
INTRODUÇÃO O trabalho de humanização em pacientes acamados,
consiste em uma interação enfermagem- família, para uma
visão mais holística do cuidado com o paciente, frente à sua
necessidade.

Uma das principais 
ferramentas dessa 

interação enfermagem e 
família são:

Orientar a equipe de 
enfermagem, sobre a 
orientação que será  
proporcionado ao 
familiar, de todo 

cuidado ao paciente 
acamado na pré e pós 

alta

FAMÍLIA

Comunicar ao familiar, 
quanto ao treinamento a 
ser fornecido, em uma 

sala adaptada no próprio 
setor e após irá ser 

praticado no leito do 
paciente, junto a equipe 

de enfermagem

ENFERMAGEM

Avaliação do 
Enfermeiro

➢ É de extrema importância a avaliação do enfermeiro,
com informações simples e concreta, para identificar
as condições sociais da família, conforme a condição
financeira da família.

➢ Avaliar as necessidades do paciente: se o paciente
sairá de alta utilizando sondas enteral ou cateter
vesical , se há lesão de pele por pressão, déficits
motores e uso de traqueostomia. Ou seja, avaliar toda
a necessidade física do paciente, para serem aplicados
todos os devidos cuidados em casa.

TODO PACIENTE ACAMADO PRECISA DE CUIDADOS 

ESPECIAIS

Muitos familiares se sentem preocupados, despreparados 
e sem saber o que fazer quando o seu ente querido recebe 
alta, pelo estado de total dependência física e pela sequela 
de alguma doença. A enfermagem entra com o principal 
papel de orientá-los, frente ao cuidados que serão 
importantes no tratamento domiciliar, para minimizar o 
sofrimento da família e para segurança do paciente !

ORIENTAÇÕES E TREINAMENTOS 

JUNTO À FAMÍLIA AOS CUIDADOS

O BENEFÍCIO DESTE PROJETO DE : HUMANIZAÇÃO 
DA INTERAÇÃO ENFERMAGEM-FAMÍLIA 

➢ Estabelecer uma relação de confiança entre família e a equipe;

➢ Evitar frequências de internações destes pacientes , por eficácia das 
orientações pré e pós alta;

➢ Assegurar uma equipe de enfermagem preparada, para contribuir ao sucesso 
de uma política de humanização ao atendimento;

➢ Garantir a excelência em saúde ao hospital;

➢Ter a expectativa de um tratamento referencial aos demais hospitais.

Referências bibliográficas:

➢ https://www.inca.gov.br/tratamento/cuidados-paliativos

➢ revista.cofen.gov.br

➢http://www.progastrojoinville.com.br/enciclopédia/cuidados_com_gastrostomia

➢ https://www.vuelopharma.com/oestoma-traqueal
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➢ Banho no leito: orientações básicas

➢ A importância da mudança de decúbito, para prevenir a
lesão de pele por pressão e a propedêutica para cada lesão;

➢ Cuidados com a traqueostomia com apoio da fisioterapia
respiratória;;

➢ Cuidados com a sonda nasoenteral, gastrostomia e cateter
vesical de demora.

OBJETIVO
O objetivo é abranger uma orientação, sobre os cuidados
de enfermagem em pacientes acamados, durante a pré e
pós alta.

MÉTODO

RESULTADOS
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