R E SPIR AR

“Não há nenhuma árvore que o vento não tenha sacudido”

“Respirar” é um manual para o informar, esclarecer e ensinar práticas, que o irão ajudar a viver com a sua nova realidade. A doença não é a sua vida! É apenas uma fase

Provérbio Hindu

que vai conseguir ultrapassar. Lembre-se que as pessoas com que mais se relaciona
são o principal suporte emocional, ambos necessitam de tempo para se ajustar à
nova realidade. Partilhar os seus sentimentos com alguém, deixá-lo-á mais tranquilo.
Saiba que existe uma equipa de profissionais de saúde, dos quais fazem parte os Enfermeiros do Gabinete de Estomaterapia, que estão disponíveis para o acompanhar a
si e à sua família, neste momento da sua vida.

Conte sempre connosco!
Contaremos sempre consigo!
A Equipa do Gabinete de Estomaterapia
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1. O QUE É UMA TRAQUEOTOMIA?
Consiste numa incisão ou corte realizado na parte inferior do pescoço - traqueia, efectuado pelo cirurgião e no qual é introduzida uma cânula para que possa respirar, ou seja, de

Esta cânula é um pequeno tubo plástico, ligeiramente curvo, de diâmetro e comprimentos
diversos. Ela compreende:

forma a manter a via aérea permeável.

ANTES DE SER OPERADO:
O ar entra pelo nariz ou pela boca (onde
é aquecido, humidiﬁcado e ﬁltrado de
poeiras), atravessa a faringe, a laringe e
a traqueia até aos pulmões - inspiração,
depois sai percorrendo o trajecto inverso
– expiração. (Fig.1)
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DEPOIS DE SER OPERADO:
O ar entra e sai directamente pela cânula, deixando de ser aquecido, humidiﬁcado e ﬁltrado de poeiras. (Fig.2)
Mas, para além da cânula, o ar também
poderá entrar e sair pelo nariz ou pela
boca.

CÂNULA EXTERNA – tubo de plástico com uma placa giratória (Fig.3) que
permanece sempre introduzida na traqueia. Esta nunca se retira e ﬁxa-se ao
pescoço com ﬁta de nastro.

CÂNULA INTERNA – tubo de plástico
(Fig.4) que se introduz completamente
na cânula externa e que se ﬁxa a esta,
através de um movimento de rotação
no sentido dos ponteiros do relógio.
(Fig.5)
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2. MUDANÇA DA CÂNULA INTERNA E HIGIENE DA PELE
Deve retirar a cânula interna sempre que esta esteja obstruída de secreções e fazê-lo as
vezes que forem necessárias. Limpe a pele à volta da cânula e substitua as fitas de nastro
quando estiverem sujas.
Para facilitar a correcta realização dos procedimentos, recomendamos que os faça
em frente a um espelho.
Depois de lavar as mãos, prepare o material necessário: (Fig.6)
Cânula interna;
Duas ﬁtas de nastro;
Recipiente com tampa;
Sabonete líquido pH neutro;
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Compressas e ou lenços de papel;
Penso protector previamente cortado; (Fig.7)
Lenço, ﬁltro ou compressa de protecção;
Escovilhão para limpeza da cânula.

MUDANÇA DA CÂNULA INTERNA
A cânula interna deve ser mudada de manhã, à noite e sempre que esteja obstruída de secreções.
Comece por tossir inclinando-se para a
frente fazendo sair as secreções, aparando-as com um lenço de papel. (Fig.8)

Depois retire a cânula interna segurando ﬁrmemente a placa giratória da cânula
externa e com a outra mão rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
e retire-a. (Fig.9)
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Fig.10
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HIGIENE DA PELE
Coloque a cânula em água morna, com

na cânula externa, empurrando-a com sua-

sabonete líquido, num recipiente próprio

vidade para trás e para baixo num movi-

para posterior limpeza. (Fig.10)

mento único. Depois rode-a no sentido
dos ponteiros do relógio, pressionando-a

Para introduzir a cânula interna segure
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até sentir um ressalto - “click”. (Fig.11)

ﬁrmemente a placa giratória da cânula

Este procedimento pode provocar-lhe tos-

externa. Depois, elevando ligeiramente o

se; se tal acontecer, respire fundo, tussa

pescoço, encha o peito de ar e ao mesmo

e expectore aparando as secreções com

tempo introduza a cânula interna limpa

um lenço de papel.

Uma boa higiene é a melhor garantia de bem-estar, segurança e qualidade de vida, pois
evitará desconforto e complicações. Por isso, todas as secreções devem ser retiradas, para
evitar que sequem e se acumulem na pele ou em redor da cânula.
Para realizar a higiene da pele, proceda da seguinte forma:
Comece por, retirar o penso protector e limpar a pele ao redor da cânula, com uma compressa humedecida em água e uma gota de sabonete líquido pH neutro; de seguida passe
uma compressa apenas com água, de forma que a pele ﬁque bem limpa; (Fig. 12)
Seque bem, utilizando um lenço de papel, com movimentos saltitantes, suaves e sem esfregar;
Aplique um creme hidratante aconselhado para protecção da pele.
LEMBRE-SE QUE: deverá observar bem a sua pele, sempre que faça a sua higiene, verificando
se existem alterações. Contacte a Enfermeira ou Médico Assistente se a pele lhe doer ao
toque ou estiver ruborizada, “muito vermelha”.
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SUBSTITUIÇÃO DAS FITAS DE NASTRO
Para este procedimento necessita de ajuda de outra pessoa para evitar que a cânula externa
se exteriorize ou seja, saia da traqueia:
Retire as ﬁtas cortando primeiro de um
lado - à esquerda ou à direita - e depois do
lado oposto, tendo o cuidado de segurar
com os dedos a placa giratória da cânula
para que esta não saia; (Fig.13 e 14)

Introduza uma das ﬁtas na ranhura
de um dos lados da placa e proceda de
igual modo do outro lado; (Fig.15 e 16)

Para o ajuste adequado das fitas é
necessária a sua colaboração, colocando um dedo entre a ﬁta e a pele de
ambos os lados; (Fig.17)

Termine, colocando um lenço ou um
ﬁltro protector sobre a cânula; (Fig.21)

Aperte as ﬁtas com dois “nós cegos”;
(Fig.18)
Coloque o penso protector entre a cânula e a pele; (Fig.19 e 20)
Fig.21
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Fig.22

Fig.24

COMO LIMPAR A CÂNULA

3. CONSELHOS PARA A VIDA DIÁRIA

Após ter realizado a mudança da cânula deve lavá-la, para isso:

Depois de ser operado e à medida que vai melhorando, é importante aprender a cuidar
da sua traqueotomia. Por uma questão de respeito por si e pelos outros, deve cuidar
particularmente do seu aspecto exterior, sentindo-se bem consigo próprio.

Mergulhe a cânula em água morna
com sabonete líquido num recipiente
próprio para o efeito e deixe actuar cerca de 15 min;(Fig.22)
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Fig.23

Limpe o interior da cânula com o escovilhão em água corrente;(Fig.23)
Seque a cânula com papel e guarde-a
em recipiente limpo e fechado até nova
utilização.(Fig 24)
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Fig.25
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Fig.26

Fig.27

HIGIENE PESSOAL

CONFORTO E PROTECÇÃO

Apenas deve tomar banho de chuveiro. Para isso, coloque a mão à frente da cânula ou
utilize um babete impermeável.(Fig. 25 e 26)
Estas medidas vão protegê-lo da entrada de água na traqueia, evitando o perigo de
sufocação. Se habitualmente usa “after shave” depois de se barbear, este não deve
conter álcool, porque seca a pele. O ideal será utilizar um creme hidratante.
Deve também dar especial atenção, à higiene da boca para evitar que se acumulem
alimentos ou secreções, que facilitam o aparecimento de infecções. Esta higiene deve ser
sempre realizada no ﬁnal das refeições, com escova e pasta dentífrica e pode reforçar esta
higiene bochechando com borato de sódio, previamente preparado e frio.

E porque o ar que agora respira deixou de ser ﬁltrado pelo nariz, evite tanto quanto possível
a lareira, o ar condicionado, ambientes de fumo, aquecidos e sem humidiﬁcação.
É de extrema importância o uso de uma protecção da traqueotomia -filtros, lenços,
compressa - pois protegem das poeiras, do frio e aquecem o ar, diminuindo assim a
possibilidade de constipações, gripes e pneumonias. O uso desta protecção também tem
a vantagem de ocultar as cânulas.(Fig. 27)
Os lenços e ﬁltros são lavados à mão, com água e sabão sem torcer e não podem ser
passados a ferro.
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Fig.28

COMUNICAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

Ser portador de uma traqueotomia não signiﬁca que deixa de poder falar. No início pode
ter algumas diﬁculdades em coordenar os vários movimentos, pelo que necessitará de
executar a seguinte sequência:

Mantenha uma alimentação variada e equilibrada, ou seja, coma um pouco de tudo e em
quantidade moderada. É importante que mastigue muito bem os alimentos.
Beba diariamente cerca de 2 litros de líquidos (água, chá ou sumos naturais), esta
quantidade deve ser aumentada em dias muito quentes.

10 – Inspire com a cânula destapada;
2o – Tape o orifício da cânula com o dedo indicador;(Fig.28)
3o – Fale à medida que vai expelindo ar. A sua voz é produzida pela vibração das cordas
vocais, localizadas na laringe.
Deverá repetir a sequência quando acabar o ar, necessitando de inspirar de novo.

13

SEXUALIDADE
As possíveis alterações da sua sexualidade poderão estar relacionadas a factores como:
a tristeza, a ansiedade, o medo de não ser aceite pelo seu companheiro(a) e/ou com os
tratamentos que está a efectuar. Pode ser difícil falar sobre este assunto, mas é muito
importante! Partilhe os seus sentimentos com o seu companheiro(a) e não tenha receio de
manifestar as suas diﬁculdades ao Enfermeiro(a) Estomaterapeuta ou ao seu Médico.
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Fig.29

VIAGENS

REINSERÇÃO FAMILIAR E SOCIAL

A sua situação não o impede de viajar. Sempre que o ﬁzer coloque o ﬁltro protector e leve
todo o material que necessita para os cuidados à traqueotomia.(Fig. 29)
Ao viajar de avião necessitará de alguns cuidados acrescidos que poderá esclarecer com a
Enfermeira Estomaterapeuta ou Médico Assistente.

Após a traqueotomia poderá retomar a sua vida familiar, social e proﬁssional fazendo
alguns ajustes.
Não se isole, saia, conviva com os seus familiares e amigos. Lembre-se que a sua família
é o seu principal suporte e também ela necessita de um período de tempo para se adaptar
às alterações vividas.
Descobrirá que não está sózinho! Partilhe os seus problemas com aqueles que o rodeiam,
incluindo os Proﬁssionais de Saúde. Todos em conjunto conseguirão ultrapassar as
diﬁculdades.
Conte sempre connosco!

BENEFÍCIOS FISCAIS
Poderá usufruir de benefícios ﬁscais.
Para o esclarecer e ajudar a resolver a sua situação diriga-se ao Serviço Social da
Instituição ou ao seu Médico Assistente.
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