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HE AHA TE MEA NUI? 
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O QUE É CUIDADO 

 Atenção, Precaução, Dedicação, Carinho, Encargo, Responsabilidade. 

 CUIDAR 

• É servir  

• Colocar à disposição de outros o nosso talento 

• É praticar cuidado 

 

• É perceber as necessidades de cada um, mais que necessidades físicas, perceber as 
necessidades emocionais. Dor, historias de vida, crenças. 

 Percebendo isto o cuidador pode prestar cuidado de forma individualizada 
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PORQUE TRABALHAMOS EM CUIDADO– IT’S 
PERSONAL 

 Para nós o cuidado pessoal nao é 
apenas um negócio – É Pessoal 

• É uma criança 

• É um bebe 

• É um familiar que amamos 

• É muitas vezes sobre alguém que 
não se pode cuidar sozinho 

 

 Promovemos diariamente a saúde, a 
dignidade e o conforto de cada 
pessoa que necessite de cuidado 
pessoal  

 Cuidado Pessoal é a nossa missão  

 

 



Lisboa 22 Novembro 2018 

A CATEGORIA DE A.I.U 

 Avaliar o estado do paciente 

 

 

 Avaliar as necessidades de Absorção 

 

 

 Definir a solução mais adequada 
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VANTAGENS DE PERSONALIZAR O CUIDADO COM 
A.I.U. 

QUEM USA CUIDADORES FAMILIARES INSTITUIÇAO AMBIENTE 

Pensar primeiro 

no bem estar e 

na melhoria da 

qualidade de 

vida do paciente 

Mais tempo 

para tarefas de 

maior valor 

acrescentado 

Bem estar de 

saber que os 

seus entes 

queridos tem o 

melhor 

tratamento 

possível 

- Menor 

consumo  

- Menor gasto 

de 

lavandaria 

- Melhores 

serviços a 

pacientes 

- Redução de 

resíduos 

- Menor 

consumo de 

água 

- Menor 

consumo de 

detergentes 
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EXEMPLO DE COMO FAZEMOS 

 TRABALHO SEMPRE REALIZADO EM CONJUNTO COM PROFISSIONAIS DA 
INSTITUIÇÃO – para tocar os 5 pontos chave. 

 Analisamos primeiro o estado de quem usa o produto/serviço 
Caminha/Cadeira de Rodas/Acamado 

Desloca-se à casa de banho 

 Analisamos  de tratamento actual 

 Avaliamos o possível grau de incontinência 
Ligeira/Moderada/Grave/Fezes 

 Avaliamos estado pele – existência de DAI 

 Avaliamos medicação que possa estar a efectuar 

 Definimos o tipo/tamanho/grau de absorção  de absorvente a utilizar e qual o protocolo 
de mudas 
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EXEMPLO DE COMO FAZEMOS 

 Fazemos reavalição de situações especificas sempre que necessário 

 Reavaliamos estado de pele das situações verificadas no inicio do processo 

 Fazemos reajuste aos produtos utlizados caso necessário  
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Análise de 
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Definição de 
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Tratamento 
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