document at the end 

of this study, which after trials and approval from the team of doctors -  directors of the 

Clinic Video-Endo -  will be then ,implemented.  

 

 

 

KEY WORDS: Nurse; Family; Home Care; Gastrostomy.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O TEMA E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Ao longo da minha trajetória profissional como enfermeira, atuando em setores de 

emergência e ambulatório, tive a oportunidade de cuidar de diversos clientes acometidos 

pelo Diabetes Mellitus e suas complicações. Nessas experiências percebi a importância de 

oferecer-lhes uma assistência de forma integral e sistematizada e busquei especializar-me 

em Estomaterapia, através de um curso na Universidade de Taubaté em São Paulo.  

O enfermeiro estomaterapeuta é capacitado para atuar em diversos cenários de 

saúde, públicos e privados, englobando ambulatórios, enfermarias, comissões de curativos, 

docência, pesquisas científicas, comissões administrativas e, de forma autônoma, também 

realiza atendimento domiciliar. 

 Com o término do curso, visando meu aperfeiçoamento profissional, atualização e 

ampliação de conhecimentos técnico-científicos, passei a participar ativamente de eventos 

cientifico, continuando minha trajetória de estudos, elaborando e divulgando trabalhos 

científicos, com os resultados obtidos na assistência prestada a esses clientes. 

 Desde então, comecei a atuar junto ao serviço de enfermagem de uma instituição 

pública federal, a qual ainda continuo vinculada, na prevenção e cuidados ao cliente com 

lesões nos pés advindas do diabetes. Concomitantemente, através da clínica Vídeo-Endo, 

instituição de saúde privada, a qual também me encontro vinculada, passei a atender de 

maneira autônoma a clientes com gastrostomias no ambiente domiciliar.  

A Clínica Vídeo-Endo é direcionada para procedimentos endoscópicos diagnósticos 

e terapêuticos, realizando endoscopia alta e endoscopia baixa (colonoscopia) e 

procedimentos terapêuticos sobre o pâncreas e vias biliares, sob direção de um professor 

médico, de um médico assistente, médicos alunos de pós-graduação e uma enfermeira 

estomaterapeuta. 

O enfermeiro estomaterapeuta possui formação especifica para cuidar desses 

clientes e no processo de reabilitação exerce ações de educador e coordenador da 

assistência. Como educador, o enfermeiro atua principalmente no pós-operatório ensinando 

o cliente como ele pode modificar suas ações para readaptar-se à nova condição através de 

conhecimentos técnicos ou informalmente durante a assistência. No papel de orientador, o 



enfermeiro proporciona suporte emocional e confiança, buscando motivar o cliente em 

relação a sua situação, amenizando e orientando problemas e que dispõe sobre a aplicação 

de todos os passos do processo de enfermagem para melhoria da assistência de 

enfermagem nos estabelecimentos de saúde públicos e privados, dificuldades que podem 

interferir na sua reabilitação. Na coordenação do cuidado, o enfermeiro planeja e organiza 

a assistência utilizando os recursos disponíveis de forma contínua e flexível. Assim, 

exercendo essas ações o enfermeiro está capacitado para atuar junto à família desses 

clientes que necessitarão de cuidados contínuos no cenário domiciliar.
 1 

Porém o domicílio não possui as características de uma instituição formal de saúde. 

Ele é um espaço singular no qual as pessoas convivem e propicia desenvolver cuidados 

individualizados, mas o profissional de saúde ao adentrar nesse espaço para propor 

intervenções, precisa considerar que esse ambiente envolve diversos aspectos culturais, de 

significância aos seus moradores e freqüentadores, portanto repleto de subjetividades as 

quais nem sempre podem ser compreendidas por quem não reside ou freqüenta aquele 

ambiente.
 2

  

O contexto domiciliar pode ser compreendido como um conjunto de eventos 

correlacionados entre si, com caráter particular, interferente mútuo e simultâneo. Ele 

envolve os aspectos econômicos, sociais e afetivos da família, os recursos materiais e 

humanos disponíveis; a rede social de apoio; as relações sociais que estabelecem dentro e 

fora do domicilio, o espaço físico e as condições higiênicas da casa, ou seja, o contexto 

domiciliar é tudo que envolve o cliente e sua família.
 3

 

Ao atuar no ambiente domiciliar a enfermeira tem a possibilidade de observar de 

perto como as pessoas que ali vivem enfrentam a situação de doença do cliente, as 

dificuldades no dia-a-dia para cuidar dele, bem como a estrutura e os recursos disponíveis 

para atender as suas necessidades.  

O cuidado domiciliar é centrado no cliente e na família e abrange o 

acompanhamento, a conservação, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de clientes 

em diferentes faixas etárias, em resposta às suas necessidades e as de seus familiares, ou de 

pessoas em fase terminal, proporcionando uma morte digna e serena. 
4
 

Nesse sentido, o enfermeiro precisa estabelecer uma interação com o cliente e seus 

familiares, pois o cuidar é uma ação interativa calcada em valores e no conhecimento do 



ser que cuida para com o ser que é cuidado e passa também a ser cuidador resultando em 

uma experiência que é uma situação de cuidado. 
1
  

Considerando a condição crônica de saúde do cliente gastrostomizado, constato que 

os cuidados a esse cliente devem estender-se para o ambiente doméstico, envolvendo o 

apoio a seus familiares, pois a aplicação de estratégias para minimizar a instalação de 

complicações inclui sua detecção precoce, a partir de orientações contínuas e 

demonstrações práticas de como cuidar melhor desse cliente, visando a promoção, 

reabilitação e manutenção da sua saúde. 

O enfermeiro estomaterapeuta atua junto a esse cliente e seus familiares 

esclarecendo dúvidas e orientando quanto aos cuidados necessários, contribuindo de forma 

eficaz para minimizar suas dúvidas e medos para que eles possam alcançar mais 

independência para administrar a situação que está sendo vivenciada no cenário domiciliar. 

As visitas aos clientes em suas residências visam estabelecer um plano de metas com 

objetivos específicos de acordo com as necessidades de cada cliente. Seu papel na 

orientação e educação desse cliente é muito importante, porém não deve restringir-se a ele, 

mas estender-se também a todos aqueles interessados em sua recuperação, como 

familiares, amigos e outros que são os chamados cuidadores, esclarecendo todas as dúvidas 

existentes. 

Desta forma, o enfermeiro estará ajudando o indivíduo a recuperar-se e a superar 

sua doença. Com essa ajuda, o cliente e sua família poderão adquirir novos hábitos e 

habilidades para o autocuidado com maior autonomia no manuseio de equipamentos, 

medicações e dietas apropriadas.
 4

 

Na minha experiência como enfermeira estomaterapeuta, acompanhando clientes 

gastrostomizados no domicilio, percebi que seus familiares sentiam-se impotentes frente a 

inevitável necessidade de cuidar desses clientes, com medo da situação e do desconhecido. 

Muitos familiares ficavam apreensivos e ávidos pela ajuda de um profissional que pudesse 

chegar até eles com palavras simples e orientações esclarecedoras que de fato 

colaborassem no que eles realmente precisavam. Por diversas vezes, notei que mesmo 

tentando deixá-los à vontade, estimulando para que falassem sobre suas dúvidas e medos, o 

processo do manuseio da sonda de gastrostomia trazia insegurança, tornando este 

procedimento uma etapa difícil e onerosa. Muitas vezes, a insegurança do familiar levava 

esta pessoa a delegar o ato de cuidar a alguém que se propunha a ser o cuidador, que se 



dizia acostumado a cuidar, mas, geralmente não o fazia de forma adequada, sabendo 

apenas ajudar na alimentação e na medicação oral. 

Tais experiências me despertaram para a necessidade de implementação de uma 

metodologia para desenvolver um processo educativo e a elaboração de um plano de 

cuidado s a ser implementado pelo familiar cuidador desse cliente. logo: 

 

... faz-se necessário o treinamento quanto aos procedimentos simples necessários 

ao cuidado. Neste nível são enfatizadas as ações educativas. Os cuidados de 

média complexidade, se necessários, são executados pelo enfermeiro, assim 

como a supervisão do cuidado e a avaliação do resultado, por meio das visitas 

domiciliares.
 4  

 

Mas para isso é preciso reconhecer que algumas pessoas preferem aprender lendo, 

outras ouvindo e outras numa combinação das duas formas. Assim, antes de iniciar as 

orientações especificas ao cliente e seus familiares, é fundamental conhecer seus padrões 

individuais de respostas, seus sentimentos, angústias, anseios e necessidades para em 

conjunto traçar estratégias a curto e médio prazo, visando favorecer a adaptação ás 

mudanças na rotina domiciliar para atender a demanda de cuidados do cliente 

gastrostomizado no ambiente domiciliar.  

Com essa relação é possível estabelecer um diálogo que permite a troca de 

conhecimentos em que o enfermeiro deixa de falar para o cliente e passa a falar com o 

cliente, atingindo o objetivo principal que é a recuperação e a promoção da sua saúde com 

o apoio dos seus familiares.
 3
 

À luz dessas considerações defini como objeto de estudo: a família e o cuidar do 

cliente gastrostomizado no cenário domiciliar.  

 

QUESTÃO NORTEADORA 

Como ensinar a família a cuidar do cliente gastrostomizado no cenário domiciliar? 

 

OBJETIVO GERAL  

Conhecer as possibilidades de inovação na prática de cuidar e ensinar junto a 

família do cliente gastrostomizado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar o ambiente do cliente gastrostomizado e sua família. 



 Analisar as necessidades do familiar no cuidado do cliente gastrostomizado no cenário 

domiciliar. 

 Elaborar um programa de ensino ao familiar que cuida do cliente gastrostomizado no 

domicílio. 

 

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA  

Esse estudo pretende contribuir para a elaboração de um plano de cuidado à família 

do cliente gastrostomizado no ambiente domiciliar que possa prevenir complicações 

decorrentes do uso da gastrostomia a partir de orientações e acompanhamento dos cuidados 

desenvolvidos com este cliente no cenário domiciliar.  

A participação do enfermeiro junto ao cliente e sua família no domicílio é vital e 

faz-se necessário que esse profissional busque maior aperfeiçoamento através da 

participação em programas de pós-graduação lato e strictu sensu. Esses programas 

possibilitarão a elaboração e divulgação de trabalhos que contribuam para uma melhor 

compreensão da complexidade que envolve a prática de cuidar do enfermeiro nesse 

contexto. 

Assim, o estudo pretende contribuir para ampliar os estudos na área de enfermagem 

em estomaterapia e no âmbito da assistência de enfermagem que privilegie o cuidado 

domiciliar ao cliente e sua família com as peculiaridades e características de nosso país. 

Em relação ao ensino e assistência, espera despertar reflexões e debates que 

culminem em novos estudos e maior abordagem dessa temática na formação e qualificação 

profissional do enfermeiro, em seus vários campos de atuação.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I: REVISÃO DE LITERATURA 

 

 O presente capítulo foi elaborado com base nos conhecimentos apreendidos de 

livros, periódicos, teses, dissertações, trabalhos apresentados em congressos e encontros, 

além de trabalhos divulgados nos meios eletrônicos (WEB) aos quais se teve acesso e, 

cujos conteúdos encontram-se diretamente relacionados ao tema desta pesquisa. 

 Com o intuito de aprofundar os conhecimentos e iluminar a trajetória da pesquisa 

para que se pudesse melhor desenvolver a fase de coleta de dados, procurando enfim, 

atingir aos objetivos do estudo: conhecer as possibilidades de inovação da pratica de cuidar 

e ensinar junto ao familiar do cliente gastrostomizado no ambiente domiciliar e identificar 

as necessidades de aprendizagem do familiar no cuidado ao cliente gastrostomizado 

encontram-se aqui apresentados alguns dos conteúdos que nortearam nosso caminhar, para 

a consecução do objetivo final: desenvolver um programa de orientação à família do 

cliente gastrostomizado. 

 

Nutrição: uma necessidade humana básica 

 

 Considerada como uma das necessidades básicas do ser humano, a nutrição é 

fundamental para a manutenção da vida. Esta se dá através dos processos de ingestão, 

digestão, absorção e eliminação. A ingestão é o processo de trazer o alimento para dentro 

do tubo digestivo. Ela compreende várias atividades para sua consecução, tais como: a 

coordenação dos músculos da mão e do braço para trazer o alimento à boca; a mastigação 

do alimento; o controle dos músculos da boca e da língua; a deglutição; a peristalse dos 

músculos esofagianos que impulsionam o alimento até o estômago. Estas atividades 

também são controladas pelo sistema nervoso central, cuja ação reflexa da deglutição inibe 

a respiração e fecha a glote, impedindo que a comida vá para os pulmões. 
5
 

 Quando o indivíduo não consegue executar alguma destas atividades poderá ter esta 

necessidade afetada, incorrendo em risco para sua própria sobrevivência. Estando 

internado em uma instituição de saúde, cabe à enfermagem auxiliar o cliente no 

atendimento a esta necessidade.  

Wanda de Aguiar Horta, precursora na produção de teorias de enfermagem no Brasil, 

de onde buscamos o conceito de necessidade humana básica, coloca que sua teoria é 



desenvolvida a partir da „Teoria da Motivação Humana‟ do psicólogo humanista Abraham 

H. Maslow, que se fundamenta nas necessidades humanas básicas. Em sua teoria Maslow 

coloca que as necessidades que os indivíduos apresentam são universais e se manifestam 

de forma hierárquica e seqüencial, compreendendo desde as necessidades fisiológicas 

básicas (como o bem-estar físico) até as necessidades de auto-realização. Em sua teoria, 

Horta 
6:28-9

 enumera como pressupostos que: 

 
A enfermagem é um serviço prestado ao ser humano, este é parte integrante do 

universo dinâmico e está em constante interação com ele, e a dinâmica do 

universo provoca mudanças que o levam a estados de equilíbrio e desequilíbrio, 

no tempo e espaço; (...) é parte integrante da equipe de saúde e, como tal mantém 

o equilíbrio dinâmico, previne desequilíbrios e reverte desequilíbrios em 

equilíbrio do ser humano, no tempo e no espaço. O ser humano tem necessidades 

básicas que precisam ser atendidas para seu completo bem-estar. O 

conhecimento do ser humano a respeito do atendimento de suas necessidades é 

limitado por seu próprio saber, exigindo, por isso, o auxílio de pessoal habilitado. 

A enfermagem assiste ao ser humano no atendimento de suas necessidades 

básicas, valendo-se para isto dos conhecimentos e princípios científicos das 

ciências físico-químicas, biológicas e psicossociais, concluindo que: a 

enfermagem, como parte integrante da equipe de saúde, implementa estados de 

equilíbrio, previne estados de desequilíbrio e reverte desequilíbrios em equilíbrio 

pela assistência ao ser humano no atendimento de suas necessidades básicas; 

procura sempre reconduzi-lo à situação de equilíbrio dinâmico no tempo e 

espaço.
 
 

  

Algumas condições que interferem no processo de ingestão de alimentos 

  

Dentre as causas associadas à desequilíbrios nutricionais encontram-se lesões no 

sistema nervoso central , tais como o acidente vascular cerebral (AVC), transtornos da 

cavidade bucal, faringe e do esôfago (má formações, tumores, neoplasias, traumas 

químicos) paralisias (coma, AVC, paralisia cerebral), traumas ou coordenação inadequada 

da mastigação e deglutição (cirurgias extensas do abdômen, lesões extensas do cérebro, 

quadriplegia); após cirurgia radical da face e pescoço; ou irradiação e quimioterapia no 

trato digestivo superior. 
5
  

 

Alternativas para o atendimento à necessidade de nutrição 

 

Existem dois métodos de atender à necessidade de nutrição do cliente quando este 

se encontra incapacitado de se alimentar adequadamente e não pode fazê-lo utilizando-se a 

via oral de forma normal. A primeira é através da nutrição enteral, ou seja, pela introdução 



de um cateter pela boca ou pelo nariz, quando este não apresentar nenhuma obstrução no 

trajeto, até que atinja o intestino delgado, ou por meio de uma de uma abertura criada no 

estômago. A segunda é a utilização de nutrientes especiais que possam ser administrados 

por via parenteral, pela punção de um vaso calibroso do organismo do indivíduo. 
5
 

Os cateteres utilizados primeiramente são os nasoentéricos que também podem ser 

introduzidos por via oral. O cateter Dobhoff tem sido o mais utilizado em minha prática 

profissional. Há cateteres nasoentéricos de diversos calibres (8 -12 French). 
7
 Geralmente 

são constituídos por material radiopaco e macio, que causa o mínimo de lesão nasal ou de 

septo, tais como o silicone e o poliuretano. 
8
 O cateterismo nasoentérico geralmente é 

utilizado quando o cliente apresenta algum tipo de afecção que o impedirá de se alimentar 

normalmente por um curto espaço de tempo e o trato gastrintestinal (trato GI) funcione 

normalmente. 
5
   

Dentre as complicações potenciais aos clientes em decorrência do uso de cateter 

naso ou oroentérica, podem ser citadas: deficiência de volume líquido, complicações 

pulmonares, lesões relativas ao cateter dentre outras. 
8
  

Quando a terapia nutricional por cateter em longo prazo ou permanente é o método 

de nutrição enteral escolhido pelo médico, a gastrostomia, estoma realizado no trato 

digestivo com tal propósito pode ser o procedimento eleito para tal.    

 

A ENFERMAGEM E A ESTOMATERAPIA 

 

Na saúde, as profissões caminham dia-a-dia para a especialização do saber e do 

cuidar à medida que novos conceitos e tecnologias são desenvolvidos, criando, como 

conseqüência, novos campos de atuação e pesquisa, como é o caso da Estomaterapia. 
9

 

A estomaterapia começa na enfermagem a partir de 1980 com as ostomias. 

 

Tipos de estomas 

 

A palavra estoma (stoma) é de origem grega, significa “boca” e tem como sinônimo 

“estômato”. Colostomia e ileostomia são definidas, respectivamente, pela abertura de 

segmento cólico ou ileal na parede abdominal, visando o desvio do conteúdo fecal para o 

meio externo. Colostomias e ileostomias estão previstas na abordagem terapêutica de um 



grande número de doenças que incluem câncer colorretal, doença diverticular, doença 

inflamatória intestinal, incontinência anal, colite, polipose, e infecções perianais graves. 
10,

 

11, 12
 

Os estomas das vias aéreas são as traqueostomias, indicadas quando há obstrução 

das vias aéreas e edema de glote decorrente de reações alérgicas ou doenças infecciosas e 

trauma facial grave pela impossibilidade de intubação endotraqueal.
 13,  14

 

Os estomas urinários são formas de se reconstruir o trato urinário, a fim de se 

preservar a função renal, sendo este procedimento justificado em alguns casos clínicos. 
15, 

16
 

Nesse estudo focalizou-se a gastrostomia que tem indicação para clientes que a 

necessitam como via suplementar de alimentação. A gastrostomia é indicada quando o 

cliente necessita manter a via alternativa de alimentação enteral por mais de um mês, pois a 

permanência do cateter nasoenteral além desse período aumenta o número de 

complicações. 
13, 17, 18

 

As primeiras cirurgias abdominais que se tem notícia através dos escritos de 

Aurelianus Caelius foram executadas por Praxágoras e ocorreram em torno do ano 300 

a.C. Este interveio sobre o íleo, abrindo-o, evacuando-o e fechando-o novamente. 
19, 20 

 

Quanto aos estomas, ao realizar uma autopsia e descobrir que poderia exteriorizar as alças 

intestinais à parede abdominal, Alex Littré em 1710, mesmo sem confeccioná-la, a 

idealizou, sendo hoje, portanto considerado o “pai da colostomia”.
 20, 21 

Existem 

controvérsias na literatura a respeito da data da realização da primeira colostomia. A 

primeira ileostomia que se têm registro ocorreu em 1879, confeccionada pelo cirurgião 

alemão Baum que utilizou a forma de derivação provisória em cliente com câncer 

obstrutivo no cólon ascendente. O primeiro cliente a sobreviver após procedimento para 

ileostomia foi reportado por Maydl, da Áustria, em 1883, também operado por câncer de 

cólon. A partir desta data mesmo sendo reduzido o número de cirurgias para confecção de 

ostomias várias técnicas foram testadas objetivando maior manejo do estoma pelo cliente 

após a alta hospitalar.
 20,  21 

 

 A primeira publicação referente ao tema “cuidados aos estomizados” foi em 1930 

por Du Bois, no American Journal of Nursing, onde o autor considera o estoma como 

deficiência e relata aspectos individuais e ambientais; como na alimentação, localização do 

estoma e procedimentos cirúrgicos e o cuidado.
 20, 21 

 Há relato de que até os anos 50 a 



enfermagem utilizava o método empírico para o cuidado do ostomizados.
 20, 21  

Em 1958, 

Rupert Turnbull contratou Norma Gill como “técnica em estomia”, tendo sido esta sua 

cliente e portadora de ileostomia, para atuar na Cleveland Clinic Foundation, embora ela 

não tivesse nenhuma formação na área de saúde; começando oficialmente a estomaterapia 

(Enterostomal Therapy, onde entero=intestino e stomal=estoma). Por esse motivo, Norma 

Gill é considerada a primeira estomaterapeuta (ET) e Turnbull o “Pai da Estomaterapia”. 
22, 

23
 Mais tarde em 1968 constituiu-se a primeira organização de estomaterapeutas através da 

American Association of Enterostomal Therapists (AAET), passando em 1970 a North 

American Association of Enterostomal Therapists (NAAET), e atualmente World Ostomy 

and Continence Nursing Society – WOCNS. 
23, 24

 

Com o desenvolvimento e o aumento do interesse pela especialidade nos países 

como EUA, Inglaterra, Canadá e França, surgiu então à idéia da constituição de um órgão 

representativo internacional por liderança de Norma Gill, que se efetivou em 1978 com a 

criação de World Council of Enterostomal Therapists: na association of nurses (WCET). 

No Brasil, a especialidade foi procedida por movimentos profissionais e de ostomizados e 

sedimentou-se, a partir da realização do primeiro curso de especialização que ocorreu em 

1990, na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 
23, 24, 25, 26, 27 

Para fins legais, o enfermeiro conta com o subsídio do código de ética por meio da 

Lei do Exercício Profissional, de número 7498 de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências, em seu 11º Artigo, 

inciso I, as atividades privativas do enfermeiro e, no inciso II, as suas atividades como 

integrante da equipe de saúde, fazendo valer o cuidado de enfermagem. 
28 

Dentre as atribuições que são exclusivas do profissional de enfermagem destaca-se 

a estomaterapia. O primeiro centro de treinamento em estomaterapia, foi criado na 

Cleveland Clinic Foundation, em 1961. Com o crescimento da especialidade fez-se 

necessário à instituição de um órgão representativo internacional efetivado em 1978 e 

denominado World Council Enterostomal Therapists (WCET), cujo objetivo principal, 

entre, outros, é a promoção da identidade e normatização da especialidade no mundo e o 

intercâmbio entre seus membros. 23,  24 

No Brasil a estomaterapia é um curso de pós-graduação lato senso (especialização) 

reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura e pelo WECT. O primeiro curso foi 

instituído em 1990 na escola de enfermagem da Universidade de São Paulo. Em 1999 



iniciou na Universidade Federal de Fortaleza, Ceará e em 2000 na Universidade de 

Taubaté em São Paulo. 23,  29 

O órgão representativo brasileiro é a Sociedade Brasileira de Estomaterapia 

(SOBEST) fundada em 1992 e que muito tem contribuído para o crescimento científico e 

político da especialidade. 30
 

Quando refletimos acerca das bases humanitárias como base do cuidar 

especializado nos deparamos com o significado do processo de estar vivenciando uma 

estomia que dentre os significados atribuídos pelo cliente com estoma podem ser citados 

como: a abertura do estoma implica na perda do controle sobre o seu corpo; a abertura do 

estoma determina a ruptura no esquema corporal; a abertura altera o estilo de vida; a 

abertura de estoma pode ter, como conseqüências complicações, assim como distúrbio da 

auto-imagem, medo e ansiedade.
 10

 

GASTROSTOMIA 

 

A gastrostomia é uma comunicação do estômago com o meio exterior, realizada 

cirurgicamente.
18

  O procedimento de instalação das gastrostomias pode ser de dois tipos: 

cirúrgico e endoscópico. O cirúrgico é feito através de pequena laparotomia através do qual 

o estomago é visualizado, sendo a área avascular entre a pequena e a grande curvatura o 

melhor local para colocação da gastrostomia, onde é realizada uma sutura “em bolsa” e 

colocado o cateter no centro garantindo sua vedação e fixação. O cateter é exteriorizado na 

altura do hipocôndrio esquerdo e no pós-operatório, ele deve permanecer aberto até o 

retorno da peristalse. Quando não há indicação de outros procedimentos abdominais, a 

laparotomia pode ser evitada, realizando-se a gastrostomia endoscópica. A gastrostomia 

percutânea endoscópica (GPE) foi introduzida como prática clínica em 1980. 
31,  32

 

A gastrostomia é indicada como via de drenagem do conteúdo gástrico e via de 

administração de nutrientes, prevenindo também a distensão e o refluxo do conteúdo 

gástrico, tanto em crianças portadoras de perfuração gástrica e de atresias duodenal e 

jejunal, como também, de atresias de esôfago com fístula traqueoesofágica e problemas 

respiratórios graves. Na atresia de esôfago sem fístula, a gastrostomia pode ser usada tanto 

para alimentação como para introdução de cateter de alongamento do coto esofágico distal. 

Este tipo de gastrostomia geralmente é temporário. 
18

 



 Em algumas situações especiais, embora em desuso pelo advento da alimentação 

parenteral, introduzem-se dois cateteres através da gastrostomia, um para a drenagem do 

conteúdo gástrico e outro, localizado além do ângulo de Treitz (flexura duodenojejunal), 

para administração de alimentos. 
18 

Existem alguns tipos de técnicas laparotômicas de gastrostomias: à Janeway, 

Stamm, Stamm- Caricchio, Stamm-Senn, Witzel e outras menos utilizada como Beck-

Jianu, Patton.
33

  A gastrostomia endoscópica percutânea (GEP), introduzida na prática 

clínica desde 1980 por Gauderer e Ponsky como alternativa a gastrostomia laparotômica, 

tem sido utilizada por sua segurança, rapidez, baixo custo, fácil cuidado e possibilidade de 

manutenção do cateter prolongada. 
31, 32

 

A gastrostomia, à Stamm-Senn, usada quando há necessidade de estomia 

temporária, tem cedido lugar aos procedimentos minimamente invasivos como a GEP, ou 

mesmo, a combinação das duas.
18, 31 

 Em geral, a introdução do cateter de gastrostomia na 

parede anterior, próxima da pequena curvatura do estômago, possibilita, se necessário, a 

posterior confecção de um tubo e conserva inalterada a anatomia do ângulo de Hiss, 

prevenindo o refluxo gastroesofágico.
18

 

  A GEP quando comparada com a gastrostomia laparotômica apresenta algumas 

vantagens: rapidez de execução, menor tempo de hospitalização, menor custo, evita a 

laparotomia e evita a anestesia geral na maioria dos casos, requerendo apenas uma sedação 

e anestesia local. São citados como desvantagens distúrbios que ocluam o trajeto 

orogástrico.
33, 34

 

A gastrostomia a Janeway, usada geralmente quando há necessidade de estomia a 

longo prazo ou mesmo definitiva, apresenta a vantagem de canulação intermitente sem 

extravasamento do conteúdo gástrico porque possui um tubo construído com a parede 

anterior do estômago, estendendo-se da região fundica até a parede abdominal. A 

desvantagem deste tubo exteriorizado à pele por meio de um mamilo de mucosa gástrica é 

o prolapso com isquemia e/ ou hemorragia. Nas crianças pequenas, pode haver dificuldade 

na canulação. Atualmente, graças ao uso dos dispositivos de silicone, as gastrostomias à 

Janeway foram abandonadas. 
34 

Existem algumas contra-indicações absolutas para a não indicação das 

gastrostomias. Dentre elas pode-se citar: recusa do cliente, cliente fora de possibilidade 

terapêutica ou em cuidado paliativo, impossibilidade de passagem do endoscópio para o 



estômago devido a neoplasia obstrutiva ou estenose esofageana no caso de se optar por 

GEP, lesões ulceradas infiltrativas em parede abdominal, coagulopatias graves ou não 

compensadas. 
35, 36 

A literatura cita também, contra-indicações relativas, tais como: gastrectomia 

subtotal, varizes de esôfago, obesidade grave, hipertensão portal, peritonite, cirurgia 

abdominal prévia, dentre outras. 
34, 35

 
 

Existem hoje no mercado vários tipos de cateter específicos para gastrostomia, 

porém podem ser utilizados cateteres que têm outras finalidades, tais como o vesical de 

Folley, o de Pezzer e o de Malecot. Quando utilizados os de Pezzer e/ou de Malecot, 

preconiza-se a sua limpeza diária e da pele periestomal, com soluções antisséptica e 

antiácida, além do uso de placa protetora da pele e curativo suboclusivo, mantendo-o 

tracionado e pele limpa e protegida da secreção gástrica, muito ácida e corrosiva. 
13, 18 

 

Os dispositivos de silicone com válvula unidirecional (Willson-Cook®, Mik-Key
®
, 

PEG/FLOW
®
, BARD

®
: Button, Genie, Ponsky, Tri-funnel [Figura 14 – Anexo 2], Wizard 

1.1, Wizard 1.2) são selecionados de acordo com a consistência da dieta e com a espessura 

da parede abdominal, de maneira a promover total adaptação, impedindo vazamentos e, 

portanto, dispensando o uso de placas de proteção para pele, pois, as complicações são 

raras e a troca dos dispositivos pode ser feita a cada 6 ou 8 meses ou então quando a 

válvula apresentar problemas. 
35 

         

 
 

Figura 10: Sistema PEG PONSKY PULL® 

Sistema PEG PONSKY PULL para os procedimentos iniciais de Gastrostomia, 

disponíveis nos tamanhos 16 e 20Fr, com sonda e dome de retenção em silicone macio, 

com ponta dilatadora, flexível na cor azul, acondicionado em kit estéril, com os acessórios 

para os procedimentos. Referencia 000706 e 010060 da BARD, proc. U.S.A. 

 



 

 

Figura 11: Sistema GAUDERER GENIE® 

SISTEMA GAUDERER GENIE, o PEG que vira BUTTON  

Junto com o kit PEG vem um kit para conversão em sonda de baixo perfil, 

minimizando o alargamento do estoma e proporcionando um ajuste de tamanho 

personalizado. Todo em silicone, dipositivo de fixação interna em formato de cogumelo, 

válvula Tricúspide anti-refluxo. 

Disponível no tamanho de 20Fr e nas versões "Pull" e "Push". 

 

 

 

 

 

         Figura 12: BUTTON BARD® 

BUTTON BARD, dispositivo de substituição em Gastrostomia, de silicone 

biocompativel de baixo perfil e válvula anti-refluxo, acondicionado em kit estéril com 

adaptadores destacáveis, apresentando uma variedade de tamanhos e comprimentos das 

hastes, para fixação da parede gástrica. Os tamanhos são de 18 e 24Fr com hastes de 1.2, 

1.7, 2.4, 3.4 e 4.4cm de comprimento, embalado estéril, marca BARD, proc. U.S.A. 

 

 

 



 
 

Figura 13: WIZARD® 

 

WIZARD, o nosso dispositivo de baixo perfil com balão. De silicone biocompatível 

transparente, possui válvula Tricúspide anti-refluxo que trabalha com baixa e alta pressão.  

Disponível nos tamanhos de 16, 18, 20 e 24Fr com profundidade de 1.2, 1.7, 2.4, 3.4 e 

4.4cm. Acondicionado em kit estéril, possui duas extenções para 

alimentação/descompressão. Marca BARD, proc. U.S.A. 

 

            

 
 

 

Figura 14: TRI-FUNNEL® 
 

TRI-FUNNEL, sonda de gastrostomia que pode ser posicionada cirurgicamente ou 

usada como sonda de substituição. Produzida em silicone transparente, graduada, conector 

em "Y" para alimentação e medicação simultânea, uma terceira via para insulflar o balão 

distal para fixação interna e disco de silicone para fixação à pele. Disponível nos tamanhos 

12 e 14Fr (pediátrica-balão de 5cc) e de 16 a 24Fr (balão de 20cc).Marca BARD, proc. 

U.S.A. 

 

 

 



Quem são os clientes gastrostomizados 

 

O procedimento da gastrostomia pode ser aplicado em qualquer tipo de cliente, não 

havendo para isso distinção entre idade, sexo ou até mesmo classe social. Ela pode ocorrer 

em acidentados ou em portadores de algum tipo de doença que interfira no processo de 

nutrição. 
5, 8, 18, 38

 Devido ao aumento do índice de envelhecimento da população, e 

conseqüentemente o aumento das doenças crônicas degenerativas tais como a Doença de 

Alzheimer, além de acidente vascular encefálico (AVE), quimioterapias ocasionadas por 

vários tipos de câncer, que deixam os clientes incapacitados para o atendimento de suas 

necessidades básicas, o uso desse procedimento vem aumentando. 
5, 38

 A alimentação passa 

a ser insuficiente para atingir suas necessidades de nutrição e como conseqüência, o estado 

geral e a resposta aos tratamentos ficam comprometidos, além de aumentar as 

complicações, que aparecem em número muito maior, se comparadas aos enfermos 

nutridos, já que estes respondem melhor aos tratamentos.
10 

Sabemos da existência do corpo, mas muitas vezes essa imagem fica no 

subconsciente, e seu valor para se viver só é percebido quando se torna incapacitado por 

algum motivo, principalmente por alguma doença. Por isso, as reações das pessoas 

submetidas a uma enterostomia, são as mais diversas possíveis, pois cada paciente reage de 

forma diferenciada. 
39

  Muitos apresentam medo, outros rejeição, nojo, resistência, 

enquanto outros acreditam ter nascido novamente. As emoções, relações sociais, 

familiares, profissionais e afetivas tendem a ficar alteradas. Ao alimentar-se, os indivíduos 

satisfazem suas necessidades fisiológicas como também suas necessidades 

psicossomáticas, trazendo diversas significações e implicações em suas vidas e na das 

pessoas que os acompanham.  Cuidados de enfermagem têm sido usados por longa data em 

referência a técnicas e procedimentos nos clientes, envolvendo uma ação e conhecimento 

do ser que cuida para e com o ser que é cuidado.
 
Para esses clientes o que antes era visto 

como ato de sociabilidade e prazer agora é percebido como algo desprazeroso, impositivo e 

até mesmo constrangedor. Muitas vezes os clientes e seus familiares acabam vivendo 

situações estressantes, podendo acarretar uma desestruturação em seu ambiente familiar. 
10 

Esses procedimentos alteram a imagem corporal, criando ansiedade e desconforto, 

frente ao medo da exclusão e às próprias limitações. A ameaça à vida angustia e, na 

maioria das vezes, faz aflorar no cliente a culpa pelo desajuste social que a sua própria 



condição produz, trazendo repercussões altamente negativas para a sua auto-estima. Por 

isso, todo cliente deve ser informado objetivamente sobre o processo e os novos hábitos a 

que terá que se adaptar, bem como os materiais que lhes serão disponibilizados. Dessa 

forma, o desconhecido se tornará menos ameaçador, já que: 

 

... somos o nosso corpo e através dele. Portanto, torna-se mister cuidar desse 

corpo que é nossa maneira de estar no mundo. Fazemos parte de uma cultura na 

qual o belo e o perfeito exercem um papel preponderante; influencia 

contundentemente a personalidade dos indivíduos, destacando-se, sobremaneira, 

o físico, a auto-imagem, que necessita, a todo custo, estar compatível com o que 

a mídia veicula do modo que a sociedade vigente predetermina. 
 40: 45-52

 

 

 Por ser um procedimento cirúrgico que como tal envolve etapas visando a 

manutenção da saúde do cliente e a prevenção de complicações, destaca-se a necessidade 

de um planejamento da assistência de enfermagem a esses clientes. 

 

Assistência de enfermagem no pré-operatório 

 

Assim, após a realização do histórico do cliente, é preciso verificar qual tipo de 

procedimento será realizado, ou seja, se será laparotômico ou endoscópico para então:  

· determinar a habilidade do cliente tanto de entender como de lidar com a experiência 

cirúrgica a qual será submetido; 

· explicar ao paciente e familiar o objetivo e o procedimento a ser realizado, que é 

atender as necessidades nutricionais;  

· explicar se o procedimento é temporário ou permanente; 

· avaliar as condições da pele do cliente e verificar se há possibilidade de atraso na 

cicatrização da ferida por este apresentar doenças sistêmicas, tais como diabetes ou 

câncer, por exemplo; 
8
 

· realizar as prescrições de enfermagem pertinentes ao preparo do cliente. 

 É importante, antes da realização da gastrostomia, que o cliente esteja em jejum de 

8 a 12 horas para reduzir os riscos de aspiração e das complicações conseqüentes ao 

extravasamento do conteúdo gástrico na cavidade peritoneal. Em alguns casos pode ser 

necessário realizar a aspiração e a lavagem gástrica pré-operatória que será determinada 

pelo médico. 
36

 



Assistência de enfermagem no pós-operatório 

 

 Durante o período em que o cliente se encontrar internado, todos os procedimentos 

realizados devem ser explicados a este e a seu familiar. 

 No pós-operatório imediato, após observar o estado da ferida e do cateter para 

determinar a manutenção apropriada, implementa-se a assistência de enfermagem 

objetivando atender às necessidades nutricionais. Assim, o primeiro alimento líquido é 

administrado, tão logo haja determinação médica. Geralmente consiste em água e 10% de 

glicose. A quantidade de líquido fornecido varia entre 30 a 60 ml de cada vez, mas esta é 

aumentada gradualmente. No segundo dia, de 180 a 240 ml podem ser dados de uma só 

vez, respeitando-se a tolerância do cliente e caso não haja vazamento de líquidos ao redor 

do cateter. Líquidos calóricos são adicionados gradualmente sempre se observando a 

aceitação do cliente. Alimentos batidos no liqüidificador são adicionados a líquidos claros 

até que uma dieta completa seja alcançada. A dieta deve estar em temperatura ambiente.
 7, 8 

Cuidar do cateter e prevenir infecção: Após a alimentação, a abertura do cateter 

deve ser coberta com uma compressa de gaze (10x10 cm) estéril segura por um elástico ou 

tira de esparadrapo. O cateter deve ser lavado com 20-30 ml de água filtrada após a 

administração de alimentos e medicações. 
8 

 No pós-operatório mediato, é necessário implementar os cuidados com a pele do 

cliente. A pele em volta do estoma requer um cuidado especial, porque pode ficar irritada 

pela ação enzimática dos sucos gástricos que vazam ao redor do cateter. Se não for tratada, 

a pele torna-se macerada, vermelha, ferida e dolorida. Lavar a área ao redor do cateter com 

água e sabão diariamente. Caso seja necessário pode ao redor do cateter aplicar placa de 

hidrocolóide para manter a integridade da pele, protegendo-a contra as secreções 

gástricas.
8   

Ajudar na adaptação da imagem corporal: avaliar um sistema de apoio familiar. 

Um membro na família pode surgir como pessoa de apoio importante, que se tornará o 

principal comunicador entre o paciente e o pessoal da equipe de saúde.
8 

São cuidados básicos com o Estoma: pesquisar sinais de complicações como: 

infecção de ferida, celulite, abscesso, sangramento [Figura 6], granuloma, deslocamento 

e/ou retirada acidental do cateter [Figura 7],
 8

 aderências e necrose tecidual, o que é 

observado verificando-se a ocorrência ou não de resistência do cateter ao ser girado por 

360°.
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Figura 6: Sangramento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Retirada acidental do cateter 

 

Após três dias de ocorrido o procedimento da gastrostomia é necessário que seja 

feita limpeza no local uma vez por dia usando-se sabão neutro, água filtrada ou soro 

fisiológico, haste flexível de algodão e uma bacia para água. Para iniciar a limpeza deve-se 

soltar o fixador do coxim externo. Com água e sabão lava-se bem o cateter e a parte de 

baixo do retentor, que deverá ser elevado de forma cuidadosa. O contorno da ferida deverá 

ser limpo com o uso da haste flexível de algodão. A pele deverá ser completamente seca ao 

redor do orifício. Os adaptadores do cateter deverão ser lavados com água e sabão sem 

serem desconectados, retirando qualquer resíduo existente. 
10

 

 



Cuidados na administração da alimentação ou medicação 

 

Uma alimentação de 300 a 500 ml geralmente é dada a cada refeição e requer de 10 

a 15 minutos ao todo. Manter a cabeceira da cama elevada a aproximadamente 30°, por 

pelo menos meia hora após a alimentação facilita a digestão e diminui o risco de aspiração. 

4, 6   
Os cuidados de enfermagem referentes à administração de alimentação e medicação ao 

cliente com gastrostomia, diferem pouco dos cuidados observados nos cateteres naso e oro 

enterais instalados com os mesmos propósitos. 
42

 

 

Tipos de fórmulas alimentares 

 

Nos países desenvolvidos, é comum o uso de dietas enterais industrializadas na 

alimentação por gastrostomia. Existem no mercado várias preparações no mercado que são 

escolhidas de acordo com a sua especificidade para o estado de saúde do cliente e de sua 

função intestinal. 
8:747, 43 

Em nosso país, o consumo desse tipo de dieta vem aumentando 

gradativamente. As dietas industrializadas são práticas, nutricionalmente completas e 

oferecem maior segurança quanto ao controle microbiológico e composição. No entanto, 

não estão acessíveis para a maioria da população brasileira devido ao seu custo elevado. 

No contexto domiciliar é preferível usar as dietas enterais preparadas pela própria família, 

por razões econômicas e culturais.
 42 

Uma vez restabelecidos a ingestão por via oral e o trânsito intestinal, quando o 

cliente foi submetido a gastrostomia temporária, retira-se o cateter de gastrostomia. Na 

maioria das vezes, o trajeto se oblitera em alguns dias. Se porventura permanecer um 

orifício com extrusão da mucosa gástrica, é indicada correção cirúrgica. 
41

 

As fórmulas alimentares industrializadas ou alimentos cosidos e liquidificados 

podem ser administrados em “bolus”, por gravidade ou por meio de gotejamento contínuo 

com bomba de infusão (BI), de acordo com as necessidades da criança ou do adulto, de 

maneira intermitente ou contínua. 
8
 

As complicações mais freqüentes das gastrostomias são: retirada acidental do 

cateter devido à movimentação excessiva, obstrução do cateter, extravasamento de suco 

gástrico, granuloma, íleo paralítico, pneumoperitôneo e sangramento. 
35, 36

  



É possível que durante a administração da dieta ocorra vazamento pelo cateter, o 

que está geralmente associado ao alargamento do estoma ou afastamento do cateter. Para 

evitá-lo, deve-se tracionar delicadamente o cateter e reajustar a fixação externa, 

posicionando-se o cateter a 90 graus para não haver tração ao redor do local e na parede 

interna do estômago.
 41   

Educação para saúde do cliente e da família 

 

Ao realizar as orientações de preparo para alta do cliente o enfermeiro deve iniciar 

o processo educativo para saúde do cliente e da família. 

● Educar/ensinar ao cliente e/ao familiar para o cuidado domiciliar: demonstrar ao 

cliente ou ao familiar como checar o resíduo gástrico antes da alimentação. 
 

● Orientar e ensinar ao cliente e ao familiar a lavar o cateter pela administração de 

água filtrada a temperatura ambiente, antes da alimentação e após, para livrá-lo de 

partículas alimentares, que podem decompor-se caso sejam deixadas no cateter. 
 

● Orientar e ensinar ao cliente ou familiar que todas as alimentações são dadas à 

temperatura ambiente ou próxima à temperatura do corpo. 
8:754 

● Orientar/ensinar ao cliente ou familiar a consultar o médico e o nutricionista a 

fim de propiciar uma dieta adequada às suas necessidades. 
42 

 

Cuidados com o cateter 

 

 O cateter de gastrostomia deve ser cuidado com se fosse a própria boca do cliente. 

Com isto, as complicações potenciais são evitadas e aumenta-se a vida útil do cateter. 

Lavar as mãos antes da manipulação do cateter; limpá-lo com água morna e sabão; girar o 

cateter uma ou mais vezes no sentido horário e anti-horário; lavar o cateter após as 

refeições e medicações com água a temperatura ambiente; triturar bem comprimidos, 

cápsulas e drágeas, diluindo com água filtrada suficiente antes de administrá-los; verificar 

se o cateter encontrasse bem fixo sem comprimir a pele; manter a vedação correta quando 

não estiver em uso são cuidados diários fundamentais. 
41 

 

 

 



Cuidados com o preparo da dieta 

 

A gastrostomia permite o uso de dieta artesanal pelo cateter, ou seja, o alimento, 

conforme já colocado anteriormente, pode ser batido no liquidificador e coado em peneira 

fina. É sem dúvida tão nutritivo quanto a dieta industrializada, com aspecto e odor 

melhores, o que aumenta o apetite do cliente.
 8

 Os cuidados adiante descritos devem ser 

aplicados ao cliente em cuidado domiciliar e deverão ser orientados por ocasião de sua 

internação para realização do procedimento. Orientar/ensinar ao cliente ou ao familiar 

quanto à necessidade de higiene. Ela é fundamental no preparo dos alimentos caso seja 

utilizada dieta caseira. 

 O local de preparo deve estar bem limpo. Lavar as mãos com água e sabão e após, 

separar todos os ingredientes a serem utilizados, verificando a data de validade das ou o 

seu estado de conservação. Lavar com água corrente e sabão todos os utensílios a serem 

utilizados no preparo da dieta e, depois, passar água fervente. Lavar as embalagens com 

água e sabão antes de abri-las e higienizar os alimentos (verduras, legumes, frutas). Medir 

corretamente os alimentos e prepará-los de acordo com a prescrição do nutricionista. A 

conservação do preparado deve ser feita no refrigerador com a dieta acondicionada em 

recipiente de vidro ou louça devidamente tampado. A dieta preparada, só pode ser utilizada 

por vinte e quatro horas.  Trinta minutos antes de sua administração a quantidade da dieta a 

ser ministrada deve ser retirada do refrigerador e não pode ser aquecida.
 42

 

 

Visita domiciliar 

  

Visita domiciliar é o atendimento ao cliente (família, comunidade) em seu 

domicilio pelo profissional de saúde (enfermeiro, médico, nutricionista,...), a fim de 

diagnosticar, prescrever, intervir ou avaliar, no sentido de promover, proteger e recuperar a 

homeostasia do próprio cliente (da família, comunidade). 
44, 45

 

 Deve ser considerada no contexto de educação em saúde por contribuir para a 

mudança de padrões de comportamento e, conseqüentemente, promover a qualidade de 

vida através da prevenção de agravos à saúde do cliente (família, comunidade); propicia 

atendimento holístico por parte dos profissionais, sendo, portanto, importante à 

compreensão dos aspectos psico-afetivo-sociais e biológicos da clientela assistida. 
46

 



 Nesta pesquisa a visita domiciliar foi utilizada com vários propósitos: para avaliar e 

diagnosticar o estado de saúde do cliente gastrostomizado; identificar as principais 

necessidades de ensino do familiar para prestar cuidados; conhecer o contexto domiciliar 

no qual se encontra inserido o sujeito do estudo; estabelecer uma relação empática com o 

cliente e os familiares; suprir as necessidades de conhecimento do cuidador no domicílio; 

estabelecer, em parceria com o cuidador familiar, um plano assistencial adequado às 

necessidades do seu ente querido e a sua realidade sócio-econômica; supervisionar e 

avaliar a resposta dos cuidados ensinados, prestados ao cliente, além do atendimento aos 

familiares e clientes quando requisitada, mesmo fora dos encontros agendados.  

Dentre as muitas vantagens que apresenta esta modalidade de atenção à saúde, na 

literatura foram encontradas as seguintes: 

● Proporcionar a observação e o conhecimento do indivíduo dentro do seu 

verdadeiro contexto ou meio ambiente, caracterizado pelas condições da habitação, 

de higiene, saneamento básico e pelas relações afetiva-social, entre os vários 

membros da família, que são alguns dos importantes fatores a serem identificados 

para a prestação de assistência integral a saúde; 

● Facilitar a adaptação do planejamento da assistência de enfermagem de acordo 

com a situação socio-econômica da família e com a sua própria experiência de vida; 

● Proporcionar melhor relacionamento do profissional com a família, por ser o 

método menos formal e sigiloso em relação aos utilizados nas atividades internas 

dos serviços.
47

 

● Quando bem utilizada, a visita domiciliar reduz custos hospitalares, melhoram o 

prognóstico dos clientes em alguns casos.
 

 

A visita domiciliar é citada também como instrumento de trabalho valioso no 

cuidado de enfermagem, sendo utilizada nas mais diferentes formas de acompanhamento 

dos clientes, quer sejam eles: com agravos crônicos de saúde ou como uma forma de 

atenção primária à saúde. 
48

 

 

Breve histórico da visita domiciliar em enfermagem 

  

 
Na enfermagem a visita domiciliar teve seu início na Saúde Comunitária 

Internacional através de um grupo de enfermeiras voluntárias que identificando as 



deficiências de cuidados prestados nos hospitais de Liverpool, Inglaterra, implementou 

uma modalidade de ação domiciliária que complementava os serviços de enfermagem, 

principalmente em regiões carentes. Tal iniciativa tornou possível a este grupo de 

enfermeiras identificar a relação entre o fator sócio-econômico e o nível de saúde da 

comunidade, o que lhes fez aliar a assistência direta ao cliente, o trabalho educativo 

preventivo direcionado inicialmente às mães e crianças, objetivando minimizar os 

problemas identificados e elevar o nível de saúde da população carente.
 49

 

 Por reconhecimento a estes serviços prestados por estas enfermeiras a sua esposa 

acometida por uma doença, William Rathbone criou o primeiro serviço de Enfermeiras 

Visitadoras, que teve como coordenadora Mary Robinson, cujas principais atribuições 

eram: prestar assistência direta ao enfermo; promover a educação do paciente e seus 

familiares sobre princípios da enfermagem, asseio corporal e higiene local e geral e 

desenvolver a função de trabalhadora social. A repercussão do trabalho do grupo teve 

como resposta a sua integração ao movimento geral de Saúde. 
49

 

Com o crescente volume de trabalhos e necessidade de aprimoramento do grupo 

William Rathbone criou então a primeira Escola de Adestramento de Enfermeiras em 

Saúde, filiada a Royal Infirmary de Liverpool, com concurso de Florence Nightingale. As 

alunas ao concluírem o curso recebiam o título de Enfermeiras Graduadas em Saúde, vindo 

mais tarde a serem denominadas Enfermeiras de Saúde Pública. Suas atribuições passaram 

a ser: prestar cuidados de enfermagem; desenvolver trabalho educativo e identificar 

possíveis causas domiciliares que interferiam na saúde do indivíduo e família. 

Tais eventos possibilitaram o surgimento de um novo mercado de trabalho para as 

enfermeiras visitadoras que até então trabalhavam como voluntárias. 
49

 

Nos EUA o trabalho de Enfermeira Visitadora começou em Nova York e as 

atribuições dessas enfermeiras diferiam das inglesas, que consistiam em: aplicar ordens dos 

Inspetores Médicos escolares; realizar visitas aos alunos; orientar mães sobre higiene geral 

e infantil e encaminhar crianças aos dispensários.  

Com o reconhecimento do trabalho das Enfermeiras Visitadoras de NY, outras 

instituições públicas de outras cidades também as contrataram seus serviços, difundindo 

esta modalidade de atuação da enfermagem. Com isto foram formadas associações com 

diversas denominações até se chegar ao nome de Associação de Enfermeiras Visitadoras. 

49
 



Um evento importante da época foi o surgimento da função de Supervisão de 

Enfermagem, atividade esta realizada anteriormente pelos Inspetores Médicos. Outros 

fatores concorreram para o desenvolvimento e expansão da enfermagem praticada pelas 

Visitadoras: o progresso científico; a emancipação da mulher; a revolução industrial e seus 

reflexos no âmbito da saúde e o desenvolvimento das medidas sócio sanitárias. 
49

 

Remonta desta época a ênfase ao caráter científico da enfermagem (o porquê dos 

procedimentos). 

No Brasil as primeiras visitas domiciliares foram realizadas por Socorristas da Cruz 

Vermelha, em 1918, devido à epidemia da gripe espanhola. Mais tarde deu-se a fundação 

da Escola de Enfermagem Anna Nery, no ano de 1923, na cidade do Rio de Janeiro, que 

originou no país, a Enfermagem de Saúde Pública, concebida nos moldes 

“nightingaleanos”, para prestar assistência em Saúde Pública e Comunitária. 
49

 

Paralelo ao curso de enfermagem, em virtude dos diversos agravos que acometiam 

a população: epidemias de varíola, malária, febre amarela, tuberculose e doenças 

sexualmente transmissíveis, foi criado o curso de Visitadora de Higiene, com duração de 

seis meses, cujo objetivo era atender aos serviços de proteção e assistência à maternidade e 

infância e aos de Inspetoria e Profilaxia da Tuberculose, até que a primeira turma de 

enfermeiras se formassem e pudessem assim, substituir estas visitadoras de no então 

Departamento Nacional de Saúde Pública. 
47, 49 

Várias transformações ocorreram nos cenários da Política e da Saúde até os dias de 

hoje, tendo sido acompanhadas de perto pela Enfermagem, com suas valiosas 

contribuições, mesmo quando a assistência à saúde aos indivíduos passou a ser cuidada 

pelos Institutos de Aposentadorias de Pensões (IAP‟s), que eram vinculados aos diversos 

segmentos profissionais: Marítimos, Comerciários, Bancários, Industriários, dos 

Estivadores e Transportadores de Carga, recebendo assim, a visita domiciliar, pouca 

importância. 
47

 

Criado em 1949, o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência 

(SAMDU), foi mantido pelos IAP‟s e Caixas de Pensões em detrimento do 

descontentamento dos trabalhadores à assistência de saúde até então prestada a estes. Estas 

equipes eram compostas por um médico, um auxiliar de enfermagem e o motorista da 

ambulância, que eram aparelhadas com uma maleta de medicação de urgência, 

esfigmomanômetro, balão de oxigênio e maca. 
47

 



Até 1967 não havia uma política nacional de saúde, que só foi instituída quatorze 

anos após a criação do Ministério da Saúde (1953), oriundo do Ministério da Saúde e 

Educação e que até então se mantinha como desmembramento do antigo ministério. O 

M.S. até 1975 não assumiu o seu caráter executivo de políticas de saúde, quando o modelo 

econômico vigente entra em crise, assim como todo o mundo capitalista. A desigualdade 

entre ricos e pobres se torna cada vez maior, assim como o desemprego da população. O 

modelo de saúde previdenciário, hospitalocêntrico não atendia mais aos indivíduos. 
40 

É 

criado o Sistema Nacional de Saúde (S.N.S.), que integra todos os serviços de ações de 

interesse da saúde, fossem públicos ou privados. 
46

 

As Ações Integradas de Saúde (AIS) começam então a serem implantadas de 

acordo com as características de cada Estado nas Unidades Federadas em 1981, mas sem 

conseguir avançar ou evoluir conforme o esperado. 
47

 

Foi só na VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986, que se propôs a criação de 

um Sistema Único de Saúde, coordenado pelo M.S., com a participação da sociedade 

através de suas entidades. Nesta conferência os tema abordados e discutidos a níveis 

municipal, estadual e federal foram: saúde como direito; reformulação do S.N.S. e 

financiamento do setor saúde. 
45

 

Parte das idéias discutidas nesta conferência lançaram as bases da reforma 

sanitárias do Sistema Único Descentralizado de Saúde Nacional (S.U.D.S.), que foi 

definido pela Constituição de 1988 e regulamentado em 1990 através da lei 8.080, a qual 

define o modelo operacional do Sistema Único de Saúde (S.U.S.), propondo a sua forma de 

organização e funcionamento. 
46

 

 Os princípios doutrinários definidos para o SUS são: universalidade, equidade e 

integralidade e seus princípios organizativos são: hierarquização, participação popular e 

descentralização. 
47

 

 O SUS tem os seguintes objetivos e atribuições: identificação e divulgação dos 

fatores condicionantes e determinantes da saúde; formular as políticas de saúde; fornecer 

assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas; 

executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica; executar ações visando à saúde 

do trabalhador; participar na formulação da política e na execução de aloés de saneamento 

básico; participar na formulação da política de recursos humanos para a saúde; realizar 



atividades de vigilância nutricional e de orientação alimentar; participar das ações 

direcionadas ao meio ambiente; formular políticas referentes a medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos, e outros insumos de interesse para a saúde e a 

participação na sua produção; controle e fiscalização de serviços, produtos e substancias de 

interesse para a saúde; fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para 

consumo humano; participação no controle e fiscalização de produtos psicoativos, tóxicos 

e radioativos; incremento do desenvolvimento cientifico e tecnológico na área da saúde. 
47 

Várias foram às ações de saúde que passaram a receber recursos financeiros 

federais, a nível municipal com a regulamentação do SUS. Dentre elas encontra-se o 

Programa de Saúde da Família, ao qual a presente pesquisa poderá ser aplicada. “A 

estratégia do PSF prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das 

pessoas, de forma integral e contínua”. 
48

 

O objetivo do PSF é a reorganização da pratica assistencial em novas bases e 

critérios, em substituição ao modelo tradicional de assistência, orientado para a cura de 

doenças e realizado principalmente no hospital. A atenção está centrada na família, 

entendida e percebida a partir de seu ambiente físico e social, o que vem possibilitando às 

equipes de Saúde da Família uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da 

necessidade de intervenções que vão alem das praticas curativas. 
50

 

 A equipe multiprofissional do PSF é composta por um médico generalista, um 

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde, 

basicamente. No PSF a maioria das ações assistenciais realizadas pelo enfermeiro ocorrem 

no domicilio do cliente, atendendo à comunidade em todas as suas necessidades de saúde. 

50
 

 Visita domiciliar de enfermagem no PSF inclui todas as ações de saúde já descritas 

anteriormente, além de visar outros aspectos, tais como a aplicação de medidas de controle 

nas doenças transmissíveis ou parasitárias e, principalmente, a educação. As ações de 

enfermagem na Visita Domiciliar inclui o levantamento das necessidades, quando são 

identificadas as necessidades da clientela. 
45

 

Neste estudo, foi a necessidade sentida pelo familiar cuidador de cliente 

gastrostomizado, movimentando-se em busca de proporcionar ao seu ente uma melhor 

qualidade de vida, que veio ao encontro da nossa assistência. 



As seguintes etapas são preconizadas nessa visita: planejamento: esta fase do 

trabalho já mostra o desenvolvimento da visita. Durante o planejamento, leva-se em 

consideração a seleção de vistas, coleta de dados, plano de visita e preparo do material; 

seleção de visitas: deve levar em consideração [1] o tempo disponível; [2] o horário mais 

adequado para a família, a fim de que não perturbe os afazeres domésticos; [3] as doenças 

de maior relevância e por isso, de maior prioridade e [4] o estabelecimento de um itinerário 

que otimize tempo e meios de transporte utilizados nestas visitas, uma vez que, foram 

realizadas por vezes, mais de uma visita por dia. 

No presente estudo, a visita domiciliar inicial, bem como as subseqüentes foram 

agendadas de acordo com a solicitação do familiar, sujeito da pesquisa, que determinou 

quando e como seriam realizados os encontros. Na Clínica Vídeo-Endo as visitas são 

realizadas levando-se em consideração a necessidade do cliente e a minha disponibilidade 

para atender ao cliente e a família. No meu atendimento são realizados cuidados 

demonstrativos para ensino e orientações às pessoas responsáveis pela continuidade do 

cuidado no domicílio.  

● Coleta de dados: Realiza-se um levantamento prévio por meio de fichas das 

famílias que foram visitadas. 

● Plano de visita domiciliária: Procede-se à identificação da família: endereço 

completo, condições sócio-sanitárias, diagnóstico, tratamento médico e assistência de 

enfermagem. 

● Execução: Nessa etapa priorizam-se algumas regras: atendimento, na medida do 

possível, às prioridades; uso de uma linguagem clara, de acordo com o nível da família, a 

fim de que as famílias falem claramente dos problemas que as afligem no seu viver diário, 

prestando assistência de enfermagem respaldada nos meios científicos; observar o meio 

ambiente e as reações das pessoas frente aos problemas, mantendo contato discreto e 

amável. Ao término, realiza-se de maneira clara e global uma avaliação de como se deu a 

visita, anotando suas vantagens e limitações. 

● Registro dos dados: Descreve-se aqui as observações de enfermagem verificadas 

durante a visita, de maneira legível, sucinta e objetiva, no prontuário para que possamos 

dar, posteriormente, continuidade ao atendimento.  



● Avaliação: Nesta fase avalia-se o plano de visitas, as observações e as ações 

educativas ou curativas e também os pontos positivos e negativos, se as soluções das 

prioridades foram realmente atingidas e se a família progrediu na resolução dos 

problemas. 
46

 

A fase de avaliação dos conteúdos apreendidos pelos familiares sujeitos do estudo 

se deu a partir da observação participante da realização do cuidado pelo familiar ao cliente 

nas visitas subseqüentes. 

A avaliação era considerada satisfatória à medida que o cliente apresentava 

evolução satisfatória do seu quadro bio-psico-emocional e que o familiar executava o 

cuidado com desenvoltura e segurança. 

Vejo que com isto a enfermagem vem se desenvolvendo, conquistando e ocupando 

espaços, expandindo seus conhecimentos e suas áreas de atuação, especializando-se, 

buscando enfim, sua autonomia. Também vem se transformando e se moldando às diversas 

realidades encontradas.  

Atualmente, várias escolas foram criadas em todo o território nacional, sempre 

buscando atender ao indivíduo, a família e a comunidade respeitando sua individualidade, 

suas particularidades, seguindo os preceitos preconizados por Horta 
6
:   

 

Cabe à enfermagem [...], assistir ao ser humano, dentro da família e da 

comunidade, direta ou indiretamente, através da enfermeira e de pessoal auxiliar, 

para atender às necessidades humanas básicas e intervir na história natural da 

enfermagem em todo os níveis de prevenção. 

 

 

O CUIDADO DOMICILIAR   

  

O cuidado de enfermagem envolve vários fatores relacionados aos valores 

humanistas e altruístas, desde a fé e a esperança; o cultivo de sensibilidade, a relação de 

ajuda, a aceitação dos vários tipos de expressão de sentimentos, o uso de um método 

científico para resolver os problemas; a educação, a manutenção de um ambiente em 

condições de proporcionar a saúde física, mental, cultural e espiritual.
 51

 

Para Robert Mc Namara citado por Dieckmann  52
  a assistência domiciliar: 

 

... é aquele componente abrangente de um cuidado de saúde pelo qual serviços 

são providos à indivíduos e famílias em suas residências com a finalidade de 



promover, manter ou restabelecer a saúde ou minimizar os efeitos de 

enfermidades ou inaptidões.  

 

Nesse aspecto do cuidar, característico do enfermeiro, destaco o cuidado domiciliar, 

que é desenvolvido com o ser humano no contexto de sua residência. Compreende o 

acompanhamento, a conservação, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de clientes 

em resposta às suas necessidades e a de seus familiares, providenciando o efetivo 

funcionamento do contexto domiciliar. 
53 

  

É importante dizer que, na atualidade, o espaço privado está assumindo, cada vez 

mais rápido, a atenção da saúde à clientela substituindo o espaço público tradicional, 

exigindo uma revisão no método de trabalho empregado para enfermagem no ambiente 

domiciliar. A visita domiciliar é uma intervenção que reúne pelo menos três aspectos que 

devem ser apreendidos e desenvolvidos como a observação, entrevista e história ou relato 

oral dos pacientes. Ela é um método utilizado para proporcionar a ação preventiva à 

família, realizada com o propósito de conhecer o cliente e seus familiares em seu ambiente 

a fim de que estratégias sejam elaboradas para promover o desenvolvimento do 

autocuidado e a melhor realização da tarefa dos cuidadores. Pode-se dizer que a visita é 

uma "entrada consentida" no mundo do outro e por esse motivo precisa ser previamente 

autorizada. 
54

 

O tratamento pode ser feito com o cliente que consegue fazer por ele mesmo, ou 

seja, ele fará o autocuidado com a ajuda de especialistas ou então, poderá também ser feito, 

para aqueles que não estiverem aptos ao cuidado, por familiares ou cuidadores que serão 

previamente escolhidos pelos familiares. 
54

 

Esse novo procedimento em domicílio apresenta benefícios, pois maior quantidade 

de leitos hospitalares poderá estar disponível para doentes que realmente necessitam estar 

nesse estabelecimento, enquanto outros poderão ser tratados em casa. Para esses, será um 

beneficio, porque, além de estarem próximos de seus entes, poderão contar com 

profissionais de formação acadêmica mais avançada, sendo conseqüentemente mais bem 

preparados e capazes de atender as necessidades de forma verdadeira e integral, além de 

assumirem papéis flexíveis e com maior autonomia, não aceitando improvisos e 

informalidades. 
55

 

A assistência domiciliar teve como o pioneiro os EUA. Foi em 1780, em Boston, 

que se implantou o home care, formado basicamente por enfermeiras que faziam visitas 

com fins filantrópicos. Mas foi com o fim da Segunda Grande Guerra que cresceu de forma 



significativa e as visitas feitas por médicas foram aos poucos substituídas por visitas feitas 

por enfermeiras visitadoras. 
55

 

Esse sistema teve maior divulgação especialmente na década de 90 nos EUA com 

clientes em estado terminal de AIDS. Isso fez surgir um modelo alternativo de atenção a 

eles dando origem às chamadas casas de convivência. Havia equipes de profissionais de 

saúde, voluntários formados por assistentes sociais, médicos, enfermeiros, nutricionistas e 

psicólogos que proviam os cuidados necessários. Com essa vitória e experiência, 

introduziu-se um modelo de atenção à cliente com visitas domiciliares nas quais procura-se 

tratar precocemente em casa com exames complementares e profissionais especializados. 

Iniciava-se assim a assistência domiciliar institucionalizada, estendendo-se também a 

outras doenças que poderiam ser tratadas em casa. 
55

 

No Brasil, as visitas domiciliares começaram com a criação do Serviço de 

Enfermeiras Visitadoras do Rio de Janeiro em 1919. Em 1949, foi criado o Serviço de 

Assistência Médica Domiciliar de Urgência em função da insatisfação da ineficácia do 

atendimento de urgência. A partir da década de 90 foram implantados outros tipos de 

serviços domiciliares, embora o que se tenha sejam depoimentos de pessoas vivendo essa 

situação, não havendo ainda muitos registros formais sobre esse tipo de assistência. 
55

 

Um dos motivos de sua difusão é que a população de idosos tende a aumentar. 

Esses por sua vez, requerem maior uso de assistência médica e de enfermagem, elevando o 

custo para os órgãos públicos de saúde ocupando seus leitos, muitas vezes, sem 

necessidade. Por isso está sendo cada vez mais evidente o serviço domiciliar. Além de 

diminuir os custos da assistência nota-se que o ambiente familiar melhora de forma 

significativa a recuperação dos clientes, especialmente quando se trata de crianças e idosos. 

56
 

O home care praticado pela assistência médica privada também, é multidisciplinar e 

composto por enfermeiros, farmacêuticos, médicos, nutricionistas, assistentes sociais, 

fisioterapeutas e psicólogos. No Brasil a condição sócio-econômica da população torna um 

empecilho para o seu desenvolvimento. 
56

 

Em ambas modalidades de atendimento a assistência médica deve possuir 

qualidade, custos e resultados. As pessoas procuram serviço pelo qual podem pagar, por 

isso, os profissionais, a fim de obterem boa produtividade, precisam produzir com 

qualidade. A produção quer dizer "quanto se faz" enquanto produtividade significa "quanto 



e com que custo se faz". Logo, o profissional que produzir com qualidade obterá maior 

produtividade. 
56

 

Mas será que o atendimento do profissional é o mesmo esperado pelo cliente?  

A qualidade no hospital depende do envolvimento de todos no processo, da 

conscientização de todos sobre os objetivos a serem atingidos, do entendimento da relação 

efetiva, da mudança de paradigma, do rompimento de barreira. 

Nos hospitais desenvolvem-se processos dentro de uma mesma estrutura física, 

onde os serviços de apoio são centralizados. Isso facilita o atendimento e os controles 

gerenciais de qualidade. Já no atendimento domiciliar há maior complexidade, 

descentralização dos serviços, onde várias pessoas influenciam os controles gerenciais. É 

nele que os profissionais mostram realmente suas habilidades, pois irão trabalhar sozinhos. 

Embora possa haver uma equipe que os apóie, eles estarão destituídos de uma instituição. 

Eles deverão também saber respeitar o local, já que ele está repleto de simbologias e 

significados daquela família. Se for preciso alterações no ambiente, elas deverão ser feitas 

com a colaboração do cliente de forma a não atrapalhar seu bem estar. 
57   

Para que o cuidado domiciliar seja eficiente é preciso que a equipe de 

enfermagem compreenda conceitos dessa assistência como atendimento, atenção, 

internação e visita. Desta forma, o método de trabalho empregado para 

enfermagem no ambiente domiciliar deve ser revisado. 
57 

 

O domicílio é o produtor de saúde já que nele se encontram recursos internos da 

família que, somados aos externos, têm como meta a manutenção ou restauração da saúde 

de seus membros. 
57 

As pessoas tendem a enfrentar melhor suas dificuldades quando estão 

em seu próprio meio familiar, sendo, então, o domicílio o seu lugar do cotidiano, da sua 

realidade concreta e de seu mundo vivido, local onde se desenvolvem física, emocional, 

mental e espiritualmente. 
58

 

Ainda que o tratamento em domicílio apresente benefícios para o cliente, há alguns 

fatores negativos que impossibilitam esse tipo de internação. Alguns clientes que 

apresentam doenças graves com maiores riscos não poderão ter esse tipo de tratamento. 

Nesse caso, o hospital é o local mais indicado, já que apresenta estrutura mais preparada 

para mantê-lo. Outro fator que dificulta é a condição sócio-econômica da família, visto que 

ainda é um tratamento particular ou dependente de um plano de saúde. Esses dois são 

fatores que comprometem a qualidade do cuidado, conforto e segurança do cuidador. 
59

 



Aproximando-se do conceito adotado nos países desenvolvidos, além do benefício 

freqüentemente observado, da diminuição dos custos, a assistência quando é praticada no 

ambiente familiar melhora indiscutivelmente a recuperação do cliente. O atendimento 

domiciliar aparece como alternativa a prestação de serviços aos clientes e seus familiares, e 

vem sofrendo um grande incremento nos últimos anos. Na concepção de Gonçalves:
 

O cuidador leigo é uma pessoa que se envolve no processo de cuidar do outro, 

vivenciando uma experiência contínua de aprendizagem, ao mesmo tempo em 

que a divide com pessoa cuidada, resultando na descoberta de potencialidades 

mútuas. 
60: 104 

 

Quando cuidamos, pensamos na cura, no tratamento e, quase automaticamente, 

executamos gestos e fazemos comentários que apesar de muitas vezes não percebermos, 

para aquela pessoa que está sendo cuidada pode ser esperança ou motivo de tristeza. Mas, 

para que esse procedimento aconteça de maneira correta, fora do ambiente hospitalar, 

deve-se levar em conta as características do ambiente domiciliar no que diz respeito aos 

aspectos físicos.  

 

O cuidado 

 

O cuidado teve sua importância reforçada em meados da década de 70, quando 

Madaleine Leininger define de forma mais aprofundada o conceito de cuidar. Para ela o 

cuidado é o foco dominante e unificador da enfermagem, o que significa assistência de 

apoio que ajudará necessidades evidentes de indivíduos ou grupos para melhoria de suas 

condições vitais. A palavra cuidado deriva dos vocábulos carion (inglês) e kara / karon 

(góticas) que possuem o mesmo significado de dar atenção, preocupar-se e ter 

responsabilidade. 
61

 

O processo de cuidar envolve crescimento e ocorre independente da cura. Envolve 

sentimentos como aliviar, confortar, favorecer, ajudar, promover, etc. O cuidado é 

imprescindível em todas as situações de enfermidades e incapacidades. 
61

 

Contrapondo a afirmação de Waldow 
61 

de que o cuidado acontece até mesmo 

independente da cura, Leopardi 
62

 afirma que o cuidado relaciona-se diretamente com a 

cura e que ultimamente faz parte dos interesses da enfermagem, ligando-se à sua origem e 

natureza, além, é claro, de compreender a expressão profissional. Para ela, o cuidar é uma 

arte e um exercício contínuo que se constrói em sua pureza, incluindo o reconhecimento de 



si e principalmente do outro, livrando-se de mitos e regras que dificultam a identificação e 

realização de valores e princípios. Na minha prática pude observar que os clientes que 

recebem maior cuidado familiar apresentam melhor resposta ao tratamento. 

 

O sentido do cuidar 

 

Ainda que filósofos, psicólogos e psiquiatras como Carl Rogers, psicólogo, 

escreveu uma teoria humanística; Fromm Reichmann, psiquiatra, elaborador da teoria do 

apego, Erick Erikson, filósofo, influenciado por Heidegger, que elaborou uma justificativa 

de base psicológica para o cuidado e o filósofo norte americano Mílton Mayeroff, que 

propôs em seu livro, On Caring, uma explanação detalhada das experiências de cuidar e ser 

cuidado apresentem suas concepções individuais sobre o cuidar e o cuidado, todas elas 

convergem para o mesmo sentido, onde se percebe que o ato de cuidar nada mais é que 

ajudar alguém que esteja precisando, não só com objetos materiais, mas também com 

amor, compreensão, aceitação, paciência, responsabilidade e conhecimento das 

necessidades, a fim de uma maior interação entre ambas as partes e obtenção de 

crescimento e amadurecimento que levarão a uma cura mais rápida, acrescentando no 

modo de ser do cuidador. 
60, 63 

No Brasil, a palavra cuidado expressa a atenção que as pessoas têm umas com as 

outras, não importando seu grau de parentesco, podendo ser este familiar, entre amigos, 

entre vizinhos ou até profissionais de saúde.
 64

 

Segundo Waldow 
61

, em 1990 Morse 
65

 conduziu um estudo referente ao cuidado 

com base em revisão literária de enfermagem que enfocava o assunto, onde encontrou 4 

concepções diferentes: cuidado como imperativo moral ou ideal; cuidado como um 

sentimento; cuidado como relacionamento interpessoal e cuidado como intervenção 

terapêutica. 

Com informações obtidas no texto de Interação enfermeiro-familiar de cliente com 

comunicação prejudicada 
66 

e Interface cuidado-investigação em enfermagem 
63

, para um 

tratamento mais adequado do cliente é preciso a interação enfermeiro - família através da 

comunicação.  

O contato entre as partes visa troca de experiência e vivência e assim o profissional 

de enfermagem poderá obter informações sobre o cliente. Outro fator importante é que 



com esse tipo de diálogo, o enfermeiro adquire experiência de outras pessoas, e em seu 

trabalho diário poderá ajudar mais, através da escuta, compreensão e respeito. 

Esse profissional deve possuir formação também pedagógica e entender as 

necessidades, sejam elas de ansiedade, angústia ou tristeza, nas quais o familiar e até 

mesmo o próprio cliente têm de expor uma determinada situação, e saber interagir com 

eles. Ele deve exercer um papel educativo que não deve ser visto apenas como troca de 

conhecimento científico, mas deve ser estender-se ao amor, respeito, à responsabilidade da 

vida. Desta forma, será capaz de oferecer e estabelecer maior confiança dos clientes para 

com o enfermeiro, evidenciando um crescimento mútuo baseado "na formação e no 

desenvolvimento do ser humano em sua existencialidade, estimulando o aspecto 

emocional, cognitivo e existencial do cuidador". 
67    

O que ocorre ainda hoje é que o ato de clinicar é direcionado à equipe biomédica, 

não sendo permitido o direito de assumir o ato específico de clinicar aos enfermeiros.  

 
Clinicar é o que fazemos a partir de nossa competência profissional aliada à 

autonomia para desenvolvê-la no cotidiano da prática de lidar com os clientes 

que se internam por precisarem de cuidados específicos e ininterruptos de 

enfermagem. 
54  

 

O hospital é o local onde as pessoas, num primeiro momento, encontram o cuidado. 

Lá estão as "soluções" para as doenças. É, a princípio o lugar onde se encontra tecnologia. 

Esta, por sua vez, deve estar ligada à humanização, ou seja, à atenção a seus clientes. Caso 

essa ligação não aconteça (tecnologia + cuidado), o hospital não será capaz de oferecer 

cuidado adequado e compreender as necessidades singulares de cada um. 
68

 É local de 

integralidade do cliente e dos vários serviços oferecidos. O cuidado oferecido por ele é 

multidisciplinar e ocorre na racionalização das práticas hospitalares. 

O cuidado e sua integralidade só podem ser obtidos em rede a fim de atender 

necessidades reais de cada um. O hospital, por exemplo, contribui como uma das partes 

apesar de nem sempre ser bem sucedido. Ele age como ponto de emergência apenas, 

estando no topo de uma pirâmide e deveria direcionar os clientes mantendo a integralidade, 

o que na realidade não ocorre, tomando-se reducionista e ineficaz. 

  Mesmo assim, as pessoas o procuram porque acham que nele encontrarão a 

integralidade que tanto buscam. Uma forma de amenizar esta situação foi vivenciada na 

Santa Casa do Pará onde se reduziu os níveis decisórios, ou seja, o organograma, 

acarretando descentralização e democratização das decisões.
 68

 



A gestão de um hospital embasa-se na tentativa de estabelecer de forma mais clara 

com menor burocracia possível os mecanismos de coordenação adotados para tocar de 

melhor maneira o cotidiano. Aí entra a equipe de enfermagem que deve articular e 

encaminhar todos os procedimentos necessários á realização de exames complementares, 

supervisionar as condições de hotelaria, dialogar com a família, conduzir o cliente, dentre 

outras atividades que resultam o cuidado final. Para isso, devem-se compreender as lógicas 

de coordenação do hospital, respeitar a coordenação da enfermagem como corporação 

profissional com seus valores, representações e lógica de coordenação mais horizontal e 

interdisciplinar do cuidado. 
68

 

 

O autocuidado 

 

O autocuidado é aquele realizado pela própria pessoa que está submetida a algum 

tipo de tratamento. Ao falar sobre as funções da enfermeira Horta coloca em uma de suas 

proposições que, ao atuar em sua área específica esta “assiste o ser humano no 

atendimento de suas necessidades básicas até torná-lo independente desta assistência[...] 

quando possível pelo ensino do autocuidado.” 
6:30

 

Para facilitar o autocuidado do gastrostomizado, o cliente é instruído logo após a 

hospitalização e é encorajado a estabelecer uma rotina o mais normal possível. Essas 

metas são alcançadas pelo ensino do cliente sobre alimentação por cateter e cuidado com a 

pele; a compreensão do cliente sobre as instruções também é avaliada baseando-se no 

questionamento que tem retorno na demonstração. O cliente deve ser capaz e responsável 

pela realização do cuidado; saber o método e a freqüência com que às atividades do 

autocuidado são realizadas; e ter instrumentos adequados para manter o mesmo.  

 

A dependência total 

 

O grau de dependência ou a classificação do cliente tem sido objeto de estudo de 

vários autores. 
69

 No entanto, podemos observar que, na prática, o paciente não é 

classificado como deveria ser, ou como aprendemos em nossa trajetória acadêmica, qual 

seja, utilizando os preceitos de Horta, 
6
 até porque, com a implantação da Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE) determinada pelo Conselho Federal de Enfermagem 



(COFEN) através da Resolução nº 272/2002,
 70

 que dispõe sobre a aplicação de todos os 

passos do processo de enfermagem para melhoria da assistência de enfermagem nos 

estabelecimentos de saúde públicos e privados,  optou-se na instituição pública federal a 

qual me encontro vinculada, por utilizar os diagnósticos de enfermagem da Norh American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA), 
71

  devido a „já ser algo validado‟. Sabemos 

que, é por meio de uma correta avaliação do cliente (família, comunidade), seu estado 

físico/emocional e grau de dependência da enfermagem, que podemos executar um 

excelente plano assistencial. Por este motivo optamos por utilizar os preceitos de 

diagnóstico de enfermagem proposto por Horta 
6  

em nosso estudo. 

De acordo com Horta, o grau de dependência pode variar entre parcial ou total. Na 

dependência total, está implícita a extensão, compreendendo tudo aquilo que a 

enfermagem e o familiar cuidador no atendimento domiciliar faz pelo seu ente, quando este 

não tem condições de fazer, seja qual for sua causa. Na dependência parcial, conforme 

assinala Horta 
6 

a assistência de enfermagem pode situar-se em termos de ajuda, 

orientação, supervisão e encaminhamento, havendo uma ordenação seqüencial e inter-

relacionada dessa assistência, isto é, quando a dependência é de ajuda, esta implica, 

necessariamente, orientação/ensino, supervisão e o encaminhamento, quando couber.
 6

  

 

A família 

Os estudos sobre os significados que a família apresenta na atualidade afirmam que 

ela é uma unidade social repleta de complexidades e que não é possível estabelecer 

significados de forma unificada para defini-las, já que cada uma compõe suas regras e 

define seu ambiente. 
72:31

 

Ela é formada não apenas pelas pessoas que a compõem, mas também pelas 

relações e ligações existentes entre elas, ou seja, seus elementos componentes nem sempre 

são visíveis ou percebidos por nossos olhos. 
72:33  

Seu significado relaciona-se a diversas áreas com sociologia, biologia, direito, além 

das variáveis como ambiente, cultura, religião, etc, ou seja, ela pode ser um sistema onde 

seus componentes podem viver juntos ou não, com ou sem crianças, existindo um 

compromisso e vínculo entre seus eles.
 73:14

  

Para entender a importância da família no cuidado e recuperação de um de seus 

membros, ou seja, explicar seu papel fundamental na área de saúde quando necessário, é 



preciso conhecer seu modo e vida e compreender sua complexidade e diversidade. A 

família da atualidade apresenta seus laços primários de relação e convívio desestruturados 

em conseqüência do modo de vida “agitado”, principalmente nas grandes metrópoles. 

Inicia-se a valorização do indivíduo.
 40:45 

Nas famílias tradicionais havia a presença marcante do homem que controlava toda 

a família. Ele construía sua família e mantinha o “domínio”, estabelecendo a ligação entre 

seus filhos, netos, etc. Com a morte dos avós, ocorria a diminuição dessa relação entre 

irmãos, cunhados, parentes de modo geral e cada uma ia estabelecendo suas relações com 

seus filhos, netos, etc., dando início a um novo ciclo. 
40:47

 

Nota-se hoje que as famílias continuam surgindo, mas as relações não são como as 

anteriores, passam agora a privilegiar escolhas individuais, fazendo que na atual sociedade 

essa relação também aconteça com grupos que não possuam laços de sangue, ou seja, cada 

membro é livre para escolher as pessoas com quem se relacionar, não necessariamente 

sendo este um membro familiar, pode ser um colega de escola, um vizinho ou qualquer 

outra pessoa com quem se sinta bem. E então o patriarca não possui o mesmo domínio de 

antes. 
40:47

 

Outro fator que diferencia a sociedade atual é que nos últimos 50 anos, 

especialmente na década de 60, nota-se a crescente mudança na relação conjugal. A 

separação está cada vez mais se tornando uma rotina na vida das famílias proporcionando 

mudanças para toda a vida familiar e para o sistema de parentesco como um todo. Ou seja, 

o casamento torna-se cada vez mais um assunto dos indivíduos diretamente envolvidos e 

menos de suas famílias e universos de parentesco de origem. Os indivíduos casam-se duas 

ou mais vezes e há ainda aqueles que preferem manter relacionamentos sem compromisso. 

40:47
 

Além disso, outra causa da alteração familiar é a independência da mulher, o que 

altera a antiga imposição de que o homem era sozinho, o responsável pelas tomadas de 

decisões e sustento da casa. 

 
É certo que a família tradicional, entendida como um conjunto de famílias 

conjugais articuladas por uma ascendência comum e por uma hierarquia 

constitutiva, perde seu caráter englobador diante da nuclearização associada à 

ênfase em projetos individuais. 
40:45-52 

 

A família não se reúne mais como antes e essa fragmentação de papéis é 

pertencente da sociedade contemporânea podendo conduzir até mesmo à desestruturação 



psicológica. No entanto, o surgimento de novos grupos sociais sem exclusão nos quais as 

pessoas podem escolher o melhor para si constituem referências práticas e simbólicas 

relevantes nas trajetórias individuais.
 23

 

Como já dito, a "família contemporânea" não necessariamente precisa ser formada 

por pessoas que contenham parentesco. Para formá-la basta que todos apresentem 

afinidades e sintam-se bem ao estarem juntos. 
40

 

Enquanto para Fukui (1998) família são laços de sangue, adoção e aliança 

socialmente reconhecidos para Petzold (1996), família são espaços de relações mais 

íntimas e construtivas da identidade pessoal, vínculo. Já para Mioto (1999) família é viver 

junto sob o mesmo teto. 
74, 75, 76

 

 Esses três conceitos são reducionistas, pois a família se constrói no tempo e está em 

mudança constante e contínua. Não existe um modelo, mas diversidade de forma ou 

arranjo que são reflexos das diferentes características da estrutura social brasileira. 
59

 

Mesmo que haja essa fragmentação na estrutura familiar tradicional, a família 

contemporânea ainda é um suporte para seus componentes, não importa se eles apresentem 

realmente parentesco ou não. Se a relacionarmos com o tratamento de um de seus 

membros, caso seja necessário, veremos que quanto mais próximo à família estiver e 

acompanhar o tratamento, melhor será a recuperação. 

O ensino do cuidar deverá abordar aspectos que atinjam dimensões além do físico - 

concreto e que enfatizem o cuidado, como algo que ultrapasse um simples ato; é uma 

atitude (6). Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. 

Envolve também sentimentos como se ocupar, preocupar-se e assim sentir-se responsável 

pelo outro desenvolvendo ainda um envolvimento afetivo. 
77

 

Para Boff 
77

 cuidado é mais que atenção e zelo é responsabilidade e 

desenvolvimento afetivo. Por isso a família é tida como um "remédio" na recuperação. O 

ato de cuidar envolve técnica, dever e dedicação e conclui-se que o domicílio as supre e 

favorece a humanização, apontando as necessidades de orientação, preparo emocional e 

apoio da instituição de saúde.
 
 

Assim, o domicílio é o local onde a família se desenvolve por inteiro, ou seja, 

física, emocional, mental e espiritualmente. É local onde acontecem as primeiras relações, 

sejam elas boas ou ruins.
 57

 



O atendimento em domicílio é eficaz por haver subjetividade. Ela favorece a troca 

de saberes e fazeres, respeitando as realidades sócio-econômicas, cultural e sanitária. O 

diferencial desse trabalho é o aspecto humano a partir do qual a interação se efetiva e 

desencadeia o processo de cuidar na família, mostrando maior comprometimento de sua 

parte. 

 A família de forma alguma deve estar de fora do processo do cuidar já que ela é a 

raiz do cliente, faz parte dele, sendo sua referência e muitas vezes é motivo de sua 

existência. Mas não adianta ter somente tratamento em domicílio e uma família.  

Para que a família consiga desenvolver esse tipo de ajuda é necessário que haja 

interação do cliente e família com o profissional da área de saúde, no caso o enfermeiro, a 

fim de estabelecer confiança mútua e compromisso, já que, como afirma Andrade, a 

família cada vez mais assume parte da responsabilidade do cuidar.
 76

 

A atuação do enfermeiro com o familiar cuidador deve estar centrada na educação 

para a saúde e tal colocação embasa a assistência da enfermagem na situação de saúde e 

doença. Assim, em relação aos clientes gastrostomizados a presença do enfermeiro é 

importante, pois ele pode sistematizar as orientações necessárias a essa clientela e seus 

familiares considerando o autocuidado e os cuidados com a sonda visando prevenir 

complicações que repercutem no bem estar desses clientes e também atenuando a 

ansiedade  que emerge da convivência do familiar com esse cliente. 

A integração entre as duas partes acontece à medida que a família se propõe a 

ajudar e mostra-se interessada e o profissional de enfermagem se mostra disponível a 

fornecer esse tipo de ajuda. De fato a família necessita de orientação e compreensão por 

parte dos enfermeiros e que nem sempre estes estão dispostos a ajudar.
 78

 

Muitas vezes a enfermagem vê o cliente como ser único e a questão da família esta 

aí envolvida, porque ela também é abalada frente à situação de doença de um familiar, e 

por isso também necessita de informações para atuar como rede de apoio nesse contexto, 

tornando-se imprescindível que o enfermeiro considere essa família no planejamento da 

assistência ao cliente.  

A comunicação é um processo extremamente importante e por ser um dos 

instrumentos básicos da enfermagem através dele o enfermeiro constrói elo de confiança e 

parceria com a família. A partir do momento em que o enfermeiro se conscientiza que o 

atendimento à família é compromisso social, ele insere uma nova perspectiva do cuidar.
 79

 



As informações sobre como agir e de entendimento sobre o quadro em que está o 

cliente são recebidas pelos familiares como sinal de conforto, sentindo-se aliviados. 

Sentem-se também respeitados, pois têm a impressão de que a equipe se importa com eles. 

Embora não percebam, é o enfermeiro que está todo o tempo ao lado do cliente cuidando e 

possibilitando desenvolver um lado mais humano, o que é muito importante para a família.  

Essa transmissão, ou seja, a educação quanto ao procedimento, de conceitos, 

conhecimentos e práticas devem ser feitas através de uma comunicação que seja de fácil 

entendimento para cada cliente e cuidador.  Desta forma, o ato de ensinar deve ser 

entendido não apenas como a transmissão de conhecimentos ou algo importante por 

alguém, mas deve ser entendido como um ato importante pela pessoa que o transmite e por 

quem o recebe. Cada parte reconhecendo sua importância exercerá um papel significativo 

“resultando um novo projeto de vida”, “válido em nível coletivo e individual". 
4 

 

A integração entre as partes é fundamental, pois o trabalho não será completo se a 

parte cuidada servir apenas como ouvinte sem participar devendo existir uma troca e não 

só a transmissão de uma parte para que não ocorra o que Paulo Freire chamou de 

“educação bancária”, onde o conhecimento é transmitido para uma parte e recebido por 

outra sem troca de relação acarretando a “cultura do silêncio”. Para ele deve existir a 

“atitude dialógica”, para que o educando não seja visto como algo vazio a ser preenchido.
 4

 

O Enfermeiro que acaba de se formar pode ainda não entender a importância da 

troca por não haver ainda confiança suficiente em si mesmo para realização de sua tarefa. 

À medida que a autoconfiança é estabelecida, sua preocupação transfere de si mesmo para 

a relação com o cliente, não falando somente para ele, mas com ele.  Assim, deve-se 

investir nos profissionais para que apresente maior competência a fim de colocar em 

prática o processo educativo enquanto se cuida. Haverá então, melhores resultados na 

prática clínica já que os clientes contribuirão expondo suas necessidades. O Enfermeiro 

precisará se dedicar para obter êxito no processo educativo, que deverá envolver também 

visão, valores e planos estratégicos das instituições. 
4
 

Não posso deixar de comentar que existem famílias nas quais a relação de ajuda é 

pouco enfatizada. É preciso que revisemos e nos conscientizemos de que o cuidado 

domiciliar, mesmo o cliente estando próximo de seus familiares, não poderá atingir seus 

objetivos pela simples desospitalização. É preciso que seus membros estejam preparados e 

queiram adquirir o hábito de ajudar o familiar necessitado ainda que para isso seja 



necessária uma mudança na rotina. Eles deverão estar atentos às orientações oferecidas 

pelo enfermeiro e dispostos a cumpri-las e ajudar, trabalhando e conscientizando-se da 

parceria que deve haver entre família cliente e profissional adquirindo o hábito da ajuda e 

estando dispostos a fazê-lo, pois caso isso não ocorra de nada valerá a internação 

domiciliar.  

Ainda há, sem dúvida, muito à conquistar e caminhar para que os profissionais 

enfermeiros, e todos os demais, se conscientizem de que é importante inserir a família no 

tratamento. 
29

 

 

A família e o cuidado 

 

Mesmo que haja essa fragmentação na estrutura familiar tradicional, a família 

contemporânea ainda é um suporte para seus componentes, não importa se eles apresentem 

realmente parentesco ou não. Se a relacionarmos com o tratamento de um de seus 

membros, caso seja necessário, veremos que quanto mais próximo a família estiver e 

acompanhar o tratamento, melhor será a recuperação. 

O cuidado é mais que atenção e zelo são responsabilidade e desenvolvimento 

afetivo. Por isso a família é tida como um "remédio" na recuperação. O ato de cuidar 

envolve técnica, dever e dedicação e conclui-se que o domicílio as supre e favorece a 

humanização, apontando as necessidades de orientação, preparo emocional e apoio da 

instituição de saúde. Assim, o domicílio é o local onde a família se desenvolve por inteiro, 

ou seja, física, emocional, mental e espiritualmente. É local onde acontecem as primeiras 

relações, sejam elas boas ou ruins. 
59

 

O atendimento em domicílio pode ser eficaz por haver subjetividade. Ela favorece a 

troca de saberes e fazeres, respeitando as realidades sócio-econômicas, cultural e sanitária. 

O diferencial desse trabalho é o aspecto humano a partir do qual a interação se efetiva e 

desencadeia o processo de cuidar na família, mostrando maior comprometimento de sua 

parte. A família de forma alguma deve estar de fora do processo do cuidar já que ela é a 

raiz do cliente, faz parte dele, sendo sua referência e muitas vezes é motivo de sua 

existência. Mas não adianta ter somente tratamento em domicílio e uma família.  

Nesse sentido, para que a família consiga desenvolver esse tipo de ajuda é 

necessário que haja interação do cliente e família com o profissional da área de saúde, no 



caso o enfermeiro, a fim de estabelecer confiança mútua e compromisso, já que, como 

afirmam Andrade e Rodrigues, 
80

 a família cada vez mais assume parte da responsabilidade 

do cuidar.
  

A atuação do enfermeiro com o familiar cuidador deve estar centrada na educação 

para a saúde e tal colocação embasa a assistência da enfermagem na situação de saúde e 

doença. Assim, em relação aos clientes gastrostomizados a presença do enfermeiro é 

importante, pois ele pode sistematizar as orientações necessárias a essa clientela e seus 

familiares considerando o autocuidado e os cuidados com o cateter visando prevenir 

complicações que repercutem no bem estar desses clientes e também atenuando a 

ansiedade que emerge da convivência do familiar com esse cliente.
 2

 

A integração entre as duas partes acontece à medida que a família se propõe a 

ajudar e mostra-se interessada e o profissional de enfermagem se mostra disponível a 

fornecer esse tipo de ajuda. De fato a família necessita de orientação e compreensão por 

parte dos enfermeiros e que nem sempre estes estão dispostos a ajudar.
 59

 

As informações sobre como agir e de entendimento sobre o quadro em que está o 

cliente são recebidas pelos familiares como sinal de conforto, sentindo-se aliviados. 

Sentem-se também respeitados, pois têm a impressão de que a equipe se importa com eles. 

Embora não percebam, é o enfermeiro que está todo o tempo ao lado do cliente cuidando e 

por isso desenvolve um lado mais humano, o que é muito importante para a família.
 2

 

Essa transmissão, ou seja, a educação quanto ao procedimento, de conceitos, 

conhecimentos e práticas devem ser feitas através de uma comunicação que seja de fácil 

entendimento para cada cliente e cuidador.  

Desta forma, o ato de ensinar deve ser entendido não apenas como a transmissão de 

conhecimentos ou algo importante por alguém, mas deve ser entendido como um ato 

importante pela pessoa que o transmite e por quem o recebe. Cada parte reconhecendo sua 

importância exercerá um papel significativo “resultando um novo projeto de vida”, “válido 

em nível coletivo e individual. 
2
 

A integração entre as partes é fundamental, pois o trabalho não será completo se a 

parte cuidada servir apenas como ouvinte sem participar devendo existir uma troca e não 

só a transmissão de uma parte para que não ocorra o que Paulo Freire chamou de 

“educação bancária”, onde o conhecimento é transmitido para uma parte e recebido por 



outra sem troca de relação acarretando a “cultura do silêncio”. Para ele deve existir a 

“atitude dialógica”, para que o educando não seja visto como algo vazio a ser preenchido. 
2
 

Ainda há, sem dúvida, muita a conquistar e caminhar para que os profissionais 

enfermeiros, e todos os demais, se conscientizem de que é importante inserir a família no 

tratamento. Felizmente já temos identificadas algumas mudanças e as expectativas futura 

são boas.
 56

  

 

O cliente gastrostomizado, o cuidado domiciliar a família e o enfermeiro  

 

Com a implantação do Programa de Saúde da Família (PSF) em 1994, pelo 

Ministério da Saúde, estudos estão sendo direcionados para compreender a família como 

uma constante unidade de saúde para seus membros. 
81

 

Entender a saúde da família pode ser uma estratégia de mudança significativa para 

repensar práticas, valores e conhecimentos para junto dela pensar e implementar a melhor 

assistência no domicílio. A enfermagem, profissão historicamente marcada pelo 

compromisso com a saúde pública tem grande capilaridade social, estando presente na 

maioria das ações desenvolvidas na atenção básica da saúde da família do SUS. 

No sentido de se destacar a importância da integração de quem cuida com quem é 

cuidado, vale lembrar que o cuidado não deve estar centrado apenas no indivíduo, pois 

implica uma melhora que engloba família, grupos, instituições e sociedade. Portanto, 

precisamos atentar para não vermos somente a gastrostomia em si, mas o indivíduo e o 

contexto em que está envolvido. 

No ambiente domiciliar, o local do cuidado deverá oferecer condições apropriadas 

como higiene e recursos. O cliente precisará de um local confortável para realizar as etapas 

necessárias do processo de nutrição quando este puder fazer por si e para isso a limpeza é 

fundamental. Objetos que não sejam os usados no processo devem ter seu contato com o 

local do cateter evitado, bem como a proximidade de animais para evitar infecções e outras 

complicações. Outro fator importante é saber respeitar as necessidades vivência de cada 

cliente.  

Nightingale abordou a variedade de alimentos apresentados ao cliente e defendeu a 

importância dessa variedade na alimentação, pois acreditava que o bom cuidado e o 

cuidador atencioso poderiam ajudar ao paciente a mover seu poder vital para recuperar a 



saúde. Descobriu que a atenção proporcionada ao cliente afetava o modo como ele comia. 

Observou que os indivíduos desejam alimentos diferentes a diferentes horas do dia e que as 

pequenas porções servidas freqüentemente podem ser mais benéficas do que uma refeição 

grande no desjejum ou no jantar. Observou ainda que os clientes talvez desejassem um 

padrão diferente para a injesta de alimentos, como comer alimentos do café da manhã na 

hora do almoço, e que os cronicamente enfermos podem ficar famintos devido à sua 

incapacidade de alimentarem-se. Ela insistia que nada deveria ser feito ao cliente enquanto 

ele estivesse comendo, pois seria uma distração. 
82, 83

 

Para Nightingale o ambiente confortável promove a saúde e entendia a manipulação 

do ambiente físico como principal componente do atendimento de enfermagem. Identificou 

a ventilação e o aquecimento, a luz, o ruído, a cama e a roupa de cama, a limpeza dos 

quartos e paredes, e a nutrição como as áreas mais importantes que o enfermeiro podia 

controlar. Também acreditava, que além do ar fresco, o cliente necessitava de luz solar 

direta. Notou que esta tem efeitos bastante reais e tangíveis sobre o corpo humano. Cada 

domicílio apresenta características e relações próprias estabelecidas de acordo com a 

vivência de cada família. É nele que as pessoas podem mostrar verdadeiramente quem são, 

seus medos, inseguranças e lembranças. Devido a isso é importante a compreensão dos 

profissionais quando for necessário mudar o ambiente, interferindo o mínimo possível na 

identidade de cada um, a fim de não atrapalhar o processo de recuperação.
 82, 84  

Basicamente para que a Enfermagem desempenhe efetivamente o ato de cuidar, 

é necessário um processo de interação de fundamental importância. Na sua 

teoria, Leininger alerta sobre a necessidade de uma avaliação constante sobre a 

forma mais adequada de prestar cuidados aos pacientes e propõe que os cuidados 

de Enfermagem devam ser apropriados, segundo o estilo de vida e os padrões de 

comportamento dos indivíduos em relação à cura e ao bom-viver. 
 61:197-8 

  

 

Quando sou solicitada para cuidar do cliente com gastrostomia em domicílio, 

momento em que esta é uma de suas necessidades básicas, várias pessoas podem entrar 

nesse relacionamento como o médico, a nutricionista, a família e outras pessoas, mas todos 

devem estar envolvidos num plano de cuidados que deverá ser avaliado continuamente em 

seus resultados. As ações de enfermagem implicam em conhecimento e habilidade, as 

quais se aplicam em cada tarefa. 

Assim, todos os conhecimentos e técnicas acumuladas sobre a enfermagem dizem 

respeito ao cuidado do ser humano, isto é, atende-lo em suas necessidades humanas 

básicas. 36:29 
 
 



Mesmo sendo apresentados diferentes autores com seus conceitos e opiniões, nota-

se uma convergência para o bem estar e melhora dos clientes, deixando clara a importância 

da integração entre quem cuida e quem é cuidado para a melhora e até mesmo a cura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II: BASES METODOLÓGICAS 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

 Considerando o objeto e os objetivos do estudo, optei pela abordagem qualitativa 

que “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo de relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. 
85:21-22

  

 A abordagem qualitativa permite ao pesquisador, tal qual o propósito do estudo, a 

necessária “[...] capacidade de observação e interação [...] com os atores sociais envolvidos 

[...]”, 
85:101

 levando-o a perceber melhor as dificuldades e necessidades relatadas pelos 

mesmos, e a propor medidas que visem adequá-los à situação relatada ou que os ajudem a 

superar o problema mencionado.  

O estudo do tipo exploratório-descritivo visou apreender as várias faces que 

envolvem a questão do cuidado em domicílio. O estudo descritivo tem como objetivo 

principal descrever características de determinada população ou fenômeno, bem como o 

estabelecimento de relações entre variáveis. O presente estudo ainda é classificado como 

exploratório, pois tem como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

idéias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores. 
86 

 

Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

Conforme preconizado na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 
87 

um 

protocolo de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital da 

Lagoa [Anexo 1]. 

 

O cenário e os sujeitos 

 

O cenário da pesquisa foi o domicílio dos clientes gastrostomizados e os sujeitos 

foram os dez familiares que cuidavam desses clientes. Esses familiares foram selecionados 

previamente na Clínica Vídeo-Endo, onde atuo como enfermeira estomaterapeuta.  



Os critérios de seleção dos sujeitos foram: ser familiar cuidador de cliente em uso 

de gastrostomia que desconheciam os cuidados com o estoma e cujos clientes 

apresentavam lesões oriundas de complicações. Os familiares deveriam estar em condições 

físicas e psíquicas de expressar suas idéias, além de manifestar interesse e disponibilidade 

para participar da pesquisa, bem como ter conhecimento e concordar com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido [Apêndice 1] o qual leram e assinaram.  

Para isso, inicialmente, foi realizado contato telefônico com esses familiares e 

posterior agendamento das entrevistas e da visita domiciliar de acordo com a 

disponibilidade dos mesmos.  

 

Coleta de informações 

  

A coleta de informações foi realizada no período de maio a outubro de 2006, tendo 

como ponto de partida a visita domiciliar, que permitiu a aproximação com a realidade dos 

sujeitos do estudo em seus domicílios bem como a realização da observação participante. 

A finalidade dessa técnica foi caracterizar o ambiente domiciliar para identificar as 

necessidades e dificuldades da família no cuidado ao cliente gastrostomizado.   

Assim, durante a visita domiciliar, foram registrados todos os conteúdos observados 

referentes aos dados necessários à pesquisa, tais como: o ambiente que cercava o cliente, 

os familiares que dele cuidavam, grau de parentesco, idade, sexo, situação sócio-

econômica da família, patologias associadas, indicação da instalação e o tempo de uso da 

gastrostomia, complicação ou não apresentada, evolução do estado de saúde do cliente e do 

aprendizado do familiar. Nesses momentos, realizávamos algumas orientações de acordo 

com as necessidades identificadas ou verbalizadas, com os respectivos registros.  Para 

tanto foram elaborados três roteiros que privilegiavam dados necessários ao estudo, 

construídos a partir do que se encontrou no referencial teórico: um referente ao ambiente; 

um ao cliente e outro ao familiar. [Apêndices 2, 3 e 4]. No total foram realizadas 32 visitas 

domiciliares, perfazendo o total de 36 horas de observação, uma vez que com os clientes nº 

1, nº 5 e nº 7, além das orientações prestadas quanto aos cuidados com a gastrostomia, 

também foram realizados cuidados e prestada orientações quanto às úlceras por pressão 

que estes clientes apresentavam.  



Os registros do diário de campo eram digitados no mesmo dia da observação para 

preservar as impressões captadas durante sua realização. 

Para as entrevistas foi utilizado um roteiro semi-estruturado com questões que 

permitiram identificar as dificuldades apresentadas pelos familiares e quais as suas 

necessidades de aprendizado sobre os cuidados com a gastrostomia, complementando 

assim os dados da observação.  

As entrevistas foram gravadas em fitas magnéticas e a utilização dessa técnica além 

de propiciar o alcance de resultados válidos, também oportuniza registrar as lembranças de 

um informante, também permite „apanhar‟ com fidelidade os monólogos do informante, ou 

o diálogo entre informante e pesquisador, guardando-os por longo tempo ou pelo tempo em 

que a fita for mantida intacta. 
88: 45 

 

Embora não tenha sido estipulado o tempo de duração, cada entrevista se deu no 

período médio de quarenta minutos. A seguir, foram ouvidas e transcritas em sua 

totalidade a fim de não perder a sua integralidade.  

As fitas magnéticas das entrevistas foram transcritas, digitadas e identificadas por 

números de 1 a 10.  

 

 

ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

Após sucessivas leituras das informações realizou-se a analise de conteúdo que 

segundo Bardin, 
89

 toma em consideração os significados do conteúdo, trabalhando a 

realidade de cada mensagem. 

Após a análise de conteúdo emergiram doze unidades temáticas que foram 

agrupadas em três categorias ligadas às dificuldades com a gastrostomia, ao seu manuseio 

e à preocupação com as complicações apresentadas pelos clientes gastrostomizados. São 

elas: 

● Manifestando a dificuldade com a gastrostomia; 

● Solicitando a ajuda da Enfermeira para cuidar das complicações; 

● Iniciando o relacionamento para o cuidado domiciliar. 

Para análise subsidiar a discussão das categorias estudo, observou-se a importância 

da utilização da „Teoria das necessidades humanas básicas‟ de Horta, no tocante aos 



resultados referentes ao cliente e ao familiar, bem como a Teoria do “ambiente”, de 

Nightingale para entendimento do ambiente domiciliar no estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III: O CLIENTE GASTROSTOMIZADO E A FAMILIA 

NO AMBIENTE DOMICILIAR 

 

O domicílio é o espaço privado da família, sendo assumido cada vez mais o papel 

de „espaço de cuidado‟. Isso requer do profissional da saúde o desenvolvimento de 

habilidades e competências específicas para atuar neste âmbito, exigindo respeito à 

individualidade do cliente e de sua família e buscando atender às necessidades que se 

apresentarem de modo integral. Por atuar com esta clientela, tenho me preparado e 

aprimorado meus conhecimentos em busca de minha autonomia profissional. 

 

DADOS SOBRE O CLIENTE 

 

 Nesta pesquisa foram assistidos 10 clientes, cuja faixa etária varia entre 14 e 82 

anos de idade. Três indivíduos eram do sexo feminino e sete do sexo masculino. Havia um 

indivíduo solteiro, um separado, duas mulheres e dois homens viúvos e os demais casados. 

De todos os clientes pertencentes ao sexo masculino, dois não tinham filhos e os demais, 

pertencentes a ambos os sexos, dois filhos.  

A totalidade de clientes se identificou como católicos.  

O nível de escolaridade dos clientes variou de semi-analfabeto a pós-graduado, 

sendo que o adolescente que integrou o estudo, devido a sua patologia nunca freqüentou a 

escola. Nos indivíduos do sexo feminino, uma cliente era funcionária pública aposentada e 

as duas demais, do lar. Quanto aos indivíduos do sexo masculino, um era pedreiro, dois 

eram funcionários públicos aposentados, um comerciário, um pesquisador da área médica e 

um comerciante. O adolescente não possuía qualificação.  

Das mulheres, duas viviam em domicílio próprio e uma residia com a filha. Dos 

homens, um residia com a mãe, um com a irmã e os demais residiam em domicílios 

próprios com familiares. A renda familiar média dos indivíduos variou entre três e vinte 

salários mínimos, sendo que o adolescente e o declarado comerciário, não tinham renda. A 

procedência de oito clientes é da Clínica Vídeo-Endo e dois procediam do H.G.L. 

Dentre as patologias apresentadas pelos clientes, oito indivíduos apresentavam 

agravos à saúde decorrentes de doenças cerebrais incapacitantes tais como: Demência 

Senil (1), Doença de Alzheimer (3), Demência Frontal (1), Acidente Vascular Encefálico 



(1), Degeneração Córtico Basal, com seqüela de parada cárdio-respiratória (PCR) (1). O 

adolescente era portador Artrogripose (1), doença congênita também incapacitante. Dois 

dos clientes eram portadores de Neoplasia de tireóide com lesão de esôfago.  

Todos tinham acompanhamento médico regular. Excetuando - se os clientes que 

apresentam neoplasia e o adolescente, os demais tinham como doença associada, a 

hipertensão arterial.  

Dois indivíduos locomoviam-se sem auxílio e sem dificuldade. Os demais se 

encontravam acamados.  

De todos os indivíduos, dois do sexo feminino e dois do sexo masculino já se 

encontravam em assistência domiciliar antes da indicação da gastrostomia. O adolescente 

estava em assistência domiciliar desde o seu nascimento. Nos indivíduos que já se 

encontravam em assistência domiciliar antes da gastrostomia, o tempo médio de vigência 

do procedimento variou entre três a doze meses, uma vez que, não apresentavam condições 

de se alimentarem por meios próprios.  

Fundamental para a manutenção da vida, a nutrição, necessidade humana básica, 

quando não pode ser atendida pelo próprio indivíduo, por incapacidade temporária ou 

definitiva no processo de ingestão de alimento, tem a gastrostomia como uma das 

alternativas eleitas pelos médicos para clientes com necessidade de terapia nutricional por 

longo prazo ou permanente. 
5   

De acordo com a revisão de literatura, as principais indicações médicas para se 

proceder uma gastrostomia são lesões do sistema nervoso central, tais como, AVC; 

transtornos da cavidade bucal, da faringe e do esôfago, que se incluam as neoplasias; as 

paralisias, que podem ocorrer em vários agravos do sistema nervoso central, no trauma 

cerebral, no AVC ou no coma, além de outros já citados. 
5, 7

 

Neste estudo, dois clientes que apresentavam doença neoplásica tiveram por 

indicação da gastrostomia, a obstrução no esôfago, dois clientes, por terem apresentado 

broncoaspiração e os demais, por dificuldade de deglutição.  

Os procedimentos aos quais os clientes foram submetidos foi a gastrostomia 

permanente. Só o adolescente fez uso de cateter de Malecot [Figura 1], que posteriormente 

foi substituído por BUTTON BARD® [Figura 2]. Os demais indivíduos utilizavam cateter 

WILSON COOK® [Figura 3].  

 



 

 

 
 

 

 

Figura 1: Cateter de MALECOT® 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: BUTTON BARD® 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Cateter de WILSON COOK® 

Todos os clientes tinham sido submetidos a implante ou troca de cateter de 

gastrostomia há menos de três meses na ocasião da coleta dos dados.  

A totalidade dos clientes apresentava comunicação verbal comprometida devido à 

patologia de base.  

A dermatite periestomal [Figura 4] foi uma complicação decorrente da gastrostomia 

encontrada em todos os clientes. Porém, dois apresentavam também granuloma [Figura 5] 

e quatro estavam com o cateter mal posicionado [Figura 8]. 

 



 
 

Figura 4: Dermatite periestomal 

 

 

 
 

Figura 5: Granuloma 

 

 

 



                    
 

Figura 8: Cateter mal posicionado com retirada acidental e dermatite periestomal 

 

 

Quatro dos clientes acometidos por patologias neurológicas com seqüelas diversas 

apresentavam também úlceras por pressão na região sacrococcígeana e nas regiões 

trocanterianas D e E. 

Uma cliente apresentava acuidade auditiva comprometida. 

O indivíduo mais jovem com neoplasia de esôfago devido a complicações 

respiratórias conseqüentes da patologia foi submetido a uma traqueostomia, não se 

adaptando bem a este novo estoma referindo sempre desconforto local. Este mesmo 

indivíduo, na primeira visita domiciliar apresentava péssimo aspecto com monilíase oral, 

higiene precária do cateter e corporal. Este referiu estar apresentando constipação intestinal 

há dias. Expliquei-lhe que tal se devia aos analgésicos fortes que fazia uso na ocasião. 

Dois clientes alternavam o uso de dieta: industrializada e artesanal. Os demais 

faziam uso de dieta artesanal. Apenas um indivíduo fazia uso intermitente de bomba 

infusora para administração da dieta. Este último indivíduo, na primeira visita domiciliar 

apresentava um quadro de diarréia, que foi resolvido após minha recomendação deste fazer 

uso de dieta artesanal apenas.  

O uso de medicação através do cateter foi outro aspecto observado em todos 

indivíduos.  

Todos os clientes apresentavam grau de “dependência total” conforme coloca 

Horta, que sob este aspecto o „fazer‟ pelo outro compreende tudo aquilo que a enfermagem 



e o familiar cuidador no atendimento domiciliar faz pelo seu ente, quando este não tem 

condições de fazer, seja qual for sua causa. 
6:66-7 

Conforme o acima exposto, todos os clientes exigiam que houvesse alguém 

devidamente preparado para atender esta necessidade junto ao cliente no domicílio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DADOS DO CLIENTE  

CLIENTE Nº 1 

1 .  IDENTIFICAÇÃO 

Nome: H.M.R. 

Idade: 82 anos  Sexo: Feminino  Raça: Branca 

Estado civil: Viúva Religião: Católica  Praticante: Não 

Profissão: Do lar   Ocupação: No momento encontra-se acamada sem exercer nenhuma atividade 

Nacionalidade: Brasileira  Naturalidade: Rio de Janeiro 

Escolaridade: 1º grau completo 

Residência: Av. Paulo de Frontin, nº 345 / aptº 501                         Telefone:  

Diagnóstico médico: Demência Senil Doenças associadas: HAS  Início da patologia: 1995 

Indicação da gastrostomia: Broncoaspiração            Gastrostomia instalada em: 2005                 

Tempo de assistência domiciliar: 1995 

Procedência: Clínica Vídeo-endo   

Cuidador formal: M. S.  Idade: Escolaridade: 2º grau  Formação profissional: Auxiliar de 

Enfermagem  

Cuidador familiar: I.M.R.  Idade: 56 anos    Escolaridade: 3º grau   Grau de parentesco: filha       

Início da entrevista: 17/06/2006                    Hora: 14:00 h                    Término: 15:00 h 

Última visita realizada: 17/08/06 

 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

Sinais Vitais: Pulso: 80 bpm; R: 20 irpm; TAX.: 

36,7ºC  P.A.: 140 x 90 mmHg 

Características: normais 

Peso: 58 Kg    Altura: 1,60 m 

Alergias: não 

Imunizações: Cuidadores afirmam que estão em dia 

Aparência: Fácies de dor 

Higiene corporal: Satisfatória 

Alimentação: gastrostomia, dieta composta de 

alimentos liquidificados. 

Apetite: relacionado à necessidade de alimentação 

Água e líquidos: ofertados à lavagem do cateter e nos 

intervalos das alimentações 

Sede: Sem anormalidades 

Situ      Situações ambientais: Mora com familiares: casa com 

3 dormitórios para 4 pessoas; casa com luz elétrica, 

água encanada, com rede de esgoto; lixo coletado três 

vezes por semana. Quarto da cliente com janela, bem 

arejado, boa ventilação, iluminação adequada; Cama 

hospitalar com mesa auxiliar; em boas condições de 

higiene; utensílios limpos e com bom aspecto. 

Atividades físicas: Não realiza devido à patologia 

Recreações: ouve rádio 

Sono e repouso: Prejudicados devido à lesão cutânea 

abdominal e ao desposicionamento da sonda, o que 

requer várias trocas de roupa durante os períodos 

diurno e noturno 

Pele, mucosas, unhas: Dermatite periestoma 

abdominal devido a extravasamento do conteúdo 

alimentar com suco gástrico; Sangramento do 

estoma; Úlceras de pressão em região trocanteriana E 

e D;  Úlceras de pressão em região sacra 

Musculatura atrofiada devido à falta de tratamento 

físioterapêutico 

Rede venosa periférica visível Utiliza sonda de gastrostomia para alimentação que 

no momento se encontra desposicionada acarretando 

sangramento e extravasamento de conteúdo gástrico 

com alimentação provocando lesão cutânea 

periestoma 

Membros superiores: Musculatura atrofiada; 

mobilização dificultada devido à rigidez  

Membros inferiores: Musculatura atrofiada devido à 

falta de exercícios físicos  

Atividade motora comprometida devido à patologia Cabeça: Cabelos limpos e lustrosos 

Nível de consciência: Acordada, agitação psíquica 

Olhos: Aparentemente normais  

Nariz: Aparentemente normal 

Ouvidos: Aparentemente normais 

Boca: Aparentemente normal 

Língua: Aparentemente normal 

Dentes: Faz uso de próteses 



CONTINUAÇÃO DO CLIENTE Nº 1 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

Lábios: Contraídos 

Garganta: Aparentemente normal 

Pescoço: Sem anormalidades aparentes 

Tórax: Movimentos respiratórios alterados por 

sensibilidade dolorosa ao toque das lesões 

Costas: Lesão  em região sacrococcígeana 

Seios e axilas: Sem anormalidades aparentes 

Última menstruação: Aos 48 anos 

Genitais: Sem anormalidades aparentes 

Ânus: Sem anormalidades aparentes 

Eliminações fecais: Fezes pastosas, moldadas Eliminações urinárias: Algo oligúrica 

Abdômen: Presença de sonda para alimentação; lesão 

periestoma com sangramento devido a 

desposicionamento da sonda, com extravasamento de 

conteúdo gástrico. 

O que sabe sobre sua doença: Cliente sem noção da 

realidade 

Como é cuidada: É cuidada pela filha e por cuidador 

formal, já que apresenta grau de dependência total.  

Humor, atitudes, ansiedades: Apresenta agitação 

psicomotora, provavelmente devido a lesões cutâneas 

(lesão periestoma e úlceras de pressão). 

Relações interpessoais: reage bem aos cuidados 

prestados pela filha 

Modo e conteúdo da comunicação: emite sons 

guturais 

Ajustamento aos cuidados domiciliares: Hiporreativa  Medicações em uso: Captopril, 25 mg, às 10:00 e às 

22:00 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIENTE Nº 2 

1 .  IDENTIFICAÇÃO 

Nome: A.C.M. 

Idade: 89 anos  Sexo: Masculino  Raça: Branca 

Estado civil: Viúvo Religião: não tem  Praticante: Não 

Profissão: Cientista  Ocupação: No momento encontra-se acamada sem exercer nenhuma atividade 

Nacionalidade: Brasileiro Naturalidade: Rio de Janeiro 

Escolaridade: 3º grau completo 

Residência: Rua Lopes Quintas, n.º 193  casa 01 - Jardim Botânico Telefone:  

Diagnóstico médico: Mal de Alzeheimer Doenças associadas: HAS + DPOC   

 Início da patologia: 1995 

Indicação da gastrostomia: Pneumonia por broncoapiração             Gastrostomia instalada em: 2003                  

Tempo de assistência domiciliar: 2000 

Procedência: Clínica Vídeo-endo 

Cuidador formal: T. M. S.  Idade: 35 anos Escolaridade: 2ºgrau Formação profissional: Auxiliar 

de Enfermagem 

Cuidador familiar: S. M. M.   Idade: 42 anos  Escolaridade: 3º grau  Grau de parentesco: nora  

Cuidador familiar: R. M.       Idade: 50 anos  Escolaridade: 3º grau          Grau de parentesco: filho  

Início da entrevista: 31/08/2006      Hora: 15:00 h           Término: 17:30 h 

Última visita realizada: 18/09/06 

 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

Sinais Vitais: Pulso: 80 bpm; R: 20 irpm; TAX.: 

36,7° C 

P.A.: 170 x 80 mmHg 

Características: normais 

Peso: 58 Kg    Altura: 1,68 m 

Alergias: não 

Imunizações: Cuidadores afirmam que estão em dia 

Aparência: calmo e tranqüilo 

Higiene corporal: Satisfatória 

Alimentação: gastrostomia, dieta composta de 

alimentos liquidificados. 

Apetite: relacionado à necessidade de alimentação 

Água e líquidos: ofertados à lavagem da sonda e nos 

intervalos das alimentações 

Sede: Sem anormalidades 

Situações ambientais: Mora com familiares: casa com 

2 dormitórios para 4 pessoas; casa com luz elétrica, 

água encanada, com rede de esgoto; lixo coletado três 

vezes por semana. Quarto do cliente com janela, bem 

arejado, boa ventilação, iluminação adequada;  

Cama de casal com mesa auxiliar; em boas condições 

de higiene; utensílios limpos e com bom aspecto. 

Atividades físicas: Não realiza devido à patologia 

Recreações: ouve rádio, assiste televisão. lê jornal 

Sono e repouso: Prejudicados devido a lesão cutânea 

abdominal e ao desposicionamento da sonda. 

Pele, mucosas, unhas: Dermatite periestoma 

abdominal devido a extravasamento do conteúdo 

alimentar com suco gástrico. 

Musculatura íntegra 

Rede venosa periférica visível Utiliza sonda de gastrostomia para alimentação que 

no momento se encontra desposicionada acarretando 

extravasamento de conteúdo gástrico com 

alimentação provocando lesão cutânea periestoma 

Membros superiores: Musculatura normal. Membros inferiores: Musculatura normal  

Atividade motora normal Cabeça: Cabelos limpos   

Nível de consciência: Consciente e orientado 

Olhos: Aparentemente normais  

Nariz: Aparentemente normal 

Ouvidos: Aparentemente normais 

Boca: Aparentemente normal 

Língua: Aparentemente normal 

Dentes: ausência de dentes em arcada superior, com 

uso de prótese. 

Lábios: normais 

Garganta: Aparentemente normal 

Pescoço: Sem anormalidades aparentes 

Tórax: Movimentos respiratórios normais 

Costas: Íntegras 



CONTINUAÇÃO DO CLIENTE Nº 2 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seios e axilas: Sem anormalidades aparentes 

 

Genitais: Sem anormalidades aparentes 

Ânus: Sem anormalidades aparentes 

Eliminações fecais: Fezes pastosas, moldadas Eliminações urinárias:  normais 

Abdômen: Presença de sonda de gastrostomia para 

alimentação; lesão periestoma o devido a 

desposicionamento acidental da sonda, com 

extravasamento de conteúdo gástrico. 

O que sabe sobre sua doença: Cliente sem noção da 

realidade de sua patologia 

Como é cuidado: É cuidado pelos filhos e pela mãe, 

com relação aos cuidados com a sonda e a 

alimentação. 

Humor, atitudes, ansiedades: Apresenta-se calmo e 

tranqüilo. Desconhece o seu diagnóstico. 

Relações interpessoais: reage bem aos cuidados 

prestados pelos familiares. 

Modo e conteúdo da comunicação: Claro e com boa 

expressão das idéias 

Ajustamento aos cuidados domiciliares: Bem 

ajustado 

Medicações em uso: Tylex em caso de dor 



CLIENTE Nº 3 
 

1 .  IDENTIFICAÇÃO 

Nome: L. P. A.C. 

Idade: 76anos Sexo: Feminino Raça: Branca 

Estado civil: Viúva Religião: Católica  Praticante: Não 

Profissão: Agente Administrativo  Ocupação: No momento encontra-se acamada sem exercer nenhuma 

atividade 

Nacionalidade: Brasileira  Naturalidade: Rio de Janeiro 

Escolaridade: 2º grau completo 

Residência: Abade Ramos  Telefone: ________________________ 

Diagnóstico médico: Demência Frontal                    Doenças associadas:                                      Início da 

patologia: 1994 

Indicação da gastrostomia:                                       Gastrostomia instalada em: 2006                  Tempo de 

assistência domiciliar: 1995 Procedência: Clínica Vídeo-endo 

Cuidador formal: L. M. Idade: 43 anos Escolaridade:1º grau Formação profissional: Instrumentadora 

Cirúrgica 

Cuidador formal: R. M.   Idade: 32 anos Escolaridade:1º grau Formação profissional: Acompanhante 

Cuidador formal: F. S.S.  Idade: 50 anos Escolaridade:1º grau Formação profissional: Acompanhante 

Cuidador formal: A. M.  Idade: 45 anos Escolaridade:1º grau Formação profissional: Acompanhante 

Cuidador formal: A. S.    Idade: 45 anos Escolaridade:1º grau Formação profissional: Acompanhante 

Cuidador familiar: E. Idade: 52 anos Escolaridade: 3º grau  Grau de parentesco: Filhos 

Cuidador familiar: G. Idade: 50 anos Escolaridade: 3º grau  Grau de parentesco: Filho 

Início da entrevista: 20/07/2006         Hora: 11:30 h                 Término: 13:00 h 

Última visita realizada: 08/08/06             

 

 2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

Sinais Vitais: Pulso: 70 bpm; R: 20 irpm; TAX.: 36 

Cº 

P.A.: 130 x 80 mmHg 

Características: normais 

Peso: 63 Kg    Altura: 1,60 m 

Alergias

: não 

Imunizações: Cuidadores afirmam que estão em dia 

Aparência: Irritada 

Higiene corporal: Satisfatória 

Alimentação: gastrostomia, dieta composta de 

alimentos liquidificados; via oral, quando solicitado 

pela cliente. 

Apetite: relacionado à necessidade de alimentação 

Água e líquidos: ofertados à lavagem da sonda e nos 

intervalos das alimentações 

Sede: Sem anormalidades 

Situações ambientais: Mora com familiares: 

apartamento com 3 dormitórios para 2 pessoas; com 

luz elétrica, água encanada, com rede de esgoto; lixo 

coletado três vezes por semana. Quarto da cliente com 

janela, bem arejado, boa ventilação, iluminação 

adequada;  

Cama hospitalar com mesa auxiliar; em boas 

condições de higiene; utensílios limpos e com bom 

aspecto. 

Atividades físicas: Não realiza devido a patologia 

Recreações: ouve rádio e vê televisão 

Sono e repouso: Prejudicados devido a lesão cutânea 

abdominal e ao desposicionamento da sonda e úlceras 

de pressão. 

Pele, mucosas, unhas: Dermatite periestoma 

abdominal devido a extravasamento do conteúdo 

alimentar com suco gástrico; Úlceras de pressão em 

região trocanteriana E  e D;  Úlceras de pressão em 

região sacra 

Musculatura atrofiada devido a falta de tratamento 

físioterapêutico 

Rede venosa periférica visível Utiliza sonda de gastrostomia para alimentação que 

no momento se encontra desposicionada acarretando 

extravasamento de conteúdo gástrico com 

alimentação provocando lesão cutânea periestoma 



CONTINUAÇÃO DO CLIENTE Nº 3 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

Membros superiores: Musculatura atrofiada; 

mobilização dificultada devido a rigidez  

Membros inferiores: Musculatura atrofiada devido a 

falta de exercícios físicos  

Atividade motora comprometida devido à patologia Cabeça: Cabelos limpos e lustrosos 

Nível de consciência: Acordada, agitação psíquica 

Olhos: Aparentemente normais  

Nariz: Aparentemente normal 

Ouvidos: Aparentemente normais 

Boca: Aparentemente normal 

Língua: Aparentemente normal 

Dentes: arcada dentária completa 

Lábios: Contraídos 

Garganta: Aparentemente normal 

Pescoço: Sem anormalidades aparentes 

Tórax: Movimentos respiratórios alterados por 

sensibilidade dolorosa ao toque das lesões 

Costas: Lesão  em região sacrococcígeana 

Seios e axilas: Sem anormalidades aparentes 

Última menstruação: Não obtive informação 

Genitais: Sem anormalidades aparentes 

Ânus: Sem anormalidades aparentes 

Eliminações fecais: Fezes líquidas em fralda Eliminações urinárias: Normais, em fralda 

Abdômen: Presença de sonda para alimentação; lesão 

periestoma devido a desposicionamento da sonda, 

com extravasamento de conteúdo gástrico. 

O que sabe sobre sua doença: Cliente com noção da 

realidade, porém sem conseguir articular 

adequadamente as palavras 

Como é cuidada: É cuidada pela filho mais novo e 

por cuidador formal, já que apresenta grau de 

dependência total.  

Humor, atitudes, ansiedades: Apresenta agitação 

psicomotora, irritabilidade freqüente, provavelmente 

devido a lesões cutâneas (lesão periestoma e úlceras 

de pressão), e medicamentos usados. 

Relações interpessoais: reage bem aos cuidados 

prestados pela cuidadora 

Modo e conteúdo da comunicação: articula 

precariamente as palavras 

Ajustamento aos cuidados domiciliares: reage com 

irritação quando não é cuidada pela cuidadora formal  

Medicações em uso: Captopril, 25 mg, às 10:00 e às 

22:00 h; Haloperidol gotas, às 10:00 e às 22:00 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIENTE Nº 4 
 

1 .  IDENTIFICAÇÃO 

Nome: J.J.P. 

Idade: 59 anos  Sexo: Masculino Raça: Branca 

Estado civil: Separado Religião: Católica  Praticante: Não 

Profissão: comerciário Ocupação: No momento encontra-se acamado sem exercer nenhuma atividade 

Nacionalidade: Brasileiro  Naturalidade: Rio de Janeiro 

Escolaridade: 1º grau completo 

Residência: Rua Recife, nº 240 - Caxias Telefone:  

Diagnóstico médico: Neoplasia de tireóide com lesão de esôfago        Doenças associadas:   

Início da patologia: 2001 

Indicação da gastrostomia: Obstrução esofágica por tumor Gastrostomia instalada em: 2005           Tempo de 

assistência domiciliar: 2001  

Procedência: Hospital da Lagoa 

Cuidador formal: Não tem  Escolaridade:  Formação profissional:  

Cuidador familiar: J. P. F Idade:58 anos Escolaridade: 1º grau   Grau de parentesco: irmã 

Cuidador familiar: J. S. P. Idade: 56 anos Escolaridade: 2º grau   Grau de parentesco: irmã 

 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

 

 

Sinais Vitais: Pulso: 70 bpm; R: 20 irpm; TAX.: 36 

Cº 

P.A.: 130 x 80 mmHg 

Características: normais 

Peso: 63 Kg    Altura: 1,60 m 

Alergias: não 

Imunizações: Cuidadores afirmam que estão em dia 

Aparência: Irritada 

Higiene corporal: Satisfatória 

Alimentação: gastrostomia, dieta composta de 

alimentos liquidificados; via oral, quando solicitado 

pela cliente. 

Apetite: relacionado à necessidade de alimentação 

Água e líquidos: ofertados à lavagem da sonda e nos 

intervalos das alimentações 

Sede: Sem anormalidades 

Situações ambientais: Mora com familiares: 

apartamento com 3 dormitórios para 2 pessoas; com 

luz elétrica, água encanada, com rede de esgoto; lixo 

coletado três vezes por semana. Quarto da cliente com 

janela, bem arejado, boa ventilação, iluminação 

adequada;  

Cama hospitalar com mesa auxiliar; em boas 

condições de higiene; utensílios limpos e com bom 

aspecto. 

Atividades físicas: Não realiza devido a patologia 

Recreações: ouve rádio e vê televisão 

Sono e repouso: Prejudicados devido a lesão cutânea 

abdominal e ao desposicionamento da sonda e úlceras 

de pressão. 

Pele, mucosas, unhas: Dermatite periestoma 

abdominal devido a extravasamento do conteúdo 

alimentar com suco gástrico; Úlceras de pressão em 

região trocanteriana E  e D;  Úlceras de pressão em 

região sacra 

Musculatura atrofiada devido a falta de tratamento 

físioterapêutico 

Rede venosa periférica visível Utiliza sonda de gastrostomia para alimentação que 

no momento se encontra desposicionada acarretando 

extravasamento de conteúdo gástrico com 

alimentação provocando lesão cutânea periestoma 

Membros superiores: Musculatura atrofiada; 

mobilização dificultada devido a rigidez  

Membros inferiores: Musculatura atrofiada devido a 

falta de exercícios físicos  

Atividade motora comprometida devido à patologia Cabeça: Cabelos limpos e lustrosos 

Nível de consciência: Acordada, agitação psíquica 



CONTINUAÇÃO DO CLIENTE Nº 4 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olhos: Aparentemente normais  

Nariz: Aparentemente normal 

Ouvidos: Aparentemente normais 

Boca: Aparentemente normal 

Língua: Aparentemente normal 

Dentes: arcada dentária completa 

Lábios: Contraídos 

Garganta: Aparentemente normal 

Pescoço: Sem anormalidades aparentes 

Tórax: Movimentos respiratórios alterados por 

sensibilidade dolorosa ao toque das lesões 

Costas: Lesão  em região sacrococcígeana 

Seios e axilas: Sem anormalidades aparentes 

Última menstruação: Não obtive informação 

Genitais: Sem anormalidades aparentes 

Ânus: Sem anormalidades aparentes 

Eliminações fecais: Fezes líquidas em fralda Eliminações urinárias: Normais, em fralda 

Abdômen: Presença de sonda para alimentação; lesão 

periestoma devido a desposicionamento da sonda, 

com extravasamento de conteúdo gástrico. 

O que sabe sobre sua doença: Cliente com noção da 

realidade, porém sem conseguir articular 

adequadamente as palavras 

Como é cuidada: É cuidada pela filho mais novo e 

por cuidador formal, já que apresenta grau de 

dependência total. 

Humor, atitudes, ansiedades: Apresenta agitação 

psicomotora, irritabilidade freqüente, provavelmente 

devido a lesões cutâneas (lesão periestoma e úlceras 

de pressão), e medicamentos usados. 

Relações interpessoais: reage bem aos cuidados 

prestados pela cuidadora 

Modo e conteúdo da comunicação: articula 

precariamente as palavras 

Ajustamento aos cuidados domiciliares: reage com 

irritação quando não é cuidada pela cuidadora formal 

Medicações em uso: Captopril, 25 mg, às 10:00 e às 

22:00 h; Haloperidol gotas, às 10:00 e às 22:00 h 



CLIENTE Nº 5 
 

1 .  IDENTIFICAÇÃO 

Nome: F.S. 

Idade: 80 anos    Sexo: Masculino    Raça: Branca 

Estado civil: Casado    Religião: Católica     Praticante: Não 

Profissão: Comerciante Ocupação: No momento encontra-se acamado sem exercer nenhuma atividade.  

Nacionalidade: Brasileira  Naturalidade: Rio de Janeiro 

Escolaridade: 2º grau completo 

Residência: Avenida Rui Barbosa  Telefone: ________________________ 

Diagnóstico médico: Acidente Vascular Encefálico                  Doenças associadas: HAS  

 Início da patologia: 2006 

Indicação da gastrostomia: Broncoaspiração    Gastrostomia instalada em: 07/2006   Tempo de assistência 

domiciliar: 2006   

Procedência: Clínica Vídeo-endo  

Cuidador familiar: V. S Idade: 78 anos Escolaridade: 3º grau   Grau de parentesco: esposa 

Cuidador familiar: A. S. Idade:56 anos  Escolaridade: 3º grau   Grau de parentesco: Filha 

Início da entrevista: 10/07/2006        Hora: 14:00 h                         Término: 16:00 h 

Última visita realizada: 26/08/06             

 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

Sinais Vitais: Pulso: 70 bpm; R: 20 irpm; TAX.: 36 

Cº 

P.A.: 130 x 80 mmHg 

Características: normais 

Peso: 63 Kg    Altura: 1,60 m 

Alergias: não 

Imunizações: Cuidadores afirmam que estão em dia 

Aparência: Irritada 

Higiene corporal: Satisfatória 

Alimentação: gastrostomia, dieta composta de 

alimentos liquidificados; via oral, quando solicitado 

pela cliente. 

Apetite: relacionado à necessidade de alimentação 

Água e líquidos: ofertados à lavagem da sonda e nos 

intervalos das alimentações 

Sede: Sem anormalidades 

Situações ambientais: Mora com familiares: 

apartamento com 3 dormitórios para 2 pessoas; com 

luz elétrica, água encanada, com rede de esgoto; lixo 

coletado três vezes por semana. Quarto da cliente com 

janela, bem arejado, boa ventilação, iluminação 

adequada;  

Cama hospitalar com mesa auxiliar; em boas 

condições de higiene; utensílios limpos e com bom 

aspecto. 

Atividades físicas: Não realiza devido a patologia 

Recreações: ouve rádio e vê televisão 

Sono e repouso: Prejudicados devido a lesão cutânea 

abdominal e ao desposicionamento da sonda e úlceras 

de pressão. 

Pele, mucosas, unhas: Dermatite periestoma 

abdominal devido a extravasamento do conteúdo 

alimentar com suco gástrico; Úlceras de pressão em 

região trocanteriana E  e D;  Úlceras de pressão em 

região sacra 

Musculatura atrofiada devido a falta de tratamento 

físioterapêutico 

Rede venosa periférica visível Utiliza sonda de gastrostomia para alimentação que 

no momento se encontra desposicionada acarretando 

extravasamento de conteúdo gástrico com 

alimentação provocando lesão cutânea periestoma 

Membros superiores: Musculatura atrofiada; 

mobilização dificultada devido a rigidez  

Membros inferiores: Musculatura atrofiada devido a 

falta de exercícios físicos  

Atividade motora comprometida devido à patologia Cabeça: Cabelos limpos e lustrosos 

Nível de consciência: Acordada, agitação psíquica 



CONTINUAÇÃO DO CLIENTE Nº 5 
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Olhos: Aparentemente normais  

Nariz: Aparentemente normal 

Ouvidos: Aparentemente normais 

Boca: Aparentemente normal 

Língua: Aparentemente normal 

Dentes: arcada dentária completa 

Lábios: Contraídos 

Garganta: Aparentemente normal 

Pescoço: Sem anormalidades aparentes 

Tórax: Movimentos respiratórios alterados por 

sensibilidade dolorosa ao toque das lesões 

Costas: Lesão  em região sacrococcígeana 

Seios e axilas: Sem anormalidades aparentes 

Última menstruação: Não obtive informação 

Genitais: Sem anormalidades aparentes 

Ânus: Sem anormalidades aparentes 

Eliminações fecais: Fezes líquidas em fralda Eliminações urinárias: Normais, em fralda 

Abdômen: Presença de sonda para alimentação; lesão 

periestoma devido a desposicionamento da sonda, 

com extravasamento de conteúdo gástrico. 

O que sabe sobre sua doença: Cliente com noção da 

realidade, porém sem conseguir articular 

adequadamente as palavras 

Como é cuidada: É cuidada pela filho mais novo e 

por cuidador formal, já que apresenta grau de 

dependência total. 

Humor, atitudes, ansiedades: Apresenta agitação 

psicomotora, irritabilidade freqüente, provavelmente 

devido a lesões cutâneas (lesão periestoma e úlceras 

de pressão), e medicamentos usados. 

Relações interpessoais: reage bem aos cuidados 

prestados pela cuidadora 

Modo e conteúdo da comunicação: articula 

precariamente as palavras 

Ajustamento aos cuidados domiciliares: reage com 

irritação quando não é cuidada pela cuidadora formal 

Medicações em uso: Captopril, 25 mg, às 10:00 e às 

22:00 h; Haloperidol gotas, às 10:00 e às 22:00 h 



CLIENTE Nº 6 
 

1 .  IDENTIFICAÇÃO 

Nome: J.S. 

Idade: 66 anos         Sexo: Masculino      Raça: Negra 

Estado civil: Casado        Religião: Católica    Praticante: Não 

Profissão: Bombeiro hidráulico Ocupação: No momento encontra-se acamado sem exercer nenhuma 

atividade 

Nacionalidade: Brasileiro  Naturalidade: Rio de Janeiro 

Escolaridade: 1º grau incompleto 

Residência: Rua Recife, nº 240 Telefone: ________________________ 

Diagnóstico médico: Neoplasia de Tireóide com lesão de esôfago  Doenças associadas: HAS + DM  Início 

da patologia: 2005 

Indicação da gastrostomia: Disfagia    Gastrostomia instalada em: 09/2006        Tempo de assistência 

domiciliar: 2006 

Procedênica: Hospital da Lagoa    

Cuidador familiar: M. S. Idade: 28 anos        Escolaridade: 2º grau   Grau de parentesco: Filho 

Cuidador familiar: A. S. Idade: 26 anos      Escolaridade: 2º grau   Grau de parentesco: Filha 

Cuidador familiar: M.J.S     Idade: 71 anos     Escolaridade: Sabe ler e escrever  Grau de parentesco: Mãe 

Início da entrevista: 11/09/2006      Hora: 14:00 h           Término: 16:00 h 

Última visita realizada: 06/10/06          

 

 2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

 

 

Sinais Vitais: Pulso: 80 bpm; R: 20 irpm; TAX.: 36,7 

Cº 

P.A.: 170 x 80 mmHg 

Características: normais 

Peso: 58 Kg    Altura: 1,68 m 

Alergias: não 

Imunizações: Cuidadores afirmam que estão em dia 

Aparência: calmo e tranqüilo 

Higiene corporal: Satisfatória 

Alimentação: gastrostomia, dieta composta de 

alimentos liquidificados. 

Apetite: relacionado à necessidade de alimentação 

Água e líquidos: ofertados à lavagem da sonda e nos 

intervalos das alimentações 

Sede: Sem anormalidades 

Situações ambientais: Mora com familiares: casa com 

2 dormitórios para 4 pessoas; casa com luz elétrica, 

água encanada, com rede de esgoto; lixo coletado três 

vezes por semana. Quarto do cliente com janela, bem 

arejado, boa ventilação, iluminação adequada;  

Cama de casal com mesa auxiliar; em boas condições 

de higiene; utensílios limpos e com bom aspecto. 

Atividades físicas: Não realiza devido à patologia 

Recreações: ouve rádio, assiste televisão. lê jornal 

Sono e repouso: Prejudicados devido a lesão cutânea 

abdominal e ao desposicionamento da sonda. 

Pele, mucosas, unhas: Dermatite periestoma 

abdominal devido a extravasamento do conteúdo 

alimentar com suco gástrico. 

Musculatura íntegra 

Rede venosa periférica visível Utiliza sonda de gastrostomia para alimentação que 

no momento se encontra desposicionada acarretando 

extravasamento de conteúdo gástrico com 

alimentação provocando lesão cutânea periestoma 

Membros superiores: Musculatura normal. Membros inferiores: Musculatura normal  

Atividade motora normal Cabeça: Cabelos limpos   

Nível de consciência: Consciente e orientado 

Olhos: Aparentemente normais  

Nariz: Aparentemente normal 

Ouvidos: Aparentemente normais 

Boca: Aparentemente normal 

Língua: Aparentemente normal 

Dentes: ausência de dentes em arcada superior, com 

uso de prótese. 



CONTINUAÇÃO DO CLIENTE Nº 6 
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Lábios: normais 

Garganta: Aparentemente normal 

Pescoço: Sem anormalidades aparentes 

Tórax: Movimentos respiratórios normais 

Costas: Íntegras 

Seios e axilas: Sem anormalidades aparentes 

 

Genitais: Sem anormalidades aparentes 

Ânus: Sem anormalidades aparentes 

Eliminações fecais: Fezes pastosas, moldadas Eliminações urinárias:  normais 

Abdômen: Presença de sonda de gastrostomia para 

alimentação; lesão periestoma o devido a 

desposicionamento acidental da sonda, com 

extravasamento de conteúdo gástrico. 

O que sabe sobre sua doença: Cliente sem noção da 

realidade de sua patologia 

Como é cuidado: É cuidado pelos filhos e pela mãe, 

com relação aos cuidados com a sonda e a 

alimentação. 

Humor, atitudes, ansiedades: Apresenta-se calmo e 

tranqüilo. Desconhece o seu diagnóstico. 

Relações interpessoais: reage bem aos cuidados 

prestados pelos familiares. 

Modo e conteúdo da comunicação: Claro e com boa 

expressão das idéias 

Ajustamento aos cuidados domiciliares: Bem 

ajustado 

Medicações em uso: Tylex em caso de dor 



CLIENTE Nº 7 
 

1 .  IDENTIFICAÇÃO 

Nome: V.L.B. 

Idade: 60 anos  Sexo: Feminino Raça: Branca 

Estado civil: Casada Religião: Católica  Praticante: Sim 

Profissão: Do lar  Ocupação: No momento encontra-se acamada sem exercer nenhuma atividade 

Nacionalidade: Brasileira  Naturalidade: Rio de Janeiro  

Escolaridade: 2º grau completo 

Residência: Rua Domingos Ferreira, nº21/1.102  Telefone: ________________________ 

Diagnóstico médico: Degeneração Córtico Basal , com sequelas de PCR   Doenças associadas:     

Início da patologia: 1996 

Indicação da gastrostomia:     Gastrostomia instalada em: Janeiro de 2006       Tempo de assistência 

domiciliar: 1995 

Procedência: Clínica Vídeo-endo   

Cuidador familiar: K.B. Idade: 67 anos Escolaridade: 3º grau  Grau de parentesco: Marido 

Cuidador familiar: V.B. Idade: 30 anos Escolaridade: 3º grau Grau de parentesco: Filha 

Cuidador familiar: A.B Idade: 22 anos Escolaridade: 3º grau  incompleto Grau de parentesco: Filha 

Início da entrevista: 29/082006 Hora: 17:30 h   Término: 21:00 h 

Última visita realizada: 18/09/2006 

 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

Sinais Vitais: Pulso: 70 bpm; R: 18 irpm; Temp. ax.: 

36° C 

P.A.: 120 x 60 mmHg 

Características: normais 

Peso: 48 Kg    Altura: 1,50 m 

Alergias: não 

Imunizações: Cuidadores afirmam que estão em dia 

Aparência: Fácies inexpressiva 

Higiene corporal: Satisfatória 

Alimentação: gastrostomia, dieta composta de 

alimentos liquidificados. 

Apetite: relacionado à necessidade de alimentação 

Água e líquidos: ofertados à lavagem da sonda e nos 

intervalos das alimentações 

Sede: Sem anormalidades 

Situações ambientais: Mora com familiares: casa com 

3 dormitórios para 4 pessoas; casa com luz elétrica, 

água encanada, com rede de esgoto; lixo coletado três 

vezes por semana. Quarto da cliente com janela, bem 

arejado, boa ventilação, iluminação adequada;  

Cama de casal, com criado mudo; em boas condições 

de higiene; utensílios limpos e com bom aspecto. 

Atividades físicas: Não realiza devido a patologia 

Recreações: ouve rádio, e CD‟s de músicas sacras e 

receber visitas 

Sono e repouso: Prejudicados devido a atitude 

corporal assumida com o decorrer da patologia; 

desposicionamento da sonda, o que requereu várias 

trocas de fraldas descartáveis durante os períodos 

diurno e noturno 

Pele, mucosas, unhas: Dermatite periestoma 

abdominal, com crosta de resíduo alimentar devido a 

extravasamento do conteúdo gástrico 

Musculatura atrofiada e enrijecida devido a atitude 

postural adotada no decorrer da patologia 

Rede venosa periférica visível Utiliza sonda de gastrostomia para alimentação que 

no momento se encontra desposicionada acarretando 

extravasamento de conteúdo gástrico com 

alimentação provocando lesão cutânea e crosta  

periestoma 

Membros superiores: Musculatura atrofiada; 

mobilização dificultada devido a rigidez  

Membros inferiores: Musculatura atrofiada devido a 

falta de exercícios físicos; mantendo um membro 

fletido e o outro hiperestendido 

Atividade motora comprometida devido à patologia Cabeça: Cabelos limpos e lustrosos 

Nível de consciência: Acordada 

 



CONTINUAÇÃO DO CLIENTE Nº 7 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

 

Olhos: Foco central prejudicado 

Nariz: Aparentemente normal 

Ouvidos: Aparentemente normais 

Boca: Aparentemente normal 

Língua: Aparentemente normal 

Dentes: Dentes bem tratados, arcadas dentárias 

completas 

Lábios: Contraídos 

Garganta: Aparentemente normal 

Pescoço: Fletido sobre o tórax 

Tórax: Movimentos respiratórios normais alternados 

por  movimentação respiratória rápida e curta 

ocasionalmente 

Costas: Cifose 

Seios e axilas: Sem anormalidades aparentes 

Última menstruação: Aos 50 anos 

Genitais: Sem anormalidades aparentes 

Ânus: Sem anormalidades aparentes 

Eliminações fecais: Fezes pastosas, moldadas Eliminações urinárias: Normais 

Abdômen: Presença de sonda para alimentação; lesão 

periestoma a desposicionamento da sonda, com 

extravasamento de conteúdo gástrico alimentar. 

O que sabe sobre sua doença: Cliente tem consciência 

da doença, pois se mantém orientada, porém, 

atualmente, não tem mais condição de se manifestar 

verbalmente a respeito. 

Como é cuidada: É cuidada pelo marido e filhas, 

quando estas não estão trabalhando ou estudando. 

Apresenta grau de dependência total. 

Humor, atitudes, ansiedades: Apresenta-se calma, 

manifestando-se através da mímica dos olhos, estando 

atenta a todos os movimentos e a tudo que era dito 

durante minha estada com a cliente e sua família. 

Relações interpessoais: reage bem aos cuidados 

prestados pela família e gosta de receber visitas 

Modo e conteúdo da comunicação: Acompanha a 

todos os movimentos e a tudo que é falado com os 

olhos 

Ajustamento aos cuidados domiciliares: Satisfatório Medicações em uso: antidepressivos, 

anticonvulsivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIENTE Nº 8 
 

1 .  IDENTIFICAÇÃO 

Nome: L.R.P.M. 

Idade: 14 anos    Sexo: Masculino    Raça: Branca 

Estado civil: Solteiro    Religião: Católica     Praticante: Não 

Profissão: -                 Ocupação: -  

Nacionalidade: Brasileiro  Naturalidade: Rio de Janeiro 

Escolaridade: - 

Residência: Rua Magnólia Brasil, nº 41, bl. Aptº 1002  Telefone:  

Diagnóstico médico: Artrogripose         Doenças associadas: pneumonia de repetição + paralisia cerebral 

Início da patologia: 1994 

Indicação da gastrostomia: Pneumonia de repetição por broncoaspiração        Gastrostomia instalada em: 

09/2006     Tempo de assistência domiciliar: 1994 

Procedência: Clínica Vídeo-endo  

Cuidador familiar: T. M. Idade: 43 anos Escolaridade: 3º grau incompleto  Grau de parentesco: mãe 

 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

Sinais Vitais: Pulso: 80 bpm; R: 20 irpm; TAX.: 

37,2º C 

P.A.: 120 x 80 mmHg 

Características: normais 

Peso: 13 Kg    Altura: 1,20 m 

Alergias: não 

Imunizações: Mãe afirma que está em dia 

Aparência: sem anormalidades 

Higiene corporal: Satisfatória 

Alimentação: gastrostomia, dieta composta de 

alimentos 

liquidificados. 

Apetite: relacionado à necessidade de alimentação 

Água e líquidos: ofertados à lavagem da sonda e nos 

intervalos das alimentações 

Sede: Sem anormalidades 

Situações ambientais: Mora com a mãe, pai e uma 

irmã de 5 anos: casa com 3 dormitórios para 4 

pessoas; casa com luz elétrica, água encanada, com 

rede de esgoto; lixo coletado três vezes por semana. 

Quarto do cliente com janela, bem arejado, boa 

ventilação, iluminação adequada; Berço com mesa 

auxiliar; em boas condições de higiene; utensílios 

limpos e com bom aspecto. 

Atividades físicas: Não realiza devido à patologia 

Recreações: ouve rádio 

Sono e repouso: Prejudicados devido a lesão cutânea 

abdominal e ao desposicionamento da sonda. 

Pele, mucosas, unhas: Dermatite periestoma 

abdominal devido a extravasamento do conteúdo 

alimentar com suco gástrico; Sangramento do 

estoma. 

Musculatura atrofiada devido à falta de tratamento 

físioterapêutico 

Rede venosa periférica visível Utiliza sonda de gastrostomia para alimentação que 

no momento se encontra desposicionada acarretando 

sangramento e extravasamento de conteúdo gástrico 

com alimentação provocando lesão cutânea 

periestoma. 

Membros superiores: Musculatura atrofiada; 

mobilização dificultada devido a rigidez. 

Membros inferiores: Musculatura atrofiada devido à 

patologia de base. 

Atividade motora comprometida devido à patologia Cabeça: Cabelos limpos e lustrosos 

Nível de consciência: Acordado,  agitação psico-

motora. 

Olhos: Aparentemente normais  

Nariz: Aparentemente normal 

Ouvidos: Aparentemente normais 

Boca: Aparentemente normal 

Língua: Aparentemente normal  

Dentes: arcada dentária completa 

 

 



CONTINUAÇÃO DO CLIENTE Nº 8 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

Lábios: Contraídos 

Garganta: Aparentemente normal 

Pescoço: Sem anormalidades aparentes 

Tórax: Movimentos respiratórios alterados por 

ocasião da tosse produtiva. 

 

Seios e axilas: Sem anormalidades aparentes 

 

Genitais: Sem anormalidades aparentes 

Ânus: Sem anormalidades aparentes 

Eliminações fecais: Fezes pastosas, moldadas na 

fralda 

Eliminações urinárias: na fralda 

Abdômen: Presença de sonda para alimentação; lesão 

periestoma com sangramento devido a 

desposicionamento da sonda, com extravasamento de 

conteúdo gástrico. 

O que sabe sobre sua doença: Cliente sem noção da 

realidade 

Como é cuidado: É cuidado pela mãe, já que 

apresenta grau de dependência total. 

Humor, atitudes, ansiedades: Apresenta agitação 

psicomotora, provavelmente devido a lesão 

periestoma e necessidade de alimentação por via oral. 

Relações interpessoais: reage bem aos cuidados 

prestados pela mãe 

Modo e conteúdo da comunicação: emite sons 

guturais 

Ajustamento aos cuidados domiciliares: Hiporreativa Medicações em uso: antibióticos e analgésicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIENTE Nº 9 
 

1 .  IDENTIFICAÇÃO 

Nome: J.L.H.C. 

Idade: 56 anos        Sexo: Masculino      Raça: Branca 

Estado civil: Casado Religião: Católica  Praticante: Não 

Profissão: Funcionário Público Ocupação: No momento encontra-se sem exercer nenhuma atividade 

Nacionalidade: Brasileiro   Naturalidade: Rio de Janeiro 

Escolaridade: 3º grau  

Residência: Rua Vinícius de Moraes, nº 208 Apto.: 406 Telefone: - 

Diagnóstico médico: Mal de Alzeheimer  Início da patologia: 2005 

Indicação da gastrostomia:  Gastrostomia instalada em: 06/2006        Tempo de assistência 

domiciliar: 01/2006 

Procedência: Clínica Vídeo-Endo    

Cuidador formal: I.J.A.  Idade: 30 anos  Escolaridade: Auxiliar de Enfermagem 

Cuidador familiar: R. S. C.  Idade: 53 anos Escolaridade: 3º grau   Grau de parentesco: Esposa 

Início da entrevista: 06/06/2006      Hora: 14:00 h           Término: 16:00 h 

Última visita realizada: 08/10/06             

 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

Sinais Vitais: Pulso: 80 bpm; R: 20 irpm; TAX.: 

36,7° C 

P.A.: 130 x 80 mmHg 

Características: normais 

Peso: 75Kg    Altura: 1,75  m 

Alergias: não 

Imunizações: Cuidadora afirma que estão em dia 

Aparência: calma e tranqüila 

Higiene corporal: Satisfatória 

Alimentação: gastrostomia, dieta composta de 

alimentos liquidificados. 

Apetite: devido a patologia apresenta desinteresse 

relacionado alimentação 

Água e líquidos: ofertados à lavagem da sonda e nos 

intervalos das alimentações e após medicações 

Sede: não manifesta necessidade devido a patologia 

de base 

Situações ambientais: Mora com familiares: casa com 

3 dormitórios para 3 pessoas; casa com luz elétrica, 

água encanada, com rede de esgoto; lixo coletado três 

vezes por semana. Quarto do cliente com janela, bem 

arejado, boa ventilação, iluminação adequada;  

Cama de casal em boas condições de higiene; 

utensílios limpos e com bom aspecto. 

Atividades físicas: Caminhadas 

Recreações: Ver televisão e caminhadas pelo 

quarteirão acompanhado da esposa 

Sono e repouso: Prejudicados devido a lesão cutânea 

abdominal e ao desposicionamento da sonda. 

Pele, mucosas, unhas: Dermatite periestoma 

abdominal devido a extravasamento do conteúdo 

alimentar com suco gástrico. 

Musculatura normal 

Rede venosa periférica visível Utiliza sonda de gastrostomia para alimentação que 

no momento se encontra desposicionada com 

extravasamento de conteúdo gástrico e alimentar  

provocando lesão cutânea periestoma 

Membros superiores: Musculatura normal. Membros inferiores: Musculatura normal. 

Atividade motora sem alterações Cabeça: Cabelos limpos   

Nível de consciência: Acordado, porém respondendo 

mal aos questionamentos, por não conseguir 

coordenar os pensamentos. 

Olhos: Aparentemente normais  

Nariz: Aparentemente normal 

Ouvidos: Aparentemente normais 

Boca: Aparentemente normal 

Língua: Aparentemente normal 

Dentes: normais 

 

 



CONTINUAÇÃO DO CLIENTE Nº 9 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

Lábios: Sorridente 

Garganta: Aparentemente normal 

Pescoço: Sem anormalidades aparentes 

Tórax: Movimentos respiratórios normais 

Costas: Sem alterações 

Seios e axilas: Sem anormalidades aparentes 

 

Genitais: Sem anormalidades aparentes 

Ânus: Sem anormalidades aparentes 

Eliminações fecais: Fezes pastosas, moldadas, 

espontâneas 

Eliminações urinárias: espontâneas 

Abdômen: Presença de sonda para alimentação; lesão 

periestoma devido a desposicionamento da sonda, 

com extravasamento de conteúdo gástrico. 

O que sabe sobre sua doença: Cliente sem noção da 

realidade 

Como é cuidado: É cuidado pela esposa e cuidador 

formal apresentando grau de dependência total. 

principalmente na necessidade de segurança 

Humor, atitudes, ansiedades: Apresenta-se alegre e 

sorridente. 

Relações interpessoais: pouco reage às tentativas de 

comunicação devido a patologia 

Modo e conteúdo da comunicação: respondendo mal 

por não conseguir coordenar as idéias 

Ajustamento aos cuidados domiciliares: reage pouco 

aos cuidados   

Medicações em uso: Ebix ,  Escalopran às 10:00 e às 

22:00 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIENTE Nº 10 
 

1 .  IDENTIFICAÇÃO 

Nome: J.J.T. 

Idade: 82 anos                 Sexo: Masculino               Raça: Branca 

Estado civil: Viúvo  Religião: Católica  Praticante: Não 

Profissão: Comerciante Ocupação: No momento encontra-se acamado sem exercer nenhuma atividade 

Nacionalidade: Brasileiro  Naturalidade: Rio de Janeiro 

Escolaridade: 1º grau  

Residência: Rua Luiz Catanhede, nº 92/101  Telefone: 2285-6471 

Diagnóstico médico: Alzheimer Doenças associadas:  Início da patologia: 2000 

Indicação da gastrostomia: Anorexia    Gastrostomia instalada em: 05/2006        Tempo de assistência 

domiciliar: 2000 

Procedênica: Clínica Vídeo-Endo    

Cuidador formal: M.C.  Idade: 30 anos  Escolaridade: Auxiliar de Enfermagem 

Cuidador familiar: H.C.T.  Idade: 52 anos  Escolaridade: 3º grau   Grau de parentesco: Filha 

Cuidador familiar: L.C.T.  Idade: 55 anos  Escolaridade: 3º grau   Grau de parentesco: Filha 

Início da entrevista: 05/05/2006      Hora: 14:00 h           Término: 16:00 h 

Última visita realizada: 06/10/06             

 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

Sinais Vitais: Pulso: 80 bpm; R: 20 irpm;  

TAX.: 36,7° C P.A.: 160 x 80 mmHg 

Características: normais 

Peso: 68 Kg    Altura: 1,68 m  

Alergia: não 

Imunizações: Cuidadores afirmam que estão em dia 

Aparência: calma e tranqüila 

Higiene corporal: Satisfatória 

Alimentação: gastrostomia, dieta composta de 

alimentos liquidificados. 

Apetite: anorexia 

Água e líquidos: ofertados à lavagem da sonda e nos 

intervalos das alimentações 

Sede: Sem anormalidades 

Situações ambientais: Mora com cuidadora formals: 

apartamento com 2 dormitórios para 2 pessoas; com 

luz elétrica, água encanada,  rede de esgoto; lixo 

coletado três vezes por semana. Quarto do cliente com 

janela, bem arejado, boa ventilação, iluminação 

adequada;  

Cama hospitalar com mesa auxiliar e „cadeira do 

papai‟; em boas condições de higiene; utensílios 

limpos e com aspecto de desgaste acentuado. 

Mantidos em solução de hipoclorito por tempo além 

do recomendado 

Atividades físicas: Não realiza devido à anorexia e 

depressão 

Recreações: assiste televisão 

Sono e repouso: Prejudicados devido a lesão cutânea 

abdominal e ao desposicionamento da sonda. 

Pele, mucosas, unhas: Dermatite periestoma 

abdominal devido a extravasamento do conteúdo 

alimentar com suco gástrico. 

Musculatura atrofiada devido à falta de tratamento 

físioterapêutico e do sedentarismo 

Rede venosa periférica visível Utiliza sonda de gastrostomia para alimentação que 

no momento se encontra desposicionada acarretando 

extravasamento de conteúdo gástrico com 

alimentação provocando lesão cutânea periestoma 

Membros superiores: Musculatura atrofiada devido a 

falta de atividade física 

Membros inferiores: Musculatura atrofiada devido a 

falta de atividade física  

Atividade motora comprometida devido à patologia Cabeça: Cabelos limpos   

Nível de consciência: Acordado, hipoativo, deprimido 

Olhos: Aparentemente normais  

Nariz: Aparentemente normal 

Ouvidos: Aparentemente normais 

Boca: Aparentemente normal 

Língua: Aparentemente normal 

Dentes: 

 



CONTINUAÇÃO DO CLIENTE Nº 10 

2 . DADOS DA CONSULTA INICIAL 

 

Lábios: Aparentemente normais 

Garganta: Aparentemente normal 

Pescoço: Sem anormalidades aparentes 

Tórax: Movimentos rítmicos 

Costas: Aparentemente normais 

Seios e axilas: Sem anormalidades aparentes 

 

Genitais: Sem anormalidades aparentes 

Ânus: Sem anormalidades aparentes 

Eliminações fecais: Fezes pastosas, moldadas, em 

pequena quantidade 

Eliminações urinárias: Algo oligúrico 

Abdômen: Presença de sonda para alimentação; lesão 

periestoma devido a desposicionamento da sonda, 

com extravasamento de conteúdo gástrico. 

O que sabe sobre sua doença: Cliente deprimido 

Como é cuidada: É cuidada pela filha e por cuidador 

formal, já que apresenta grau de dependência total.  

Humor, atitudes, ansiedades: Apresenta agitação 

psicomotora, provavelmente devido a lesões cutâneas 

(lesão periestoma e úlceras de pressão). 

Relações interpessoais: reage bem aos cuidados 

prestados pela filha 

Modo e conteúdo da comunicação: emite sons 

guturais 

Ajustamento aos cuidados domiciliares: Hiporreativa  Medicações em uso: Captopril, 25 mg, às 10:00 e às 

22:00 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DADOS DO FAMILIAR 

 

Ao adentrar no cenário domiciliar para coletar dados pude constatar o quanto é 

necessário lançar-se um outro olhar a esta instituição, „a família‟ para que possamos rever 

nossos conceitos sobre esta e entender, em parte, as muitas transformações nela ocorridas 

nos últimos tempos. 
3
  

Outro aspecto a ser observado, é a dimensão do significado da família quando um 

dos seus membros encontra-se adoentado, já que o outro, o familiar, é quem vai cuidar 

deste indivíduo no domicílio, caso seu agravo à saúde não se resolva no período de 

internação hospitalar. O familiar, dependendo do tempo que esta situação se mantiver, 

também precisará ser cuidado, aí no caso pelo profissional da saúde envolvido neste 

processo de ajudar a todos indistintamente. 
81

 

No nosso caso, esta dimensão do significado da família apresentou-se 

especialmente exacerbada, pois além de estar vivenciando a situação de doença do seu ente 

querido, vivenciava também a complicação advinda da gastrostomia.  

A faixa etária dos familiares do sexo feminino variou entre: 42 e 78 anos e dos 

indivíduos do sexo masculino entre 28 e 67 anos. Dos dez familiares que cuidam dos 

clientes sete eram do sexo feminino e três do sexo masculino. Duas eram divorciadas, seis 

casadas e duas solteiras.  As duas divorciadas têm uma filha cada. Uma das casadas tem 

três filhos menores; outra tem dois filhos adolescentes; duas têm uma filha menor cada e 

uma não tem filhos. O indivíduo casado tem duas filhas. Todos os familiares se declararam 

católicos. O nível de escolaridade dos familiares varia do segundo grau ao pós-graduado.  

Nos indivíduos do sexo feminino, uma cliente era funcionária pública aposentada, 

cinco eram do lar e uma era professora. Quanto aos indivíduos do sexo masculino, um era 

funcionário público licenciado, um economista licenciado por motivo de saúde e um 

comerciário. Nove residiam em imóvel próprio. Um dos indivíduos do sexo feminino 

residia em imóvel alugado. Dentro do universo de parentesco foram identificadas: uma 

mãe, duas filhas, uma nora, duas esposas, uma irmã, dois filhos e um esposo como 

cuidador principal. Quase todos os familiares residiam com os clientes, excetuando o 

cliente nº 10, que residia com um cuidador não profissional de enfermagem sem 

treinamento específico. Suas filhas residiam em prédios próximos a sua moradia estando 

alcançáveis a qualquer momento. 



Todos receberam orientação de como cuidar da gastrostomia antes da alta 

hospitalar pela equipe médica e após as minhas visitas foi utilizada como estratégia de 

ensino a demonstração dos procedimentos necessários à resolução das complicações 

advindas da gastrostomia e de outras encontradas, bem como, os procedimentos requeridos 

à manutenção dos cateteres: limpeza, administração de medicações, fixação e proteção 

destes. Todos foram também orientados para detectar o surgimento de outras 

complicações, e como resolvê-las. 

Durante o processo de avaliação do que foi demonstrado, todos os familiares e o 

cuidador formal apresentaram um retorno muito bom da realização dos cuidados na 

segunda visita que realizei aos clientes. Tal constatação fez com que se evidenciasse a 

ocorrência de integração entre as partes: cliente, cuidador familiar e profissional, durante a 

assistência domiciliar, ao longo do processo educativo, enfim, durante a prestação de 

cuidados ao cliente. 
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QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DO FAMILIAR 

 

 

 

De acordo com o quadro anterior: 

 7 dos familiares eram mulheres com idade entre 42 e 78 anos e apenas 1 estava 

trabalhando. As outras, apesar da idade produtiva, deixaram o trabalho para se 

dedicar ao familiar. Quanto aos 3 homens a idade variava entre 28 e 67 anos e 

apenas 1 estava trabalhando, enquanto os outros 2 tiraram licença para o 

acompanhamento do familiar. 

 Dentre as mulheres estavam 2 esposas, 2 filhas, 1 mãe, 1 irmã e 1 nora. Quanto aos 

homens, havia um esposo e 2 filhos.  Desta forma viu-se que os parentes mais 

próximos é que se sentem mais responsáveis pelo cuidado. 

FAMILIAR IDADE SEXO ESTADO 

CIVIL 

PARENTESCO ESCOLARIDADE PROFISSÃO RELIGIÃO 

1 58 F DIVORCIADA FILHA 3ºGRAU APOSENTADA CATÓLICA 

2 42 F CASADA NORA 3ºGRAU DO LAR CATÓLICA 

3 50 M SOLTEIRO FILHO 3ºGRAU ECONOMISTA 

(LICENCIADO) 

CATÓLICO 

4 55 F DIVORCIADA IRMÃ 1ºGRAU DO LAR CATÓLICA 

5 78 F CASADA ESPOSA 3ºGRAU APOSENTADA CATÓLICA 

6 28 M SOLTEIRO FILHO 2ºGRAU COMERCIÁRIO CATÓLICO 

7 67 M CASADO ESPOSO 3ºGRAU FUNC. PÚBLICO 

(LICENCIADO) 

CATÓLICO 

8 42 F CASADA MÃE 2ºGRAU DO LAR CATÓLICA 

9 55 F CASADA ESPOSA 3ºGRAU DO LAR CATÓLICA 

10 52 F CASADA FILHA 3ºGRAU PROFESSORA CATÓLICA 



 Quanto ao estado civil e profissão não se notou interferência, pois todos se 

dispuseram a cuidar da mesma maneira. 

 Já a escolaridade e idade interferiram no caso dos homens. Os dois que se 

dedicaram exclusivamente, possuíam grau maior de escolaridade e idade mais 

avançada, com maior estabilidade financeira e no trabalho, o que facilitou a licença. 

As mulheres não mostraram nenhuma alteração quanto a esse aspecto.  

 No aspecto religioso, todos verbalizaram o sentido do dever moral no cuidado ao 

próximo como forma de retribuição a quem já fez algo por eles. 

 

 

 

DADOS DO AMBIENTE DOMICILIAR 

 

Conforme foi observado no ambiente domiciliar, todos os clientes encontravam - se 

em conformidade com o que é preconizado por Florence Nightingale, uma vez que todos 

ofereciam condições apropriadas como higiene, ventilação, entre outros recursos diversos. 

De acordo com os conteúdos apreendidos na fase da revisão de literatura, o cliente 

precisaria de um local confortável para que, se pudesse realizar, ou para ser submetido pelo 

familiar às etapas necessárias do processo de nutrição e para isso a limpeza seria 

fundamental, tendo sido encontrada em todos os domicílios o ambiente propício para que 

os clientes fossem alimentados. As orientações de objetos que não fossem os utilizados no 

processo devessem ter seu contato com o local do cateter evitado, bem como a 

proximidade de animais para evitar infecções e outras complicações, foi seguida por todos 

os cuidadores. 
8   

Na interpretação de Espírito Santo (2006) o ambiente para Nightingale pode ser 

compreendido como possuindo uma dimensão física, psicológica e social, ou seja, 

existindo um ótimo ambiente físico maior atenção poderá ser dispensada quanto às 

necessidades emocionais e preventivas de doenças que influenciam a totalidade do 

ambiente.
 90

 

Pôde-se observar também que todos os domicílios apresentavam nas construções as 

dimensões dos cômodos ocupados pelos clientes semelhantes às determinadas pelo 

Ministério da Saúde, no seu manual de Normas Para Projetos Físicos de Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde 
91

 para unidades de internação de adulto que é de 7,0m
2
/leito, uma 

vez que todos os cômodos observados eram amplos, alguns mesmo ultrapassando as 

dimensões recomendadas. Os ambientes eram bem iluminados e arejados, recebiam luz 



solar uma vez ao dia e dotados de espaço suficiente para circulação em torno dos leitos. 

Próximo ao quarto dos clientes, em alguns casos contíguo àquele espaço físico, havia um 

banheiro de aproximadamente, 4,5m², dotado de box com chuveiro, bacia sanitária de fácil 

acesso, lavatório com portas de acesso com as dimensões mínimas de 0,80 x 2,10 m. 
91

 

Os cômodos onde os clientes encontravam-se instalados apresentavam também 

conforto acústico e conforto luminoso, conforme a norma de ruídos NB-101 e o Código da 

Posturas Municipal que tratam destes assuntos, postos no referido manual. 
91 

Todos os imóveis eram dotados de saneamento básico, conforme descrito adiante.  

Tais premissas puderam ser constatadas durante a coleta de dados em função da 

evolução satisfatória no quadro clínico dos clientes observada. A teorista, conforme 

descreve Torres, 
82

  via a manipulação do ambiente físico como principal componente do 

atendimento de enfermagem. Uma de suas crenças era que além do ar fresco, o cliente 

necessitava de luz solar direta. A própria durante sua trajetória assistencial notou e 

assinalou os efeitos reais da luz solar sobre o corpo humano. 
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Ao coletar os dados sobre o ambiente domiciliar observou-se que oito dos 

indivíduos residiam em apartamentos, sendo que todos os imóveis eram dotados de luz 

elétrica, com abastecimento de água encanada, rede coletora de esgoto. Embora dotados de 

portas de acesso com as dimensões mínimas especificadas pelo M.S., a porta do quarto de 

um dos clientes foi aumentada para permitir o acesso de cadeira de rodas. Três indivíduos 

residiam em imóvel com quatro quartos, cinco outros em imóvel com três quartos. Um dos 

indivíduos residia em imóvel com dois quartos e outro num conjugado amplo, pois se 

tratava de uma construção antiga.  

Em seis dos oito imóveis havia dois banheiros, sendo um reservado para uso 

exclusivo do cliente, com as dimensões e os itens especificados pelo manual do Ministério 

Saúde (MS). Não foi observado este conforto no imóvel do indivíduo que residia num 

conjugado e em outro, cuja residência era a mais humilde. Três dos clientes encontravam-

se acomodados em suítes. Todas as instalações sanitárias dos clientes encontravam-se 

situadas próximas às dependências ocupadas pelos clientes. Observou-se que estas eram 

dotadas de box com chuveiro, sendo oito com aquecimento de água a gás e dois à 

eletricidade. Além do lavatório e do sanitário, cesto de lixo e espelho de parede 

completavam os materiais que compunham os cômodos de higiene. O estado de higiene 

das dependências sanitárias dos clientes foi considerado muito bom. 



Excetuando o indivíduo que residia num conjugado os demais clientes 

encontravam-se em cômodos com mais de onze metros quadrados. Todos as dependências 

ocupadas pelos clientes tinham pelo menos uma janela que diferiu de tamanho, sendo 

algumas amplas, propiciando boa iluminação natural e que, em algum momento do dia, 

recebiam luz solar; todas também eram dotadas de um ponto de luz elétrica e um abajur 

próximo ao leito do cliente.  

Quanto ao mobiliário encontrado, os leitos de seis clientes eram tipo cama de casal, 

o que dificultava um pouco a assistência dos familiares e dos profissionais que os 

atendiam. Três utilizavam camas hospitalar e o do adolescente, um berço.  

Aos familiares de um dos clientes que apresentava sobrepeso e era cuidado pela 

familiar de 78 anos de idade, foi recomendado o aluguel de um leito hospitalar com o 

objetivo de melhorar a prestação dos cuidados ao indivíduo e prevenir agravos à saúde da 

cuidadora em questão, embora esta contasse com o auxílio de outros familiares na 

assistência ao cliente, no que fomos atendidas.  

Havia mesas de cabeceira nos aposentos dos clientes que eram utilizadas como 

mesa auxiliar. Os indivíduos que estavam fazendo uso de cama hospitalar encontravam-se 

acamados e não necessitando de escada de dois degraus. Todos os clientes tinham cesto de 

lixo em seus cômodos.  

Foi observado também nesta inspeção que oito clientes, para auxílio na sua 

locomoção, tinham cadeira de rodas e que dois também tinham cadeira higiênica.  

O estado de limpeza dos cômodos, onde se encontram os clientes, foi considerado 

muito bom, com mobiliário isento de poeira, cestos de lixo limpos e utensílios dos clientes 

cobertos por proteções de panos limpos.  

O estado de limpeza dos utensílios para os cuidados com os clientes foi considerado 

também ótimo, havendo por parte de um familiar de um dos clientes, exageros em relação 

à higiene dos utensílios para alimentação o que onerava bastante o custo do processo uma 

vez que diminuía a vida média dos utensílios. Após as orientações prestadas quanto às 

soluções a serem empregadas na limpeza e desinfecção dos utensílios, tempo de imersão 

destes e explicações quanto a vida média de cada material. O familiar passou a seguir as 

orientações prestadas havendo então considerável redução nos gastos efetuados pela 

família com a assistência ao cliente. 



O estado de higiene das cozinhas dos domicílios, assim como dos aparelhos 

elétricos utilizados no preparo da dieta dos clientes, também foi considerado ótimo. 

Identificados os problemas de enfermagem apresentados pelos clientes, ou seja, 

após o diagnóstico de enfermagem, foi elaborado um Plano Assistencial Domiciliar, 

fundamentado na proposta de Daniel,
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que seguiu os passos de Horta 
6
 o que constituiu 

parte da Sistematização da Assistência de Enfermagem (S.A.E.), cujas etapas foram todas 

executadas, quais sejam: Histórico, Problemas de Enfermagem, Diagnóstico, Prescrição e 

Evolução.
6
  Nesta pesquisa, optou-se por elaborar a prescrição de enfermagem junto com o 

familiar, não só para adequar à realidade econômica dos clientes, mas, principalmente em 

respeito aos familiares, posto que seriam eles os executores dos cuidados.    

 Após a elaboração de cada prescrição, os procedimentos necessários foram 

realizados passo a passo, buscando transmitir tranqüilidade aos familiares que se 

mostravam tensos e receosos de causar mais alguma lesão ao seu ente querido. 

 As primeiras visitas foram aquelas que demandaram mais tempo, pois conforme 

fica claro nos diagnósticos, os clientes e os familiares foram assistidos integralmente, 

tendo sido realizados cuidados e orientações referentes a todos os problemas identificados. 

Em muitos momentos foi necessário prestar apoio emocional a algum membro da família 

que se mostrava estressado ou descompensado psiquicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV: A FAMILIA E OS DESAFIOS PARA CUIDAR DO 

CLIENTE GASTROSTOMIZADO NO DOMICÍLIO 

 

Considerando o colocado anteriormente e constatado neste estudo, no cuidado 

domiciliar a partição, o envolvimento da família na atenção a recuperação daquele membro 

que se encontra doente, torna-se algo muito importante. 

Para que o engajamento do familiar ocorra é preciso que seja levado em 

consideração a complexidade e diversidade da família. 

A família atual, não apresenta mais a estrutura da família tradicional, conforme 

observou-se pela constituição dos núcleos familiares encontrados no estudo, onde havia 

filhos e filhas cuidando de pais e mães, netos cuidando dos avós, nora cuidando do sogro, 

irmã cuidando de irmão, movidos pela sua boa vontade e pela sua disponibilidade, além 

dos cuidadores formais, que mesmo estando ali, naquele momento prestando serviços 

profissionais, encontravam-se inseridos naquele contexto familiar de cuidado. 

Outro aspecto a ser observado no engajamento do familiar ao cuidado do indivíduo 

que vivencia uma situação de doença, é a interação enfermeiro-cliente-família. O 

enfermeiro precisa estabelecer uma relação de confiança com o cliente e o familiar, de 

parceria.  

Inicialmente, como em toda relação ocorreu um certo distanciamento entre familiar 

cuidador e a enfermeira, uma vez que as famílias encontravam-se apreensivas, fragilizadas, 

em função do estado de saúde do seu ente querido. Além disso, o familiar estava entrando 

em contato com algo especializado, diferente do que eles estavam habituados a fazer em 

detrimento da melhoria do quadro do cliente: banhar, alimentar, auxiliar na realização das 

eliminações fisiológicas, que é a alimentação por uma sonda implantada diretamente no 

estômago do cliente. Além, de a pesquisadora ser uma pessoa estranha dentro do seu „lar‟. 

Tratar a família de forma afetuosa, com respeito, demonstrando segurança nos seus 

atos, seu conhecimento durante o processo ensinar/cuidar, dirimindo dúvidas, mostrando-

se empática, solidária com a dor do outro, atendendo a família sempre que houver 

necessidade, fazendo com que seus membros se sintam acolhidos, amparados, atendidos, 

são atitudes fundamentais para o estabelecimento do vínculo entre a enfermeira e a família 

no cuidado domiciliar. 



Já no primeiro contato com o familiar, que se deu durante a entrevista inicial, estes, 

através de suas falas, em reposta ao roteiro semi-estruturado, composto por cinco perguntas 

abertas verbalizaram várias dificuldades no cuidado com a gastrostomia. A análise 

possibilitou a emersão de três categorias: 

 

Manifestando a dificuldade com a gastrostomia 

 

Quando questionado sobre a existência de alguma dificuldade para cuidar do 

cliente, os familiares manifestaram várias dificuldades subjetivas e objetivas que 

enfrentavam deixando evidente a necessidade de cuidado especializado por parte do cliente 

e sua necessidade de orientação para prestar este cuidado no domicílio, conforme a fala da 

familiar: 

 

Claro que o quadro agora está bem pior... está totalmente 

dependente. Tudo eu fazia [quanto a gastrostomia [...] eu fazia da 

maneira que eu achava que era certo. (1) 

 

[...]Mas agora com a sua orientação, estou vendo que não estava 

tão certo assim [...]. (1) 

 

 

 O orientar-ensinar-cuidar deverá atingir dimensões além do físico-concreto e que 

privilegiem o „cuidado‟, como algo que ultrapasse um simples ato: é uma atitude. 
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O familiar também experienciou situações e sentimentos que manifestou como 

dificuldade na prestação do cuidado, conforme colocou a familiar: 

 

Não gosto de ficar só com ele. [...] tenho medo que ele passe mal 

(ao administrar o alimento) e eu não consiga fazer nada. (4) 

 

 

Ou conforme disse a familiar:  

 

Mas acho essa gastrostomia muito deprimente... Ele gostava de 

comer [...] É filho de italiano [...] E ficar sem poder sentir o gosto 

da comida é terrível [..]. (5): 



 

A demanda exigida pelo cuidado com o cateter de gastrostomia do cliente, foi outro 

fator de dificuldade a ser considerado, pois este não requer só boa vontade e disposição, 

mas também conhecimentos e habilidades com as quais o familiar não estava habituado 

fazendo-o sentir-se inseguro e desorientado frente à situação. 

Tal dificuldade ficou explicitada nas falas dos entrevistados: 

 

Tirei licença prêmio, só para cuidar dela [...] (7)  

 

Só agora que estou tendo [dificuldade] por essa colocação da 

gastrostomia. (8), 

 

A sonda é meu principal problema, mas foi necessário... ele não 

queria mais comer [...] por mais que eu tentasse ele não abria a 

boca. (9) 

 

Nós não sabemos lidar com esta sonda... eu sempre acho que vou 

machucar, que vai sair do lugar [...] (10) 

 

 Conforme ficou caracterizado no estudo, a maior parte dos clientes apresentavam 

“dependência total de cuidados”, de maneira quase integral, requerendo constantemente 

assistência levando o sujeito ao esgotamento e ao cansaço, pois como ficou evidente, 

poucos são os familiares que podem dedicar-se exclusivamente ao cliente. 

 

Solicitando a ajuda da enfermeira para cuidar das complicações 

 

Esta foi uma categoria que além de lançar luzes sobre o grau de conhecimento dos 

sujeitos e identificar as complicações apresentadas pelos clientes, forneceu a base para que 

fosse elaborado um documento, a cartilha de orientação [Apêndice 9] que foi iniciado com 

a explicação de como cuidar do cateter gástrico até a resolução das complicações mais 

freqüentes encontradas na pesquisa: a dermatite periestomal, o granuloma, o 

desposicionamento do cateter e a retirada acidental do cateter. 

  

Demonstraram algum conhecimento, os familiares: 

 



[...] estou pedindo a sua ajuda para ver essa gastrostomia, que 

está vazando e o adaptador quebrado. (1)  

 

Só quanto ao granuloma e a dermatite... Que eu fiquei muito 

preocupada,... Ele nunca tinha tido antes [...] (2) 

 

Quero que você me ajude nesses curativos na gastro’ se não ele vai 

arrancar essa borracha. (8) 

 

Me ensina a cuidar desta sonda... eu acho que cuidando direito, a 

gente vai evitar que a sonda saia do lugar e que ele não fique com 

este machucado feio em volta do cateter. (9) 

 

 Os familiares manifestaram total desconhecimento de como cuidar da alimentação 

do cliente, do manusear o cateter, inclusive a depoente n° 10 pediu orientação até quanto 

ao dispêndio de material e sua manutenção: 

   

Nos cuidados mesmo com a gastrostomia, porque eu não sei nada. 

E também orienta a menina que cuida dela. (3)  

 

Gostaria que você visse essa sonda e as feridas E colocasse algum 

produto que cicatrizasse rápido... Por que ficar sem comer e cheio 

de ferida, não sei[...].  (5) 

 

Nós nem imaginamos como é que se faz para colocar o alimento 

por esta sonda. (6) 

 

Eu e minhas filhas ficamos com medo de mexer muito na sonda e 

ela sair do lugar. Por medo, a gente só limpa ao redor durante o 

banho dela... gostaria que você me orientasse quanto a limpeza em 

volta da sonda, porque fica feio, né?[...] quando está sujo [..]. (7)  

 

Eu ficaria muito grata se você me ensinasse, e a minha mana como 

mexer na sonda e como lidar com o material que a gente usa pra 

injetar os alimentos e os remédios dele... até pra gente poder 

cuidar dele melhor... Ah!... como o material é caro... e como dura 

pouco! As seringas soltam logo aquela borracha preta... e a ponta 

da sonda... fica frouxa rapidinho e aí quando a gente injeta o 

alimento ou o remédio, quase a metade vai fora... isto, sem contar 

o medo de puxar a sonda sem querer e tirar do lugar[...] . (10) 

 

 

 

 



INICIANDO O RELACIONAMENTO PARA O CUIDADO DOMICILIAR 

  

No começo da interação com o familiar, que teve seu início na entrevista, já foram 

colocadas algumas orientações respectivas às complicações apresentadas pelos clientes, o 

que os tranqüilizou e fez com que quase todos se mostrassem mais confiantes, por 

entenderem estar recebendo esclarecimentos de uma profissional qualificada: 

 

Você falando, acredito estar tudo entendido... pra mim. Quando a 

sonda saiu do lugar, [...] que ela virou na hora do banho, e 

prendeu na cama... Ah! Foi um transtorno! Até localizar o 

médico... Passei aperto. Agora sei que posso contar com você. E 

isto é maravilhoso saber que eu tenho um profissional que entende 

bem do assunto. E eu posso telefonar. (1) 

 

Acho que você deixou tudo bem claro, explicando bem tudo que 

deve ser feito [...] Já não estou mais tão assustada. (2) 

 

Eu gostei muito das suas orientações, e gostaria que você ficasse 

vindo aqui sempre que eu telefonar [...].(4) 

 

Ah! Do jeito que você fala [...] Você está fazendo muito [...] A sua 

orientação é muito importante. 

Eu gostaria que, de preferência [...] que você oriente tudo, pôxa!. 

(6) 

 

Adorei suas explicações... receber orientações profissionais é 

muito bom [...] por que, quando a gente sai do hospital com aquele 

monte de orientação pra seguir, a gente fica perdida no meio de 

preparo de alimentação, medicação, banho, [...] E o medo para 

que ela [a sonda de gastrostomia] não saia do lugar [...] Com o 

que você falou, agora eu estou mais calma. Vou ficar aguardando 

sua visita. (9) 

 

Quase todas [...] Falaram tudo muito rápido, lá na Clínica, depois 

que ele colocou a sonda [...] E eu também, preocupada com ele, 

lembro de pouca coisa [...].(10) 

 

 Alguns sujeitos, apesar das orientações e tentativas de apoio, ainda mantiveram um 

certo distanciamento do profissional, a qual tornou-se fácil de ser entendida uma vez que 

este familiar vivenciava uma situação de fragilidade diante do estado de saúde do seu ente 

querido, conforme ficou evidenciado nas falas dos indivíduos: 

 



Como já falei, que posicionasse essa borracha, que eu não tenho 

coragem de mexer nisso [...] E nas feridas também [...] Pois 

banho, troca de roupa, preparo da comida, tudo eu faço. Mas essa 

borracha [...]. (5)  

 

Suas orientações estão bem claras, mas eu gostaria de ver na 

prática como é que se faz [...]. (7) 

 

 Tais atitudes foram modificadas pelos sujeitos através do contato no domicílio e a 

percepção de que todas as ações implementadas resolveram os problemas instalados nas 

gastrostomias dos clientes e que eles próprios conseguiram agir da melhor forma possível 

apresentando resultados positivos após as devidas orientações e demonstrações dos 

cuidados. Foram realizadas em média três visitas por cliente para adequação das 

prescrições dos cuidados prestados, uma vez que na segunda visita observou-se que os 

familiares desenvolviam as técnicas de limpeza e fixação do cateter, bem como de curativo 

das dermatites de forma correta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLANO ASSISTENCIAL DOMICILIAR DE ENFERMAGEM 

 
1 . DIAGNÓSTICO E PLANO DE CUIDADOS DOMICILIARES 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

18/06/06 • Cliente portadora de 

Demência Senil 

 

 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

evolução da patologia de 

base  

 

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento do 

conteúdo alimentar com 

suco gástrico motivado por 

desposicionamento da sonda 

 

• Psico- biol: eq. nutritivo, 

eq. metabólico, eq. 

locomotor, eq.  

hidroeletrolítico.  

 

 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

• Orientar familiar, após 

consulta ao médico 

assistente e ao fisioterapeuta,  

a realizar exercícios passivos 

com a cliente 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperta. 

 

• Posicionar 

adequadamente o cateter 

com demonstração da 

técnica 

• Fixar e proteger o cateter 

para prevenir retirada 

acidental com demonstração 

da técnica 

• Realizar curativos na 

região periestoma com 

soluto fisiológico a 0,9% e 

HI em grânulos com 

demonstração da técnica 

• Manter cabeceira da cama 

elevada a 30° durante 

alimentação com 

demonstração da técnica  

• Posicionar adequadamente 

o cateter com demonstração 

da técnica 

• Durante a entrevista 

 

 

 

 

 

• SQN 

 

 

 

 

• Após os cuidados de 

higiene 

 

• Após os cuidados de 

higiene 

 

 

• Após cuidados de higiene 

 

 

 

 

 

• Durante alimentação 

 

 

 

• Durante alimentação 

Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações. 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos. 

 

 

 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

alimentar. 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter . 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

 

 

Para prevenir 

broncoaspiração. 

Foram solicitados meus 

serviços através da Clínica 

Vídeo-Endo, para avaliação  

do quadro que se 

apresentava na  

gastrostomia. Encontrei 

cliente acamada,  

apresentando grau de 

dependência total de 

cuidados de enfermagem, 

comunicando-se através da 

expressão do olhar, mímica, 

verbalização mínima e 

coerente. Solicitado a filha 

que fizesse perguntas 

simples para identificar o 

grau de consciência da 

cliente obtendo-se  respostas 

coerentes ao que foi 

perguntado, 

 apesar de apresentar certa 

dificuldade em articular as 

palavras. Solicitado à filha 

que questionasse a cliente 

qual o seu grau de 

parentesco com a mesma, 

esta respondeu:...- filha... 

 



 

 

 

 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

18/06/06 • Sangramento do estoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Úlceras de pressão em 

região trocanteriana E e D; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Úlceras de pressão em 

região 

Sacrococcigeana. 

•  Psico-biol.: eq. 

circulatório, eq. metabólico, 

eq. da integridade cutânea e 

mucosa  

 

 

 

 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea. 

• Fixar e proteger o cateter 

para prevenir retirada 

acidental com demonstração 

da técnica 

• Realizar curativos na 

região periestoma com 

soluto fisiológico a 0,9% e 

HI em grânulos com 

demonstração da técnica 

• Manter cabeceira da cama 

elevada a 30° durante 

alimentação com 

demonstração da técnica  

• Posicionar adequadamente 

o cateter com demonstração 

da técnica 

• Fixar e proteger o cateter 

com demonstração da 

técnica 

• Lavar cateter após 

alimentação com 

demonstração da técnica  

• Realizar curativo em 

estoma com demonstração 

da técnica 

• Realizar curativos em 

úlceras de pressão após 

limpeza com soluto 

fisiológico a 0,9%, com 

hidrocolóide pasta na 

cavidade e cobertura 

secundária com gaze estéril 

com demonstração da 

técnica. 

• Realizar mudança de 

decúbito de 2/2 horas com 

demonstração da técnica. 

• Após alimentação 

 

 

 

• Após cuidados de higiene 

 

 

 

 

• Após cuidados de higiene 

 

 

 

• Após cuidados de higiene 

 

 

 

 

 

• 08 10 12 14 16 18 20 22 06 

 

 

• Após cuidados de higiene 

 

 

• Após cuidados de higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 08 10 12 14 16 18 20 22 06 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

 

Para prevenir aparecimento 

de novas úlceras 

 

 

Para prevenir aparecimento 

de novas úlceras 

 

 

 

 

 

 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para prevenir aparecimento 

de novas úlceras. 

Indagado o nome da filha 

esta respondeu: “I.” 

Indagada sobre  o número de 

filhos a cliente respondeu 

que tem outro filho, fato este 

comprovado pela cuidadora 

familiar. De acordo com 

relato da cuidadora familiar 

a doença teve início após a 

perda do cônjuge, seguida de 

período extenso de 

depressão, primeiramente 

sem atenção médica. Ao 

perceber a gravidade do 

quadro a cuidadora 

domiciliar buscou assistência 

médica, mas apesar dos 

esforços envidados não 

houve restabelecimento da  

normalidade do estado de 

saúde. Feitas orientações 

pertinentes ao quadro 

encontrado 



 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

24/06/06 • Cliente portadora de 

Demência Senil 

 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido à 

evolução da patologia de 

base 

 

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento 

do conteúdo alimentar 

com suco gástrico 

 

 

 

 

• Sangramento do estoma 

 

 

 

• Úlceras por pressão em 

região trocanteriana E e 

D; 

 

 

 

 

 

 

• Úlceras por pressão em 

região sacrococcigeana 

• Psico- biol: eq. nutritivo, 

eq. metabólico, eq. 

locomotor, eq.  

hidroeletrolítico.  

 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

• Realizar exercícios 

passivos prescritos pelo 

Fisioterapeuta. 

 

 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperta 

 

• Posicionar adequadamente 

cateter . 

 

• Fixar e proteger cateter. 

 

• Realizar curativo no 

estoma  

 

•Realizar curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos. 

 

• Manter cabeceira da cama 

elevada a 45° durante 

alimentação. 

 

• Realizar curativos em 

úlceras por pressão após 

limpeza com soluto 

fisiológico a 0,9%, com 

hidrocolóide pasta na 

cavidade e cobertura 

secundária com gaze estéril 

com demonstração da 

técnica. 

• Conforme prescrição do 

Fisioterapeuta 

 

 

 

• SQN 

 

 

 

 

 

• Após os cuidados de 

higiene 

 

• Após os cuidados de 

higiene 

• Após os cuidados de 

higiene 

 

Durante alimentação 

 

 

 

 

Durante a alimentação 

 

 

 

08 10 12 14 16 18 20 22 06 

Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações. 

 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos. 

 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

alimentar. 

 

Prevenir retirada acidental 

do cateter. 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

 

 

 

 

Para prevenir aparecimento 

de novas úlceras. 

Observado melhora da 

dermatite periestomal e 

questionada a cuidadora 

quanto a execução da técnica 

orientada anteriormente. 

Observada fixação adequada 

da sonda, com proteção de 

atadura crepom abdominal, 

facilitando as mudanças de 

decúbito, prevenindo sua 

retirada acidental, quebra da 

conexão e extravasamento 

do conteúdo alimentar 



 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

09/07/06 • Comunicação verbal 

comprometida devido à 

evolução da patologia de 

base 

 

 

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento 

do conteúdo alimentar 

com suco gástrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Úlceras de pressão em 

região trocanteriana E e 

D; 

• Úlceras de pressão em 

região sacrococcigeana 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperta 

 

 

• Posicionar adequadamente 

cateter. 

 

• Fixar e proteger cateter. 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos. 

• Manter cabeceira da cama 

elevada a 45° durante 

alimentação.  

• Posicionar adequadamente 

cateter 

• Fixar e proteger cateter  

• Lavagem do cateter após 

alimentação. 

• Realizar de curativos em 

úlceras de pressão após 

limpeza com soluto 

fisiológico a 0,9%, com 

hidrocolóide pasta na 

cavidade e cobertura 

secundária com gaze estéril. 

• Realizar mudança de 

decúbito de 2/2 horas. 

• Proteger proeminências 

ósseas. 

 

SQN 

 

 

 

 

 

 

Após os cuidados de higiene 

 

 

Após os cuidados de higiene. 

Após cuidados de higiene. 

 

 

 

Durante alimentação. 

 

 

Após alimentação. 

 

Após cuidados de higiene. 

Após alimentação. 

 

Após cuidados de higiene. 

 

 

 

 

 

 

08 10 12 14 16 18 20 22 06 

 

A cada mudança de 

decúbito. 

 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos 

 

 

 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

alimentar. 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter. 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

Para prevenir 

broncoaspiração. 

 

Prevenir extravasamento do 

conteúdo gástrico. 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter. 

 

Para prevenir obstrução do 

cateter. 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

 

Para prevenir ocorrência de 

novas úlceras. 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

Observado evolução 

significativa da dermatite 

periestoma sem sangramento 

e sonda bem fixada. Quanto 

a evolução das úlceras de 

pressão, as mesmas 

apresentavam epitélio de 

granulação. Levando-se a 

concluir que as orientações 

prestadas foram assimiladas 

e foram executadas a 

contento, propiciando 

melhor qualidade de vida à 

cliente. 



 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

17/08/06 • Comunicação verbal 

comprometida devido à 

evolução da patologia de 

base 

 

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento 

do conteúdo alimentar 

com suco gástrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Úlceras de pressão em 

região trocanteriana E e 

D; 

• Úlceras de pressão em 

região sacrococcigeana 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperta. 

 

• Posicionar adequadamente 

cateter. 

 

• Fixar e proteger cateter. 

 

• Realizar curativo na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos. 

• Manter cabeceira da cama 

elevada a 45° durante 

alimentação.  

• Posicionar adequadamente 

cateter. 

• Fixar e proteger cateter. 

• Lavar cateter após 

alimentação. 

• Realizar de curativos em 

úlceras de pressão após 

limpeza com soluto 

fisiológico a 0,9%, com 

hidrocolóide pasta na 

cavidade e cobertura 

secundária com g 

• Realizar mudança de 

decúbito de 2/2 horas. 

 

• Proteger proeminências 

ósseas. 

SQN 

 

 

 

 

 

Após os cuidados de higiene. 

 

 

Após os cuidados de higiene. 

 

Após cuidados de higiene. 

 

 

 

Durante alimentação. 

 

 

Durante a alimentação. 

 

Após cuidados de higiene. 

Após alimentação. 

 

Após cuidados de higiene. 

 

 

 

 

 

 

08 10 12 14 16 18 20 22 06 

 

 

A cada mudança de decúbito 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos. 

 

 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

alimentar. 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter. 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

Para prevenir 

broncoaspiração. 

Prevenir dermatite 

periestoma. 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter. 

Para prevenir obstrução do 

cateter. 

 

 

 

 

Para prevenir aparecimento 

de novas úlceras 

 

 

 

 

Observado perfeita interação 

dos cuidadores com o 

orientador, ficando o 

familiar agradecido pela as 

orientações recebidas. 



 

 

 

 

2 . DIAGNÓSTICO E PLANO DE CUIDADOS DOMICILIARES 

 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

04/09/06 • Cliente acometido por 

Mal de Alzeheimer + 

Coronariopatia + DPOC. 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

evolução da patologia de 

base 

 

• Acuidade auditiva 

reduzida 

 

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento 

do conteúdo alimentar 

com suco gástrico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Granuloma em estoma  

 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  Da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

• Psico-biol.: acuidade 

auditiva 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

• Orientar familiar, após 

consulta ao médico 

assistente e ao fisioterapeuta, 

a realizar exercícios passivos 

com o cliente  

• Conversar com o cliente 

permitindo que ele manifeste  

 

 

• Conversar com o cliente 

em tom de voz mais alto 

 

• Realizar curativo na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos.com demonstração 

da técnica. 

• Manter cabeceira da cama 

elevada a 45° durante 

alimentação.  

• Posicionar adequadamente 

cateter com demonstração da 

técnica. 

• Fixar e proteger cateter.  

• Lavagem do cateter. 

• Realizar curativos na 

região periestoma com 

soluto fisiológico a 0,9% e 

HI em grânulos com 

demonstração da técnica. 

 

Durante entrevista 

 

 

 

 

Enquanto cliente se mantiver 

desperto 

 

 

Enquanto cliente se mantiver 

desperto 

 

Após os cuidados de higiene. 

 

 

 

 

Durante alimentação. 

 

 

Durante a alimentação 

 

 

Após cuidados de higiene. 

 

Após cuidados de higiene. 

Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações 

 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos 

Para manter diálogo com o 

cliente 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

 

Para prevenir 

broncoaspiração. 

 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

gástrico. 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter.   

Para prevenir obstrução do 

cateter. 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

Encontrei cliente acamado 

em cama hospitalar com 

colchão pneumático,  bem 

cuidado com roupas limpas 

em ambiente arejado, 

privado, bem iluminado, 

com mesa auxiliar e todos os 

utensílios e medicamentos 

em bom estado de 

conservação. Acompanhado 

por cuidador formal e 

cuidador familiar. Devido ao 

tempo prolongado de 

evolução da doença, os 

familiares mantinham-se 

próximo ao cliente, 

propiciando ambiente dentro 

da normalidade, prevenindo 

o agravamento do seu estado 

de saúde com conseqüentes 

internações. Fui chamada 

através da Clínica Vídeo-

Endo a fim de emitir parecer 

acerca do estado do cliente 

com relação a lesão 

periestomal e ao granuloma, 

tendo observado os 

problemas descritos e 

realizado as devidas 

orientações e prescrições a 

serem seguidas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

11/09/06 • Cliente acometido por 

Mal de Alzeheimer + 

Coronariopatia + DPOC. 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

evolução da patologia de 

base 

 

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento 

do conteúdo alimentar 

com suco gástrico; 

 

 

 

• Granuloma em estoma e 

desposicionamento da 

sonda 

 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  Da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

• Realizar exercícios 

passivos com o cliente 

conforme orientação do 

fisioterapeuta. 

 

• Conversar com o cliente 

permitindo que ele se 

manifeste. 

 

 

• Posicionamento adequado 

do cateter   

• Fixação e proteção do 

cateter. 

para prevenir retirada 

acidental com demonstração 

da técnica. 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos com demonstração 

da técnica. 

Conforme orientação do 

fisioterapeuta. 

 

 

 

Enquanto cliente se mantiver 

desperto 

 

 

 

Após cuidados de higiene . 

 

Após cuidados de higiene. 

 

 

 

 

Após cuidados de higiene. 

 

Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações. 

 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos. 

 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

alimentar. 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter  

 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

Observado que o cliente 

apresentou melhora 

significativa da lesão 

periestoma, constatando-se  

interação da orientadora com 

os cuidadores, resultando em 

benefícios prestados aos 

cuidados ao cliente. Pude 

constatar o envolvimento do 

cuidador formal com o 

cliente, que foi estimulado 

várias vezes por este a 

participar da cantoria de uma 

música ouvida no rádio, com 

total envolvimento do cliente 

pelo clima alegre suscitado 

pela canção. Mantendo 

memória remota vívida, 

chamando e fazendo 

declarações de amor à 

esposa já falecida. 

 

18/09/06 • Cliente acometido por 

Mal de Alzeheimer + 

Coronariopatia + DPOC. 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

evolução da patologia de 

base 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  Da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

• Realizar exercícios 

passivos com o cliente 

conforme orientação do 

fisioterapeuta. 

• Conversar com o cliente 

permitindo que ele se 

manifeste. 

 

Conforme orientação do 

fisioterapeuta. 

 

 

Enquanto cliente se mantiver 

desperto. 

 

Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações. 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que este expresse 

suas angústia e seus desejos. 

 

Cuidador formal e familiar 

executando prescrição de 

enfermagem a contento, não 

havendo necessidade de 

nova visita domiciliar. 

ALTA. 



 

 

 

 

3. DIAGNÓSTICO E PLANO DE CUIDADOS DOMICILIARES 

 

 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

20/07/06 • Cliente acometida por 

Demência Frontal 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

articulação precária das 

palavras  

 

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento do 

conteúdo alimentar com 

suco gástrico 

 

 

 

 

 

 

• Úlceras de pressão em 

região trocanteriana E e D; 

• Úlceras de pressão em 

região sacrococcigeana. 

• Psico- biol:  eq. 

locomotor, eq.  Da psico 

mecânica corporal, 

integridade muscular.  

 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizar exercícios passivos 

segundo orientação do 

fisioterapeuta. 

 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperta. 

 

• Posicionamento adequado do 

cateter com demonstração da 

técnica. 

• Fixação e proteção do cateter 

com demonstração da técnica. 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos com demonstração da 

técnica. 

• Realização de curativos em 

úlceras de pressão após 

limpeza com soluto fisiológico 

a 0,9%, com hidrocolóide pasta 

na cavidade e cobertura 

secundária com gaze estéril 

com demonstração da técnica. 

 

• Realizar mudança de decúbito 

de 2/2 horas com demonstração 

da técnica. 

• Proteção proeminências 

ósseas com demonstração da 

técnica. 

De acordo com orientação 

do profissional. 

 

 

SQN 

 

 

 

 

 

Após os cuidados de higiene. 

 

 

Após os cuidados de higiene. 

 

 

Após cuidados de higiene. 

 

 

 

 

Após os cuidados de higiene. 

 

 

 

 

 

 

08 10 12 14 16 18 20 22 06 

 

 

A cada mudança de decúbito 

 

Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações. 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos. 

 

 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

alimentar. 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter.  

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

 

 

 

 

 

Para prevenir o 

aparecimento de novas 

úlceras. 

Cliente acamada, 

respondendo com 

dificuldade às solicitações 

verbais devido a uso 

contínuo de medicações 

antidepressivas. Fui 

solicitada através de contato 

da Clínica Vídeo-endo para 

atender a cliente que se 

encontrava com dermatite 

periestoma e drenagem 

exsudato através do estoma. 

Cuidadora formal 

apresentava problema de 

saúde estando para se afastar 

do serviço prestado á cliente. 

Cuidador familiar, filho sem 

condições psíquicas e 

emocionais de cuidar da 

cliente. Cliente apresentando 

sinais de pouco zelo. 

Realizei as orientações , 

solicitando compra de 

materiais e acessórios para 

curativos e higiene pessoal 

da cliente. 

Agendei nova visita para 

orientação da nova 

cuidadora formal.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

27/07/06 • Cliente acometida por 

Demência Frontal 

 

 

 

• Comunicação verbal  

comprometida devido a 

evolução da patologia de 

base  

 

 

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento 

do conteúdo alimentar 

com suco gástrico. 

 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  Da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

• Realizar exercícios 

passivos segundo orientação 

do fisioterapeuta. 

 

 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperta. 

• Posicionamento adequado 

do cateter  

• Fixação e proteção do 

cateter. 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos. 

• Realizar mudança de 

decúbito de 2/2 horas. 

• Proteção proeminências 

ósseas. 

De acordo com orientação 

do profissional 

 

 

 

SQN 

 

 

 

 

Após os cuidados de higiene 

 

Após os cuidados de higiene. 

 

Após cuidados de higiene. 

 

 

 

08 10 12 14 16 18 20 22 06 

 

A cada mudança de 

decúbito. 

Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações 

 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos 

 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

alimentar 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter.  

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

Para prevenir 

extravasamento de conteúdo 

gástrico. 

Observado que houve 

mudança na pessoa da 

cuidadora formal e que esta 

orientou a nova cuidadora 

sobre os cuidados a serem 

prestados, porém a cliente 

reagiu negativamente. 

Mesmo assim esta 

apresentou melhora 

significativa da lesão peri-

estoma e úlceras por pressão.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

08/08/06 • Cliente acometida por 

Demência Frontal 

 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

evolução da patologia de 

base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  Da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

 

• Realizar exercícios 

passivos segundo orientação 

do fisioterapeuta 

 

 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperta 

 

  

De acordo com orientação 

do profissional 

 

 

 

SQN 

 

 

 

 

Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações 

 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos 

 

 

 

 

Observado que houve 

cicatrização da lesão 

periestomal, lesão 

trocanteriana e região sacra 

em processo de epitelização. 

Cuidadora receptiva as 

orientações e cliente 

aceitando os cuidados. 

Resultando em benefícios 

aos cuidados prestados à 

cliente, não havendo mais 

necessidades de intervenção 

da orientadora quanto aos 

cuidados requeridos pela 

cliente no momento.  

ALTA   

 



 

 

 

 

4 . DIAGNÓSTICO E PLANO DE CUIDADOS DOMICILIARES 

 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as Necessidades 

Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

20/08/06 ▪ Cliente acometido por 

carcinoma de tireóide e lesão de 

esôfago, mantendo-se prostrado 

no leito 

 

 

▪ Comunicação verbal 

prejudicada  

 

 

▪ Cliente apresentando 

monilíase 

 

▪Dermatite periestoma 

 

• Cateter de gastrostomia 

desposicionado 

 

 

• Higiene precária do cateter, 

periestoma e corporal  

 

 

 

 

• Desconforto devido a recente 

introdução da cânula de 

traqueostomia 

 

▪ Constipação intestinal 

• Psico- biol:  eq. nutritivo, eq. 

metabóloco, eq. digestivo, eq. da 

atividade, eq. na higiene corporal 

da psico mecânica corporal, 

integridade muscular.  

 

• Psico-soc.: eq. no ajustamento 

social-relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

 

• Psico- biol.: eq. da integridade 

cutânea 

 

 

 

 

 

▪ Psico- biol.: eq. da integridade 

cutânea; eq. higiene corporal; eq, 

imunológico; eq. aparência física; 

eq. integridade cutânea 

 

▪ Psico- biol.: eq. respiração, eq 

circulatório; eq. metabólico; eq. 

circulatório 

 

 

 

• Auxílio realização da higiene 

corporal com demonstração da 

técnica; estimular autocuidado 

 

 

 

• Conversar com o cliente dando 

oportunidade para que ele se 

expresse manifestando suas 

angústia e anseios. 

 

• Cuidados de higiene bucal com 

demonstração da técnica e 

administração de medicação 

conforme prescrição médica. 

• Curativos na região periestoma 

com soluto fisiológico a 0,9% e HI 

com demonstração da técnica. 

▪ Manter cabeceira a 45º com 

demonstração da técnica. 

• Posicionamento adequado do 

cateter com demonstração da 

técnica. 

• Lavagem do cateter de com 

demonstração da técnica. 

▪ Fixar cateter de gastrostomia. 

▪ Limpar região periestoma com 

soluto fisiológico com 

demonstração da técnica 

▪ Realizar curativo com soluto 

fisiológico com  

Durante a primeira visita 

 

 

 

 

 

 

SQN 

 

 

 

4/4h 

 

 

 

Após cuidados de higiene. 

 

Durante alimentação. 

Após alimentação. 

Após alimentação. 

Após  cuidados de higiene. 

 

 

Durante alimentação. 

 

 

Após alimentação. 

 

Após alimentação. 

 

SQN. 

 

 

 

 

Para manter nutrição o mais 

próximo do normal, com o 

mínimo de dor; restabelecer a 

capacidade de locomoção e o 

equilíbrio do funcionamento 

orgânico 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a fim 

de que este expresse suas angústia 

e seus desejos 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

Para prevenir broncoaspiração. 

Para preveni extravasamento e 

conteúdo gástrico. 

 

Prevenir obstrução do cateter. 

 

Para prevenir retirada acidental do 

cateter. 

 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado 

 

Para restabelecer a integridade 

cutânea. 



 

 

 

 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades 

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

30/08/06 • Cliente apresentando 

agitação psicomotora por 

falta de medicação 

 

• Mal adaptado à 

traqueostomia e 

apresentando relativa 

quantidade de secreção 

 

 

▪ Cliente apresentando 

monilíase 

 

▪Dermatite periestoma 

 

• Catater de gastrostomia 

desposicionada 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutâneo-mucosa 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

▪ Orientar a buscar 

assistência na rede pública 

de saúde. 

 

 ▪ Realizar limpeza com 

soluto fisiológico, posicionar 

a cânula  

▪ Aspirar secreções 

traqueobrônquicas com 

demonstração da técnica. 

 

• Cuidados de higiene bucal 

com demonstração da 

técnica. 

 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI com 

demonstração da técnica. 

 

▪ Manter cabeceira a 45º 

com demonstração da 

técnica. 

 

• Posicionamento adequado 

do cateter com demonstração 

da técnica. 

 

• Lavagem do cateter com 

demonstração da técnica. 

 

▪ Fixar cateter de 

gastrostomia com 

demonstração da técnica. 

 

 

SQN. 

 

 

 

SQN. 

 

 

4/4h. 

 

 

 

SQN. 

 

 

 

Após cuidados de higiene. 

 

 

 

 

Durante alimentação. 

 

 

 

Durante alimentação 

 

 

 

Após alimentação 

 

 

Após alimentação. 

 

Para resolução do quadro de 

dor. 

 

 

Para diminuir desconforto. 

 

 

Para manter via aérea 

pérvea. 

 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

Para prevenir 

broncoaspiração. 

 

 

Para prevenir 

extravasamento e conteúdo 

gástrico 

 

Prevenir obstrução do 

cateter. 

 

Para prevenir retirada 

acidental. 

 

• Cuidadora familiar 

seguindo às orientações 

sobre cuidados que estão 

atendendo às necessidades 

higiênicas, de manutenção 

da integridade cutânea e 

física e às necessidades de 

alimentação bem com 

cuidados adequados da 

gastrostomia e do cateter. 

 

• Identificada à falta de 

recursos financeiros para 

aquisição de medicações 

específicas ao seu quadro 

clínico tendo solicitada 

avaliação médica e feita 

orientação para obtenção dos 

medicamentos na rede 

pública de saúde. 



 

 

 

 

 

Data 

 

Problemas 

 

Necessidades 

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

07/09/06 • Cliente apresentando 

dificuldade de verbalizar 

 

 

 

▪ Manifestando incômodo 

com a cânula traqueal 

 

 

▪ Cliente emagrecido 

apresentando hiperemia 

em proeminências ósseas 

 

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

• Psico-biol.: eq. respiratório 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

▪ Conversar com o cliente 

dando oportunidade para que 

ele  se expresse. 

 

 

▪ Realizar limpeza com 

soluto fisiológico, posicionar 

a cânula traqueal. 

 

▪ Lembrar ao cliente para 

que realize mudança de 

decúbito de 2/2 h 

 

▪ Proteger proeminências 

ósseas  

SQN. 

 

 

 

 

SQN. 

 

 

 

08 10 12 14 16 18 20 22 06 

 

 

 

A cada mudança de decúbito 

Para permitir que o cliente 

manifeste suas angústias, 

dores e temores. 

 

Diminuir desconforto.  

 

 

 

 

Prevenir o surgimento de 

úlceras de pressão. 

 

Manter a integridade 

cutânea. 

Identificado a necessidade 

de colchão tipo caixa de ovo 

para melhor mudança de 

decúbito. Irmã informa estar 

com problemas financeiros e 

que está com a mãe doente 

com câncer de tireóide e 

precisa dos cuidados dela 

também.  Oriento caso fique 

difícil a manutenção do 

cliente em casa que converse 

no hospital para tentar 

internação já que o 

tratamento inicial foi  

hospitalar. Pediu para que eu 

arrumasse a traqueostomia, 

pois estava machucando o 

pescoço 

10/09/06      Cliente apresentou 

complicações decorrentes da 

evolução da doença, tendo 

sido hospitalizado em 

08/09/06 no Hospital Geral 

da Lagoa e vindo a falecer 

no dia de hoje 

 



 

 

 

 

5. DIAGNÓSTICO E PLANO DE CUIDADOS DOMICILIARES 

 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades 

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

19/07/06 • Cliente acometido por 

AVE 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

articulação precária das 

palavras  

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento 

do conteúdo alimentar c 

com suco gástrico 

 

 

 

 

 

 

• Úlceras de pressão em 

região trocanteriana E e 

D; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  da psico-mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação. 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

• Realizar exercícios 

passivos segundo orientação 

do fisioterapeuta. 

 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão a fim de estimular 

raciocínio. 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos com demonstração 

da técnica. 

• Posicionamento e fixação 

adequado do cateter com 

demonstração da técnica.   

▪ Proteção e fixação do 

cateter  

• Realização de curativos em 

úlceras de pressão após 

limpeza com soluto 

fisiológico a 0,9%, com 

hidrocolóide pasta na 

cavidade e cobertura 

secundária com gaze estéril 

com demonstração da 

técnica. 

• Realizar mudança de 

decúbito de 2/2 horas com 

demonstração da técnica. 

• Proteção proeminências 

ósseas com demonstração da 

técnica. 

 

De acordo com orientação 

do profissional. 

 

 

SQN 

 

 

 

Após os cuidados de higiene. 

 

 

Após alimentação. 

 

 

Após cuidados de higiene. 

 

Após cuidados de higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 10 12 14 16 18 20 22 06 

 

 

A cada mudança de 

decúbito. 

 

Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações. 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

alimentar. 

 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter. 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

 

 

 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

• Boa receptividade das 

cuidadoras familiar às 

orientações sobre cuidados 

que atendessem às 

necessidades higiênicas, de 

manutenção da integridade 

cutânea e física e as 

necessidades de alimentação, 

com cuidados adequados da 

gastrostomia e da sonda. 

Identificada a necessidade de 

colchão tipo caixa de ovo 

para diminuir a pressão nas 

proeminências ósseas, e de 

alocação de uma cama 

hospitalar para diminuir o 

esforço físico empreendido 

pelas cuidadoras familiares 

no cuidado ao cliente. 

Realizadas orientações com 

demonstração das técnicas a 

serem desenvolvidas para 

atender as diversas 

necessidades do cliente 

afetadas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades 

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

19/07/06  

• Úlceras de pressão em 

região sacrococcigeana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cama de casal 

prejudicando a mudança 

de decúbito do cliente 

 

 

 

 

• Cliente com diarréia. 

Recebendo alimentação 

industrializada através da 

gastro. Apresentando 

abalos. 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico- biol.: eq. locomotor 

do cuidador 

 

 

 

 

 

• Psico- biol.: eq. digestivo, 

eq. metabólico, eq. nutritivo, 

eq. do repouso-laser, eq. 

intestinal,  eq. da integridade 

cutânea, eq. da higiene 

corporal. 

 

 

• Realizar  curativos em 

úlceras de pressão após 

limpeza com soluto 

fisiológico a 0,9%, com 

hidrocolóide pasta na 

cavidade e cobertura 

secundária com gaze estéril 

com demonstração da 

técnica. 

• Realizar mudança de 

decúbito de 2/2 horas com 

demonstração da técnica. 

• Proteção proeminências 

ósseas com demonstração da 

técnica. 

• Necessidade de cama 

hospitalar. 

• Orientar cuidadores 

familiares a utilizarem a 

mecânica corporal de forma 

adequada a fim de prevenir 

lesões musculares. 

• Sugerida a diminuição do 

volume de infusão da dieta e 

retornar a dieta caseira. 

 

 

 

Após cuidados de higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 10 12 14 16 18 20 22 06 

 

 

A cada mudança de decúbito 

 

 

Durante a prestação de 

cuidados. 

Durante a realização do 

cuidados. 

 

 

 

Às refeições. 

 

 

 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado. 

 

 

 

 

 

 

Para reconstituição do tecido 

lesado 

 

Para prevenir ocorrência de 

outras úlceras. 

 

 

 

Para melhor cuidado do 

cliente e saúde do cuidador. 

Para melhor cuidado do 

cliente e saúde do cuidador. 

Para restabelecimento das 

necessidades fisiológicas 

normais e prevenção da 

desidratação. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

Problemas 

 

Necessidades 

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

31/07/06  

• Cliente acometido por 

AVE 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

evolução da patologia de 

base.  

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento 

do conteúdo alimentar 

com suco gástrico 

 

 

 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

• Realizar exercícios 

passivos segundo orientação 

do fisioterapeuta. 

 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão a fim de estimular 

raciocínio. 

 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos. 

▪ Manter cabeceira a 45° 

 

• Posicionamento adequado 

do cateter.  

 

• Fixação e proteção do 

cateter. 

 

 

• De acordo com orientação 

do profissional. 

 

 

• SQN. 

 

 

 

 

• Após os cuidados de 

higiene. 

 

 

• Durante administração de 

alimentação e medicação. 

• Durante administração de 

alimentação e medicação. 

 

• Após alimentação. 

 

 

 

• Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações. 

 

• Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos. 

 

• Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

gástrico. 

 

• Para prevenir 

broncoaspiração 

• Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

gástrico. 

 • Para prevenir retirada 

acidental do cateter 

 

 

 

Observado que houve 

melhora significativa nas 

lesões trocanteriana E e D e 

sacra   com a cobertura de 

hidrocolóide placa. 

Diminuição da dermatite 

periestomal. Esposa 

preocupada relatando que 

cliente tem apresentado 

tremores generalizados 

freqüentemente. Orientada a 

procurar imediatamente o 

Médico que acompanha o 

cliente. Houve melhora no 

equilíbrio ortostático das 

cuidadoras familiar devido à 

troca de cama de casal para 

cama hospitalar. Devido ao 

estresse do momento, não foi 

possível avaliar a 

assimilação das orientações 

prestadas às cuidadoras. 

Cliente com melhora da 

diarréia, recebendo 

alimentação caseira.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

Problemas 

 

Necessidades 

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

 

15/08/06 • Cliente acometido por 

AVE 

 

 

• Comunicação verbal 

ainda comprometida 

devido à evolução da 

patologia de base, porém 

respondendo com mais 

clareza às solicitações.  

Mantendo fragilidade do 

tecido cutâneo 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  Da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

• Realizar exercícios 

passivos segundo orientação 

do fisioterapeuta. 

 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperto. 

 

• Realizar mudança de 

decúbito de 2/2 horas. 

 

• Proteção de proeminências 

ósseas. 

 

• De acordo com orientação 

do profissional. 

 

 

• SQN. 

 

 

 

 

 

• 08 10 12 14 16 18 20 22 06 

 

 

• A cada mudança de 

decúbito. 

• Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações 

 

• Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos. 

 

 

• Prevenir ruptura da 

integridade tecidual. 

 

• Prevenir ruptura da 

integridade tecidual. 

 

Observei que houve 

interação da família com 

esta orientadora e 

assimilação correta das 

orientações recebidas, não 

havendo necessidade de 

nova visita. 



 

 

 

 

6 . DIAGNÓSTICO E PLANO DE CUIDADOS DOMICILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

Problemas Necessidades 

Afetadas 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

Horário 

Aprazamento 

Justificativa Evolução 

 

18/09/06 • Dermatite periestoma 

devido a extravasamento 

do conteúdo alimentar 

com suco gástrico por 

desposicionamento do 

cateter 

 

 

 

• Sangramento do estoma 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

 

• Posicionamento adequado 

do cateter. 

 

• Fixação e proteção do 

cateter. 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos. 

• Posicionamento adequado 

do cateter. 

 

▪ Posicionamento adequado 

do cateter. 

• Após cuidados de higiene e 

alimentação. 

 

• Após cuidados de higiene e 

alimentação 

• Após cuidados de higiene e 

alimentação  

 

 

• Durante administração de 

alimentação e medicação. 

 

• Após cuidados de higiene e 

alimentação. 

• Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

alimentar. 

• Para prevenir retirada 

acidental do cateter 

• Para reconstituição do 

tecido lesado. 

 

 

• Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

alimentar. 

• Para prevenir retirada 

acidental do cateter. 

• Para reconstituição do 

tecido lesado. 

Cliente aparentemente bem 

respondendo aos 

questionamento com 

coerência. Apresentando 

sangramento e dermatite 

periestomal devido a 

desposicionamento acidental 

do cateter durante o sono. 

Cuidador familiar recebeu 

todas as orientações relativas 

aos cuidados com o cateter 

de gastrostomia. Ciente da 

gravidade do estado de saúde 

do pai, mas mostrando-se 

esperançoso quanto ao seu 

restabelecimento. 



 

 

 

 

 

 
 

Data 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

25/09/06 • Dermatite periestoma 

devido a extravasamento do 

conteúdo alimentar com 

suco gástrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico-biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

• Posicionamento adequado 

do cateter. 

• Fixação e proteção do 

cateter para prevenir retirada 

acidental. 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos.  

• Posicionamento adequado 

do cateter.  

 

 

• Após cuidados de higiene 

e alimentação. 

• Após cuidados de higiene 

e alimentação. 

 

• Após cuidados de higiene 

e 

alimentação. 

 

 

• Durante administração de 

alimentação e medicação. 

 

 

 

• Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

alimentar. 

 

• Para prevenir retirada 

acidental do cateter. 

• Para reconstituição do 

tecido lesado. 

 

•Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

alimentar. 

 

Cliente apresentando 

melhora do estado 

nutricional e conseqüente 

melhora da aparência física. 

Dermatite periestomal 

apresentando redução da 

hiperemia. Reepitelização 

em franca evolução. 

Cuidadores realizando 

procedimentos de 

alimentação e limpeza do 

cateter; limpeza do estoma; 

posicionamento e fixação do 

cateter de forma adequada e 

segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/10/06      Ao visitar a família 

encontrei família bastante 

consternada pela morte do 

cliente que se deu de forma 

súbita em 30/09/06. 



 

 

 

 

7 . DIAGNÓSTICO E PLANO DE CUIDADOS DOMICILIARES 

 

 

Data 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

04/09/06 • Cliente portadora 

Degeneração Córtico Basal , 

com seqüela de PCR 

 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

evolução da patologia de 

base  

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento do 

conteúdo alimentar com 

suco gástrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  Da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

 

 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Orientar familiar, após 

consulta ao médico 

assistente e ao 

fisioterapeuta, a realizar 

exercícios passivos com a 

cliente. 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperta. 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos com demonstração 

da técnica. 

• Posicionamento adequado 

do cateter com 

demonstração da técnica 

• Fixação e proteção do 

cateter com demonstração 

da técnica. 

• Orientar cuidadores 

familiares a utilizarem a 

mecânica corporal de forma 

adequada a fim de prevenir 

lesões musculares. 

Durante a entrevista. 

 

 

 

 

 

SQN. 

 

 

 

 

Após os cuidados de 

higiene. 

 

 

 

Durante administração de 

alimentação e medicação. 

 

Após administração de 

alimentação e medicações. 

 

Durante a realização dos 

cuidados. 

Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações. 

 

 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos. 

 

Para reconstituição do 

tecido lesado. 

 

 

 

 

 

 

Para prevenir retirada 

acidental 

 

Para melhor cuidado do 

cliente e saúde do cuidador. 

Cliente acordada, com 

dependência total de 

assistência, acamada, 

enrijecida, perda da 

capacidade de verbalização. 

Embora seja afirmada pelo 

Clínico a total 

impossibilidade de 

entendimento, cliente tenta 

manifestar dor através de 

movimentos e expressa-se 

com o olhar. Familiar muito 

apreensivo, exaurido física e 

mentalmente, manifestando 

que seu cansaço encontra-se 

no limite, porém afirma que 

não irá colocar um cuidador 

formal para assistir à cliente 

enquanto tiver forças.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Data 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

04/09/06 • Cliente mantida em cama 

de casal comum 

 

 

 

• Úlceras de pressão em 

região trocanteriana E  

 

 

 

• Psico- biol.: eq. locomotor 

do cuidador 

 

 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

• Realização de curativos 

em úlcera de pressão após 

limpeza com soluto 

fisiológico a 0,9%, com 

hidrocolóide pasta na 

cavidade e cobertura 

secundária com gaze estéril 

com demonstração da 

técnica. 

Realizar mudança de 

decúbito de 2/2h com 

demonstração da técnica. 

▪ Proteger proeminências 

ósseas com demonstração da 

técnica. 

Após cuidados de higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 10 12 14 16 18 20 22 06 

 

A cada mudança de 

decúbito. 

 

 

Para reconstituição do 

tecido lesado 

 

 

 

 

 

 

 

Para reconstituição do 

tecido lesado. 

Para prevenir o surgimento 

de novas úlceras. 

Informa não ter mexido 

ainda na sonda por não se 

sentir capacitado devido a 

falta de orientação, 

mostrando-se bastante 

motivado para aprender a 

cuidar bem da sonda e do 

estoma, a fim de resolver as 

lesões existentes e prevenir 

o surgimento de outras. 

Filha mais nova 

participando bem atenta às 

orientações. Devido a baixa 

estatura e compleição física 

quase infantil, por vezes 

sobe à cama para poder 

mobilizar a cliente. 

Realizadas orientações 

quanto aos procedimentos 

de alimentação e limpeza da 

sonda; limpeza do estoma; 

posicionamento e fixação da 

sonda de forma adequada e 

segura, bem como dos 

cuidados a serem 

dispensados à úlcera de 

pressão trocanteriana, com 

demonstração dos 

procedimentos.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Data 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

11/09/06 • Cliente portadora 

Degeneração Córtico Basal , 

com sequela de PCR 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

evolução da patologia de 

base  

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento do 

conteúdo alimentar com 

suco gástric 

 

 

 

 

• Úlceras de pressão em 

região trocanteriana E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  Da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

• Realizar exercícios 

passivos segundo orientação 

do fisioterapeuta. 

 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperta. 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos. 

 

• Manter cabeceira a 45°. 

 

• Posicionamento adequado 

do cateter  

• Fixação e proteção do 

cateter. 

• Realização de curativos 

em úlceras de pressão após 

limpeza com soluto 

fisiológico a 0,9%, com 

hidrocolóide pasta na 

cavidade e cobertura 

secundária com gaze estéril 

com demonstração da 

técnica. 

• Realizar mudança de 

decúbito de 2/2 hora  

• Proteção proeminências 

ósseas com demonstração da 

técnica. 

De acordo com orientação 

do profissional. 

 

 

SQN. 

 

 

 

 

Após os cuidados de 

higiene. 

 

 

 

Durante administração de 

alimentação e medicação. 

Durante administração de 

alimentação e medicação. 

Após alimentação. 

 

Após cuidados de higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 10 12 14 16 18 20 22 06 

 

A cada mudança de decúbito 

 

 

Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações. 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos. 

 

Para reconstituição do 

tecido lesado. 

 

 

 

Para prevenir 

broncoaspiração. 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

gástrico 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter.  

Para reconstituição do 

tecido lesado. 

 

 

 

 

 

 

Para reconstituição do 

tecido lesado diminuir 

isquemia tecidual. 

 

Cuidadores familiares 

aparentemente mais seguros 

e calmos, realizando os 

cuidados necessários a 

manutenção da sonda. 

Apresentando melhora do 

quadro da dermatite 

periestomal e da úlcera 

trocanteriana E.   

 

 



 

 

 

 

 

Data 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

18/09/06 • Cliente portadora 

Degeneração Córtico Basal, 

com seqüela de PCR 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

evolução da patologia de 

base  

 

 

 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  Da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

 

• Realizar exercícios 

passivos segundo orientação 

do fisioterapeuta. 

 

 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperta. 

 

 

De acordo com orientação 

do profissional. 

 

 

 

SQN. 

 

 

 

 

 

 

Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações. 

 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos. 

 

 

 

 

Cliente apresentando 

resolução das lesões 

periestomal e úlcera de 

pressão não requerendo 

mais a assistência desta 

profissional. Familiares 

continuam cuidando da 

cliente da fora como foram 

orientadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 . DIAGNÓSTICO E PLANO DE CUIDADOS DOMICILIARES 

 

Data 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

29/08/06 • Cliente portador de 

artrogripose + paralisia 

cerebral 

 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

patologia de base. 

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento do 

conteúdo alimentar com 

suco gástrico 

 

 

 

 

 

• Sangramento do estoma 

 

 

 

 

• Psico-biol: eq. locomotor, 

eq.  Da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

 

 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Orientar familiar após 

consulta ao médico 

assistente e ao 

fisioterapeuta,  a realizar 

exercícios passivos com a 

cliente 

• Conversar com o cliente, 

dando oportunidade de 

reagir com sons. 

 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos com demonstração 

da técnica 

• Manter cabeceira da cama 

elevada a 45° durante 

alimentação com 

demonstração da técnica  

• Posicionamento adequado 

do cateter com 

demonstração da técnica 

• Fixação e proteção do 

cateter para prevenir retirada 

acidental do cateter com 

demonstração da técnica 

• Lavagem do cateter após 

alimentação com 

demonstração da técnica 

• Realizar mudança de 

decúbito de 2/2 horas com 

demonstração da técnica 

• Proteção proeminências 

ósseas com demonstração da 

técnica 

Durante a entrevista 

 

 

 

 

 

SQN 

 

 

 

Após os cuidados de higiene 

 

 

 

 

Durante administração de 

alimentação e medicação 

 

 

Durante administração de 

alimentação e medicação 

 

Após administração de 

alimentação e medicações 

 

 

Após administração de 

alimentação e medicações 

 

08 10 12 14 16 18 20 22 06 

 

 

A cada mudança de 

decúbito.  

 

Para restabelecer a 

funcionalidade das 

articulações 

 

 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos 

Para reconstituição do 

tecido lesado 

 

 

 

Para prevenir 

broncoaspiração 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

gástrico 

 

 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter. 

 

 

Para prevenir obstrução do 

cateter. 

 

Para reconstituição do 

tecido lesado. 

 

Para reconstituição do 

tecido lesado diminuir 

isquemia tecidual. 

Cliente faminto,  com 

dermatite periestomal e 

granuloma. Cuidadora 

familiar apreensiva 

manifestando o desejo de 

alimentar o filho por via oral 

já que este era o seu único 

prazer, devido a patologia 

que apresenta desde que 

nasceu. Mãe manifestando 

também receio que o cliente 

retire o cateter. Sabe que o 

quadro de seu filho é 

irreversível e afirma não ter 

para com o seu 

desenvolvimento nenhuma 

expectativa nefasta. 

Manifestando interesse em 

aprender todos 

procedimentos, acreditando 

que a permanência da sonda 

assim se tornasse 

temporária. 

   

  

 



 

 

 

 

 

Data 

 

Problemas 

 

Necessidades 

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

05/09/06 • Comunicação verbal 

comprometida devido a 

patologia de base. 

 

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento do 

conteúdo alimentar com 

suco gástrico 

 

• Sangramento do estoma 

 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

reagir com sons. 

 

 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos com demonstração 

da técnica 

• Manter cabeceira da cama 

elevada a 45° durante 

alimentação. 

• Posicionamento adequado 

do cateter.  

• Fixação e proteção do 

cateter para prevenir retirada 

acidental.  

• Lavagem do cateter após 

alimentação. 

• Realizar mudança de 

decúbito de 2/2 horas. 

• Proteção proeminências 

ósseas.  

SQN. 

 

 

 

 

Após os cuidados de higiene 

 

 

 

 

Durante administração de 

alimentação e medicação. 

 

Durante administração de 

alimentação e medicação. 

Após administração de 

alimentação e medicações. 

 

Após a administração de 

alimentação e medicação. 

 

08 10 12 14 16 18 20 22 06. 

A cada mudança de 

decúbito. 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos. 

 

Para reconstituição do 

tecido lesado. 

 

 

 

Para prevenir 

broncoaspiração. 

 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

gástrico. 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter.  

Para prevenir obstrução do 

cateter. 

 

Para reconstituição do 

tecido lesado. 

Para reconstituição do 

tecido lesado diminuir 

isquemia tecidual. 

Observado que as 

orientações foram aceitas 

pela mãe com restrições a 

não aceitação da 

alimentação somente pela 

gastro. A mãe informa  que 

assim que ficar  totalmente 

cicatrizado e ele pedir, ela 

dará comida pela boca que é 

a única coisa que ele gosta é 

de comer.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

13/10/07 • Comunicação verbal 

comprometida devido a 

patologia de base. 

 

 

 

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

• Conversar com o cliente, 

dando oportunidade de 

reagir com sons. 

 

• Realizar mudança de 

decúbito de 2/2 horas. 

• Proteção proeminências 

ósseas. 

SQN 

 

 

 

08 10 12 14 16 18 20 22 06 

 

A cada mudança de 

decúbito. 

 

Para manter um canal de 

comunicação com a cliente a 

fim de que esta expresse 

suas angústia e seus desejos. 

Para reconstituição do 

tecido lesado. 

Para reconstituição do 

tecido lesado diminuir 

isquemia tecidual. 

Observado melhora  

sensível da dermatite 

periestoma. A mãe  

receptiva a necessidade da 

manutenção da alimentação 

através da sonda. Não 

havendo necessidade de 

nova visita.  



 

 

 

 

 
9 . DIAGNÓSTICO E PLANO DE CUIDADOS DOMICILIARES 

 

 

Data 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

20/06/06 • Cliente acometido por Mal 

de Alzeheimer 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

dificuldade de coordenar as 

idéias 

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento do 

conteúdo alimentar com 

suco gástrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

• Realizar exercícios 

passivos segundo orientação 

do fisioterapeuta. 

 

• Conversar com o cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperto. 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos com demonstração 

da técnica  

• Posicionamento adequado 

do cateter com 

demonstração da técnica  

• Fixação e proteção do 

cateter com demonstração 

da técnica  

De acordo com orientação 

do profissional. 

 

 

SQN. 

 

 

 

 

Após os cuidados de 

higiene. 

 

 

 

Durante administração de 

alimentação e medicação. 

 

Após administração de 

alimentação e medicações. 

 

Para manter independência 

de locomoção. 

 

 

Manter um canal de 

comunicação para que o 

cliente manifeste suas 

angústias e receios. 

 

Para reconstituição do 

tecido lesado. 

 

 

 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

gástrico. 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter. 

 

Cliente bem arrumado, 

sentado em cadeira de 

balanço, respondendo com 

dificuldade às solicitações, 

por não conseguir coordenar 

o pensamento, porém 

apresentando-se alegre e 

sorridente. Esposa 

(cuidadora familiar) 

apreensiva para que  

nada fosse falado ao cliente 

sobre a doença. Cuidador 

formal atento às orientações 

prestadas  e às técnicas 

demonstradas sobre os 

cuidados com a sonda de 

gastrostomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Data 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

30/06/06 • Cliente acometido por Mal 

de Alzeheimer 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

dificuldade de coordenar as 

idéias 

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento do 

conteúdo alimentar com 

suco gástrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  Da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

• Realizar exercícios 

passivos segundo orientação 

do fisioterapeuta 

 

• Conversar com o cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperto 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos. 

• Posicionamento adequado 

do cateter.  

• Fixação e proteção do 

cateter  

  

 

 

De acordo com orientação 

do profissional 

 

 

SQN 

 

 

 

 

Após os cuidados de higiene 

 

 

 

Durante administração de 

alimentação e medicação 

 

Após administração de 

alimentação e medicações 

Para manter independência 

de locomoção. 

 

 

Manter um canal de 

comunicação para que o 

cliente manifeste suas 

angústias e receios  

 

Para reconstituição do 

tecido lesado 

 

 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

gástrico 

Para prevenir retirada 

acidental com demonstração 

da técnica 

 

 Cliente sentado na cadeira 

de balanço, sorridente, bem 

cuidado assistindo televisão, 

porém pouco participativo 

nas rotinas da casa. Ainda 

encontradas resistências 

acerca de comentário sobre 

a doença. Esposa pedindo 

para poupá-lo de ouvir 

comentários a cerca do 

diagnóstico médico. 

Dermatite periestoma 

apresentando melhora 

significativa devido aos 

cuidados prestados de 

acordo com as orientações 

realizadas na visita anterior. 

Cuidadores formal e 

familiar demonstrando 

segurança e habilidade no 

manuseio do cateter e na 

realização do curativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

08/07/06 • Cliente acometido por Mal 

de Alzeheimer 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

dificuldade de coordenar as 

idéias 

 

 

 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  Da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

• Realizar exercícios 

passivos segundo orientação 

do fisioterapeuta 

 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperto. 

 

De acordo com orientação 

do profissional 

 

 

SQN 

 

 

 

 

 

 

Para manter independência 

de locomoção 

 

 

Manter um canal de 

comunicação para que o 

cliente manifeste suas 

angústias e receios  

 

Observado que houve 

cicatrização da lesão 

periestomal. Cuidadores 

familiar e formal receptivos 

as orientações prestadas 

quanto ao manuseio com o 

cateter e sua fixação, 

resultando em benefícios 

aos cuidados prestados ao 

cliente, não havendo mais 

necessidades de intervenção 

da orientadora quanto aos 

cuidados requeridos pelo 

cliente no momento.  

ALTA . 



 

 

 

 

 
10 . DIAGNÓSTICO E PLANO DE CUIDADOS DOMICILIARES 

 

 

Data 

 

Problemas 

 

Necessidades  

Afetadas 

 

Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

 

Horário 

Aprazamento 

 

Justificativa 

 

Evolução 

07/05/05 • Cliente acometido por de 

Mal de Alzeheimer 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

dificuldade de coordenar as 

idéias 

 

 

• Dermatite periestoma 

devido a extravasamento do 

conteúdo alimentar com 

suco gástrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Psico- biol:  eq. locomotor, 

eq.  Da psico mecânica 

corporal, integridade 

muscular.  

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-comunicação 

 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

• Realizar exercícios 

passivos segundo orientação 

do fisioterapeuta 

 

• Conversar com a cliente, 

dando oportunidade de 

expressão durante todo o 

período que se mantiver 

desperto 

 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI em 

grânulos com demonstração 

da técnica  

• Posicionamento adequado 

do cateter com 

demonstração da técnica  

• Fixação e proteção do 

cateter com demonstração 

da técnica  

 

 

 

De acordo com orientação 

do profissional 

 

 

SQN 

 

 

 

 

 

Após os cuidados de higiene 

 

 

 

 

Durante administração de 

alimentação e medicação 

 

Após alimentação e 

medicação 

Para manter independência 

de locomoção 

 

 

Manter um canal de 

comunicação para que o 

cliente manifeste suas 

angústias e receios. 

 

 

Para reconstituição do 

tecido lesado 

 

 

 

Para prevenir 

extravasamento do conteúdo 

gástrico 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter. 

 

Encontrei cliente só em 

„cadeira do papai‟, 

assistindo televisão, 

acompanhado de uma filha e 

da cuidadora formal. 

Apresentando bom estado 

geral. Mantendo-se alheio 

ao que estava sendo dito. 

Respondendo a alguns 

questionamentos com 

coerência. Bastante 

deprimido. Com atadura em 

torno do abdômen mal 

aplicada. Deixou-se ser 

examinado sem esboçar 

qualquer reação até serem 

retirados atadura e curativo 

de lesão periestomal, 

quando apresentou fácies de 

dor, provocando reação 

imediata da filha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Data Problemas Necessidades Afetadas Prescrição para as 

Necessidades Afetadas 

Horário 

Aprazamento 

Justificativa Evolução 

 

14/05/06 

 

• Cliente acometido por 

de Mal de Alzeheimer 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

dificuldade de 

coordenar as idéias 

 

 

• Dermatite periestoma 

devido a 

extravasamento do 

conteúdo alimentar com 

suco gástrico 

 

 

 

• Psico- biol:  eq. 

locomotor, eq.  Da psico 

mecânica corporal, 

integridade muscular.  

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-

comunicação 

 

 

• Psico- biol.: eq. da 

integridade cutânea 

 

 

• Realizar exercícios 

passivos segundo 

orientação do 

fisioterapeuta 

 

• Conversar com a 

cliente, dando 

oportunidade de 

expressão durante todo 

o período que se 

mantiver desperto. 

 

• Curativos na região 

periestoma com soluto 

fisiológico a 0,9% e HI 

em grânulos. 

 • Posicionamento 

adequado do cateter  

 

• Fixação e proteção do 

cateter para prevenir 

retirada acidental. 

 

 

De acordo com 

orientação do 

profissional. 

 

 

SQN. 

 

 

 

 

 

Após os cuidados de 

higiene 

 

 

 

Durante administração 

de alimentação e 

medicação 

 

Após alimentação e 

medicação. 

 

Para manter 

independência de 

locomoção. 

 

 

Manter um canal de 

comunicação para que o 

cliente manifeste suas 

angústias e receios. 

 

 

Para reconstituição do 

tecido lesado. 

 

 

Para prevenir 

extravasamento do 

conteúdo gástrico. 

 

Para prevenir retirada 

acidental do cateter. 

 

Cuidadoras familiares e 

cuidadora formal 

executando os cuidados 

com segurança, de 

acordo com o que lhes 

foi ensinado. Cliente 

apresentando melhora 

da lesão periestomal. 

 

21/05/06 

 

• Cliente acometido por 

Mal de Alzeheimer 

 

 

• Comunicação verbal 

comprometida devido a 

dificuldade de 

coordenar as idéias 

 

 

 

• Psico- biol:  eq. 

locomotor, eq.  Da psico 

mecânica corporal, 

integridade muscular.  

• Psico-soc.: eq. no 

ajustamento social-

relacionamento, eq. da 

afetividade-

comunicação 

 

 

• Realizar exercícios 

passivos segundo 

orientação do 

fisioterapeuta 

 

• Conversar com a 

cliente, dando 

oportunidade de 

expressão durante todo 

o período que se 

mantiver desperto. 

 

 

De acordo com 

orientação do 

profissional 

 

 

SQN 

 

 

Para manter 

independência de 

locomoção 

 

 

Manter um canal de 

comunicação para que o 

cliente manifeste suas 

angústias e receios  

 

 

Cliente apresentando 

melhora do estado geral 

e resolução da lesão, 

não havendo 

necessidade de nova 

visita. 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa foi realizada em decorrência de nossa necessidade enquanto 

enfermeira especializada em estomaterapia, membro atuante de uma instituição pública 

federal e outra instituição de saúde privada, em atender a familiares cuidadores de clientes 

acometidos por patologias que requeiram a realização de estomas gástricos para 

alimentação sob cuidado domiciliar. 

Alguns dos clientes atendidos nestas instituições e apresentaram complicações, 

durante o cuidado domiciliar, conseqüentes ao desconhecimento do familiar de como 

cuidar do cliente, tendo sido esta a razão para que nossos serviços profissionais fossem 

requisitados. 

Ao buscar na literatura mundial de enfermagem artigos pertinentes ao assunto, 

foram encontrados vários estudos referentes ao procedimento, como se procedem os 

diversos tipos de intervenções médicas, suas principais indicações e o processo de 

alimentação, porém sobre a inserção e a orientação/educação aos familiares destes clientes 

são temas ainda não privilegiados pelos pesquisadores. 

Embora a população estudada seja constituída por dez indivíduos, situações de 

estresse ocasionadas pela falta de conhecimento e de informações relacionadas à 

alimentação, infusão de líquidos, manuseio e higiene do cateter, cuidados com o estoma e 

como resolver as situações de complicações puderam ser identificadas e resolvidas ao 

longo do processo orienta/educar para saúde. 

Com este estudo, foi também possível refletir acerca de questões relacionadas à 

formação e especialização dos profissionais de enfermagem, do enfermeiro 

estomaterapeuta, sua atuação e interações estabelecidas no cenário domiciliar, seu papel e 

seu perfil profissional.
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Durante as entrevistas, foi observado que apesar das dificuldades enfrentadas pelo 

familiar cuidador, esse cuidador tem um forte laço afetivo com a pessoa doente e esse laço 

é fundamental para a manutenção da saúde. Isso possibilitou uma aproximação à realidade 

em que as famílias se apresentam, identificando as necessidades e as dificuldades que elas 

enfrentam no dia-a-dia ao cuidar do cliente com gastrostomia. 

No que diz respeito à assistência individual, a visita domiciliar é a melhor forma de 

trabalhar com a família, pois possibilitou a aproximação do profissional com os indivíduos, 

desenvolvendo assim confiança, formando laços de empatia, permitindo a consecução do 



 

 

processo orientar/educar de acordo com os conhecimentos que esta apresenta utilizando 

uma linguagem adequada ao seu entendimento. Isto que permite ao enfermeiro, juntamente 

com o familiar, avaliar a situação em questão e propor intervenções realísticas. Com esta 

estratégia propicia-se o crescimento e mudança de comportamento dos envolvidos. 

Esse estudo confirma a necessidade da presença do enfermeiro junto ao familiar 

cuidador, realizando cuidados de enfermagem, ensinando/orientando-o sobre como 

proceder nas situações de maior complexidade e também da necessidade das visitas para 

adequação de cuidados específicos. Tudo isso pode contribuir de forma efetiva para a 

qualidade de vida do cliente e da família que convive com este cliente no contexto 

domiciliar, vivenciando situações que geram expectativa, receios, mas que também 

representam momento de reflexão sobre a importância da participação da família 

interagindo com a enfermeira na rede de cuidados à pessoa dependente de cuidados no 

ambiente domiciliar. 

 Assim, através deste estudo concluímos que para ensinar o familiar a cuidar do 

cliente com gastrostomia no domicílio é preciso conhecer o ambiente do cliente – família, 

caracterizando essa família, reconhecendo suas necessidades e dificuldades.  

O enfermeiro ensinando e aprendendo na convivência, estabelece interações com a família 

e troca conhecimentos e experiências em um contínuo “feed-back”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Em síntese, para ensinar o familiar a cuidar de clientes gastrostomizados foi 

elaborado um roteiro de orientação:  

 

O QUE É GASTROSTOMIA 

É a confecção de um orifício artificial externo no estômago para alimentação e 

suporte nutricional, quando há impossibilidade ou perigo de usar a via normal.  

Crianças e adultos com neuropatias e outras patologias podem ser incapazes quanto 

à habilidade de sugar/levar o alimento à boca, mastigar e engolir, levando 

conseqüentemente a subnutrição. Pode também, resultar em aspiração do alimento para os 

pulmões, isso é, broncoaspirar, desencadeando pneumonias de repetição.  

          Sendo assim, o tempo de alimentação pode ser consideravelmente longo e, ao invés 

de ser uma experiência agradável, as refeições podem causar sofrimento para os clientes e 

para a pessoa/familiar que cuida dela. 

       As sondas de gastrostomia são cada vez mais usados para clientes incapazes de manter 

uma nutrição normal com a alimentação oral, com o intuito de fornecer nutrientes ao 

sistema digestivo. É uma sonda de alimentação inserida cirurgicamente dentro do 

estômago, através da parede do abdômen. 

       A sonda de alimentação de gastrostomia, pode facilitar bastante a alimentação desses 

clientes embora famílias ainda se assustem com a idéia do procedimento, porém, para uma 

melhor qualidade de vida, a solução acaba sendo a gastrostomia. 

 

O QUE É A CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA?   

           A cirurgia minimamente invasiva é aquela realizada por meio de pequenas incisões, 

com mínima agressão ao organismo do cliente. Nos dias de hoje cirurgiões podem abordar 

com segurança quase todas as partes do corpo humano através de câmeras e monitores de 

vídeo. Dentre elas, está a gastrostomia endoscópica percutânea (GEP).  

 

 

INDICAÇÃO DA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA 

         A Gastrostomia Endoscópica é indicada para clientes que, por diversas razões, não 

têm ou perdem a capacidade de se alimentar de forma satisfatória, devido a distúrbios de 



 

 

ingestão e deglutição necessitando, desta forma, de um suporte nutricional por longo 

período, por apresentarem em situação de risco nutricional. Geralmente é realizado em 

pacientes com seqüelas de acidente vascular cerebral (derrame), doença de Alzheimer, mal 

de Parkinson, síndrome de West, demência senil, tumores da cabeça e pescoço, tumores no 

esôfago ou estômago, entre outras indicações. 

        Esta é uma alternativa técnica para acesso ao tubo digestivo em nutrição enteral. Em 

conclusão, a gastrostomia endoscópica ou cirúrgica é uma técnica segura, com baixa 

incidência de complicações. Pode ser realizada em ambulatório, no leito do paciente ou em 

centro de terapia intensiva e a sua indicação deverá ser a mais precoce possível.  

 

QUAIS OS BENEFÍCIOS DA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA  

● Facilitar os cuidados com a mesma,  

● Ampliar o leque de opções alimentares para a família,  

● Reduzir as complicações pulmonares,   

● Devolver a auto-estima dos pacientes, já que a sonda fica por baixo das roupas, 

facilitando o convívio social.  

 

COMO É REALIZADA A GASTROSTOMIA? 

Gastrostomia Convencional 

 Exige anestesia geral, grande incisão abdominal e internação hospitalar prolongada.  

Gastrostomia Endoscópica  

 O procedimento é realizado na sala de endoscopia apenas com anestesia local, sem 

dor para o paciente e com uma mínima incisão no abdômen para passagem da 

sonda.  

 

ACOMPANHAMENTO APÓS A GASTROSTOMIA 

     É realizado por uma equipe multidisciplinar: médico, enfermeiro estomaterapeuta, 

nutricionista, fisioterapeuta e profissional treinado para verificar periodicamente o boton.  

     O Cuidado é de suma importância para evitar complicações, tais como: granuloma, 



 

 

deslocamentos acidentais e queimaduras provocadas pelo suco gástrico, normalmente 

causados pela falta de higienização ou vazamento no local do boton. 

      Por isso, a sonda deve ser presa à parede do abdômen com fita hopialergênica ou 

esparadrapo. Lavar ao redor da sonda com água morna e sabão, além de lavar a sonda 

externamente da mesma maneira durante os cuidados de higiene, e após estes, sempre que 

for necessário é muito importante não só para prevenir infecção, mas também para 

aumentar a vida útil da sonda. 

TIPOS DE DIETA QUE PODEM PASSAR NA SONDA 

Dieta caseira e a dieta industrializada. 

● Caseira 

É aquela que é feita pelo familiar ou pelo cliente preparada em sua casa com os alimentos 

de sua preferência e de acordo com a orientação do nutricionista. O preparo deve ser feito: 

- Em local limpo; 

- As mãos devem ser lavadas com água e sabão; 

- Os ingredientes e materiais usados para o preparo da dieta devem ser separados 

previamente; 

- Lavar com água corrente e detergente todos os utensílios a serem utilizados; 

- Medir corretamente os ingredientes de acordo com a prescrição do nutricionista; 

- Conservar a dieta na geladeira, em recipientes tampados; 

- Retirar da geladeira apenas o volume a ser administrado, 15 a 30 min antes do horário da 

administração; 

- Não aquecer a dieta; 

- Utilizar a dieta até 24h após o seu preparo; 

● Industrializada 



 

 

É a dieta pronta, balanceada, que possui todos os nutrientes necessários. Pode ser 

encontrada nas formas de pó (para ser acrescido de água) ou líquida já pronta para ser 

administrado.  

A escolha de uma ou de outra ficam a critério do cliente, do familiar e do nutricionista. 

 

LÍQUIDOS QUE PODEM SER PASSADOS PELA SONDA 

É necessário seguir as orientações quanto o tipo de líquidos passado pela sonda, 

como água, chá ou suco sem açúcar, que são administrados entre as dietas 

 

FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DA DIETA 

O cliente deve estar sentado ou deitado com a cabeceira elevada durante a 

administração, permanecendo por mais 30 minutos após o término da alimentação, 

evitando assim vômitos ou aspiração da dieta para os pulmões.  

Administração 

- Encher uma seringa de 60 ml com a dieta, conectá-la à sonda, injetando lentamente. 

- Repetir a operação até o término da dieta; 

- Aspirar 20 ml de água filtrada ou fervida e injetar na sonda para limpá-la internamente; 

- Fechar a sonda; 

- Lavar com água e sabão os utensílios utilizados e após passar água fervente; 

- Após secar, guardar a seringa num recipiente fechado na geladeira. 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA SONDA 

● Medicamentos líquidos: Aspirar com a seringa o volume prescrito e injetar pela sonda; 



 

 

● Comprimidos e drágeas: Amassar e dissolver na água, misturando bem, aspirar com a 

seringa e injetar pela sonda. 

Após a administração injetar água para lavagem da sonda. 

 

CUIDADOS NA LIMPEZA DA GASTROSTOMIA 

 Logo após o procedimento cirúrgico é realizado o curativo, sendo determinado seu 

período de troca de acordo com a conduta médica nos primeiros dias de pós-

operatório. 

 Após três dias de ocorrido o procedimento da gastrostomia é necessário que seja 

feita limpeza no local uma vez por dia ou mais de uma quando necessário, usando-

se sabão neutro, água filtrada ou soro fisiológico. 

 Para iniciar a limpeza lava-se bem o cateter e a parte de baixo da sonda que fica em 

contato com a pele.  

 A pele deverá ser completamente seca ao redor do estoma (orifício da 

gastrostomia).  

 Os adaptadores do tubo deverão ser lavados com água e sabão sem serem 

desconectados, retirando qualquer resíduo existente.  

 Durante o processo de limpeza deve-se observar qualquer sinal de infecção, seja ele 

calor, hiperemia, endurecimento ou a saída de algum tipo de secreção. 

 

 

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS 

Em caso de vômitos, diarréia, prisão de ventre ou dor na barriga, procurar a equipe 

responsável. 

 

COMPLICAÇÕES DA GASTROSTOMIA 

 Retirada acidental do tubo: Caso ocorra, a pessoa não deverá entrar em pânico, 

basta que ela guarde o cateter e faça um curativo com gaze e esparadrapo. 



 

 

 É necessário entrar em contato com a equipe antes de 24 horas, para evitar que 

ocorra a cicatrização do estoma. 

 Entupimento do cateter: Será preciso lavá-lo com água em uma seringa de 60ml.  

 Vazamento em torno do cateter: A alimentação deverá ser suspensa e o cateter 

fechado. È a complicação mais comum a longo prazo. 

 Sangramento ao redor da gastrostomia: Deve-se reduzir os movimentos com o 

cateter que o sangramento provavelmente irá diminuir.  

 Infecção do orifício da gastrostomia: Os sinais sintomas são de hiperemia, dor e 

endurecimento do local.  

 Para evitar que ela ocorra é preciso limpar adequadamente o local e evitar curativo 

e coberturas.  

OBS.: Caso alguma complicação persista após realizar os procedimentos orientados, será 

preciso entrar em contato com o enfermeiro especialista ou o médico o mais rápido 

possível. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Titulo do Projeto: O Enfermeiro no cuidar e ensinar à família do cliente com 

gastrostomia no cenário domiciliar 

Pesquisador Responsável: Vera Lúcia de Castro Périssé 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: 

Telefones para contato: (       )                   -(          )                                 - (         ) 

Nome do voluntário: 

Idade:          anos             R.G. 

 

 Você está sendo convidado para participar da pesquisa “O ENFERMEIRO NO 

CUIDAR E ENSINAR À FAMÍLIA DO CLIENTE COM GASTROSTOMIA NO 

CENÁRIO DOMICILIAR”. Você foi escolhido por ser familiar cuidador de cliente com 

gastrostomia e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir 

de participar e retirar seu consentimento e sua recusa não trará nenhum prejuízo na relação 

com o pesquisador ou com a instituição. 

 Os objetivos deste estudo são: caracterizar o ambiente do cliente gastrostomizado e 

sua família, analisar as necessidades do familiar no cuidado do cliente gastrostomizado no 

cenário domiciliar e elaborar um programa de ensino ao familiar que cuida do cliente 

gastrostomizado no domicílio. 

 Sua participação consistirá em manifestar suas dificuldades sentidas e observadas 

pela pesquisadora no cuidar do cliente gastrostomizado no domicílio. 

 À priori,não há riscos relacionados com a sua participação,e os benefícios dela 

obtidos poderão ser estendidos a outros clientes que estejam na mesma condição que você 

e o cliente. 

 As informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais e o sigilo sobre sua 

participação é assegurado pela pesquisadora que, na divulgação dos dados, manterá em 

sigilo os participantes da pesquisa. 



 

 

Os dados serão obtidos em visita domiciliar, através de observação, quando serão 

realizadas orientações quando do cuidado do cliente gastrostomizado e, em seguida, será 

realizada entrevista individual com gravação para preservar a integridade das falas, 

focalizando as dificuldades e limitações da família frente à situação estudada. 

 Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço da 

pesquisadora principal, podendo tirar dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou 

em qualquer momento que assim desejar. 

 

 

Eu,______________________________________,RG nº____________  declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

_____________________________________________________________ 

Nome e assinatura do Participante 

 

 

 

Endereço e telefone do pesquisador principal e do CEP: 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Rio de Janeiro,______________________________de 2006. 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE 2 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DO AMBIENTE DOMICILIAR 

Dados do ambiente domiciliar 

 

Nome do cliente:____________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________ 

 

Tipo de construção: 

Casa (  )   Apartamento (  ) 

 

Luz elétrica: 

Sim (  )  Não (  ) 

Água encanada: 

Sim (  )  Não (  ) 

Rede de esgoto: 

Sim (  )  Não (  ) 

Coleta de lixo: 

Sim (  )  Não (  ) 

Telefone fixo: 

Sim (  )  Não (  ) 

Telefone móvel 

Sim (  )  Não (  ) 

Cômodos     Quantidade 

Sala      1 (  ) 2 (  ) 

Quarto     1 (  ) 2 (  ) 3 (  ). Mais de 3 (  ) 

Cozinha     1 (  ) 2 (  ) 

Banheiro     1 (  ) 2 (  )  3 (  ) 

Varanda     1 (  )  2 (  ) 

Área de serviço    1 (  ) 2 (  ) 

 

Acomodações do cliente: 



 

 

Cômodo com aproximadamente 6 – 7 m
2       

(  ) 

Cômodo com aproximadamente 8 – 9 m
2       

(  ) 

Cômodo com aproximadamente 10 – 11 m
2 

(  ) 

Cômodo com mais de 11 m
2                                     

(  ) 

 

Porta de entrada do cômodo: 

80 cm (  )  60 cm (  ) 

 

Ventilação e iluminação do cômodo: 

1 janela (  )  2 janelas (  ) 

 

Iluminação artificial  

1 ponto de luz no teto   (  ) 

1 ponto de luz no teto e um abajur (  ) 

 

Mobiliário 

Tipo de cama: 

Hospitalar  (  ) 

De casal (  ) 

De solteiro (  ) 

 

Tipo de mesa auxiliar: 

Mesa de cabeceira (  ) 

Mesa comum   (  ) 

 

Tipo de cadeira: 

Cadeira comum  (  ) 

Cadeira com braços  (  ) 

Cadeira de rodas  (  ) 

Cadeira higiênica (  ) 

 

Escada com dois degraus 

Sim (  )  Não (  ) 

 



 

 

Cesto de lixo 

Sim (  )  Não (  ) 

 

Estado de limpeza do cômodo: 

Ótimo  (  ) 

Muito bom (  ) 

Bom  (  ) 

Ruim  (  ) 

 

Instalações sanitárias situada próximo ao quarto do cliente 

Sim (  )  Não (  ) 

 

Elementos das instalações sanitárias 

Box com chuveiro elétrico  (  ) 

Lavatório    (  ) 

Sanitário    (  ) 

Cesto de lixo    (  ) 

Espelho de parede   (  ) 

 

Estado de limpeza da cozinha onde é preparada  a dieta do cliente: 

Ótimo  (  ) 

Muito bom (  ) 

Bom  (  ) 

Ruim  (  ) 

 

Estado de limpeza dos utensílios para o cuidado do cliente: 

Ótimo  (  ) 

Muito bom (  ) 

Bom  (  ) 

Ruim  (  ) 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE 3 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DO CLIENTE GASTROSTOMIZADO 

Dados de identificação do paciente: 

Nome: ____________________________________________________________ 

Idade: ______ anos  Sexo: F(  ) M(  ) 

Situação conjugal: 

Solteiro(a)   (  )  Casado(a)   (  ) 

Divorciado(a)             (  )  Separado(a)  (  ) 

Viúvo(a)  (  ) 

 

Nº de filhos: _____ 

 

Religião:  

Católico(a) (  )  Espírita   (  ) 

Evangélico(a) (  )  Protestante   (  ) 

Outras  (  ) 

 

Nível de escolaridade: 

1º grau (  ) 2º grau (  ) 3º grau (  ) 

 

Ocupação profissional: _______________________________________________ 

 

Local de residência: _________________________________________________ 

 

Situação residencial: 

Imóvel próprio   (  ) 

Imóvel alugado   (  ) 

Reside com familiar    (  ) 

 

Nível de salário: 

1 – 2 salários mínimos  (  ) 

3 – 4 salários mínimos  (  ) 



 

 

5 – 6 salários mínimos  (  ) 

7 – 8 salários mínimos  (  ) 

9 – 10 salários mínimos  (  ) 

Mais de 10 salários mínimos        (  ) 

 

Procedência: 

Hospital Geral da Lagoa  (  ) 

Clínica Vídeo-Endo   (  ) 

 

Situação de saúde: 

Patologia: _________________________________________________________ 

Doenças associadas: 

Diabetes Mellitus        (  )  Hipertensão Arterial Severa (  ) 

Cardiopatia               (  )  Seqüela de AVC   (  ) 

Doença de Alzheimer (  )  Neoplasia   (  ) 

 

Tem acompanhamento médico regular: 

Sim (  )  Não (  )   

 

Locomoção: 

Ambulante (  )  Ambulante com auxílio (  ) 

Acamado(a) (  ) 

 

Tempo de assistência domiciliar: 

0 – 3 meses  (  ) 

4 – 6 meses  (  ) 

7 – 9 meses  (  ) 

10 – 12 meses (  ) 

Mais de 12 meses (  ) 

 

Indicação da gastrostomia: ____________________________________________ 

 

Tipo de gastrostomia: 

Temporária   (  ) 



 

 

Permanente  (  ) 

 

Tipo de cateter: 

Malecot  (  )   BUTTON    (  ) 

Petzer    (  )  PEG PONSKY PULL  (  ) 

PEG – FLOW  (  )  WIZARD   (  ) 

WILSON COOK   (  ) 

 

Tempo de gastrostomia: 

0 – 3 meses  (  ) 

4 – 6 meses  (  ) 

7 – 9 meses  (  ) 

10 – 12 meses (  ) 

Mais de 12 meses (  ). Quanto tempo? __________________________________ 

 

Complicação apresentada: 

Infecção da ferida     (  ) 

Celulite e abscesso da parede abdominal   (  ) 

Granuloma     (  ) 

Sangramento gastrointestinal   (  ) 

Sangramento do estoma    (  ) 

Dermatite periestomal   (  ) 

Deslocamento do cateter   (  ) 

Remoção acidental do cateter  (  ) 

 

Tipo de dieta recebida: 

Dieta industrializada  (  ) 

Dieta artesanal   (  ) 

 

Forma de administração da dieta: 

Infusão contínua de dieta por gravidade  (  ) 

Infusão contínua de dieta por bomba infusora  (  ) 

Infusão intermitente de dieta    (  ) 

 



 

 

 

Faz uso de medicação por meio do cateter: 

Sim (  )  Não (  ) 

Apresenta “déficit de autocuidado” (Conforme Orem): 

Sim (  )  Não (  ) 

 

Método de ajuda requerido (Conforme Orem): 

Agir ou fazer para o outro.    (  ) 

Guiar o outro.      (  ) 

Apoiar o outro (física ou psicologicamente.  (  )       

Proporcionar ambiente que promova o desenvolvimento pessoal, quanto a tornar-se capaz a 

de satisfazer demandas futura ou atuais de ação. (  ) 

Ensinar o outro.      (  ) 

Data: ____/___/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE 4 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA FAMILIA 

Dados de identificação do Familiar:  

Nome: ____________________________________________________________ 

Idade:______ anos  Sexo: F(  ) M(  ) 

Situação conjugal: 

Solteiro(a)   (  )  Casado(a)   (  ) 

Divorciado(a)           (  )  Separado(a)  (  ) 

Viúvo(a)  (  ) 

 

Nº de filhos: _____ 

 

Religião:  

Católico(a)  (  )  Espírita   (  ) 

Evangélico(a)  (  )  Protestante   (  ) 

Outras   (  ) 

 

Nível de escolaridade: 

1º grau (  ) 2º grau (  ) 3º grau (  ) 

 

Ocupação profissional: _______________________________________________ 

 

Local de residência: _________________________________________________ 

 

Situação residencial: 

Imóvel próprio   (  ) 

Imóvel alugado   (  ) 

 

Nível de salário: 

1 – 2 salários mínimos  (  ) 

3 – 4 salários mínimos  (  ) 

5 – 6 salários mínimos  (  ) 



 

 

7 – 8 salários mínimos  (  ) 

9 – 10 salários mínimos  (  ) 

Mais de 10 salários mínimos         (  ) 

 

Grau de parentesco com o cliente: 

Pai    (  )  Mãe    (  ) 

Filho   (  )  Filha    (  ) 

Marido   (  )   Esposa    (  ) 

Companheiro   (  )   Companheira   (  ) 

Outros   (  ) Qual? _____________________________________________ 

 

É o cuidador principal do cliente: 

Sim (  )  Não (  ) 

 

Reside com o cliente: 

Sim (  )  Não (  ) 

 

Recebeu orientação para cuidar da gastrostomia do(a) cliente: 

Sim (  ) Não (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

 

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2006 


