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Cuidados de 

Higiene e  

Conforto no  

Leito da Pessoa 

Acamada 

Lembre-se que para prestar bons 

cuidados tem que cuidar de  

Si também! 

Fale com o seu Enfermeiro de 

Família! 

 CUIDADORES 

A pessoa acamada ou com limitações, 

mesmo necessitando de ajuda de um cui-

dador, pode e deve realizar atividades de 

auto cuidado sempre que possível. 

Cuidar não é apenas fazer pelo outro, mas 

sim ajudar o outro quando ele necessita, 

estimulando a pessoa cuidada a conquis-

tar a sua autonomia, mesmo que seja em 

pequenas tarefas. 

 BANHO NA CAMA 

 Antes de iniciar o banho, prepare todo 

o material que vai usar e certifique-se de 

que não há correntes de ar. 

 Inicie o banho pela cabeça, preparan-

do a água que deverá ser morna, e deite 

lentamente a água sobre o cabelo até este 

estar totalmente molhado.  

 Coloque o champô e deite novamente 

água sobre o cabelo, retirando toda a 

espuma. 

 Seque bem o cabelo e penteie-o. 

 Com um pano ou esponja e sabonete, 

lave os braços, não se esquecendo das 

axilas, mãos, tórax e barriga. Seque bem 

tendo em conta as zonas do corpo que for-

mam pregas. 

 Vire a pessoa de lado para lavar e 

secar as costas, de seguida vire de novo o 

doente para a posição anterior, lavando as 

partes íntimas e secando bem. 

 Lave os dentes. 

 Faça a manutenção e higiene da 

unhas. 



 TANSFERÊNCIA 

Uma das maiores preocupa-

ções na transferência do doen-

te acamado é a segurança do 

doente e do cuidador. 

Transferência Cama - Cadei-

rão: 

Coloque o cadeirão ao lado 

da cama (se for uma cadeira de 

rodas, trave-a); 

Coloque o outro braço sob 

as coxas do doente e mova as 

pernas do doente para fora da 

cama ao mesmo tempo que lhe 

levanta o tronco.  

 POSICIONAMENTO 

A alternância regular de decúbitos 

(posições) é por excelência o meio mais 

eficaz de prevenção de úlceras de pressão 

no doente acamado, bem como estimular 

a circulação e promovendo o conforto. 

Em qualquer posicionamento o doente 

deve ficar centrado na cama, com a colu-

na alinhada. 

Existem vários dispositivos disponíveis 

para usar na manutenção de um bom ali-

nhamento corporal: almofadas, rolos, 

sacos de areia, grades laterais, estrados, 

etc. 

 

Com o doente sentado na cama, calce-o. 

 Alinhe os joelhos com os do doente, encostando-os aos seus, e peça ao doente que se 

apoie em si com os braços. 

Conte até 3 e levante o doente até este ficar de pé. 

Rode o doente em direção ao cadeirão e sente-o. 


