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Cuidados 
com a

 Traqueostomia

Limpeza 

Pele ao redor do tubo traqueal: Limpe com gaze 
umedecida com água potável ou soro fisiológico 
0,9%. A frequência da limpeza vai depender da 
quantidade de muco. Em seguida limpe o pescoço e 
hidrate a pele. Troque a cobertura e o cardarço.

Da cânula interna: Se o traqueóstomo possui uma 
cânula interna (Traqueostomo de Schilley), essa 
parte pode ser higienizada: Para isso lave bem as 
mãos com água e sabão. Retire a cânula interna 
(Veja figura). Lave a cânula interna com bastante 
água e detergente líquido neutro, escovando-a por 
dentro para retirar toda secreção acumulada no 
interior. 

Caso a secreção esteja muito espessa deixe por 
alguns minutos de molho em solução com água 
oxigenada.

Seque bem a cânula. Recoloque a cânula interna 
no traqueóstomo (veja figura abaixo).

ATENÇÃO
   Tosse 
Sempre que houver tosse, limpe a abertura do 
traqueóstomo. NUNCA deixe secreção 
acumulada ao redor da cânula. 

   Fala e Comunicação
A traqueostomia não afeta suas cordas vocais e 
você poderá usá-las para falar. Para isso é 
necessário um pouco de treino: Para falar 
cubra a saída do tubo traqueal com o dedo. 
Nesse momento você pode emitir sons.

Caso você  ainda não tenha aprendido a falar 
com o traqueóstomo, combine gestos, 
expressões fac ia is  ou se comunique 
escrevendo ou desenhando com caneta e 
papel.

   Falta de ar
Se o paciente apresenta respiração cansada 
realize a limpeza do traqueóstomo conforme 
orientação acima.
 

NUNCA cubra completamente a abertura 
do traqueóstomo. 

Se a alteração da respiração continuar procure 
atendimento de emergência.

   Retirada do Traqueóstomo
A retirada do tubo traqueal é um procedimento  
realizado pela equipe de tratamento.    A 
abertura da traqueostomia fecha em pouco 
tempo e deixa apenas uma pequena cicatriz.



   A traqueostomia é uma pequena abertura na 

região do pescoço, que dá acesso a traquéia e 
permite passagem de ar para os pulmões. 

  Normalmente o ar passa pelo nariz e segue pela 

traquéia até os pulmões. Na traqueostomia as 
etapas iniciais são eliminadas e o ar entra 
diretamente na traquéia através da cânula colocada 
no abertura do pescoço. 

  Essa cânula (ou tubo traqueal) pode ser de 

vários tipos, dependendo da necessidade do 
paciente.

O que é Traqueostomia?

  A traqueostomia está indicada para os pacientes 

que possuem uma obstrução que dificulta a 
passagem de ar para os pulmões ou outras 
dificuldades de respirar.

  A traqueostomia facilita a entrada de ar nos 

pulmões e a remoção de secreções, mas para isso 
precisa ser mantida limpa e livre de obstrução. 

cânula

Para que serve?

  Existem diversos tipos de traqueóstomo 

(também chamado cânula ou tubo traqueal). em 
uma variedade de calibres e tamanhos. 

  As cânulas podem ser de plástico ou metal,   

possuir ou não um balonete (cuff) e apresentar 
orifícios que permitem a fala. 

  Há traqueóstomos (como o traqueóstomo de 

Schilley) que possuem uma cânula interna,também 
c h a m a d a  e n d o c â n u l a  o u  s u b c â n u l a .  A
parte interna pode ser retirada para facilitar a 
higiene.   

Tipos de Traqueóstomo

Que cuidados devem ser 
tomados?

1. Manter a cabeceira da cama elevada (30-
600): Facilita a respiração e diminui o risco de 
infecção respiratória.

2. Banho: Durante o banho a água não deve entrar 
pelo traqueostomo, use o chuveirinho para auxiliar 
no banho.

3. Realize curativo e fixação adequados:              
Prote ja a pele em torno da aber tura da 
traqueostomia com uma cobertura pequena, 
colocada entre a pele e o traqueostomo. O 
traqueóstomo precisa ser fixado no pescoço com 
uma fita macia (cadarço), colocada com um colar.

4. Alimentação: O paciente traqueostomizado 
deve ser alimentado na posição sentada, sempre 
que possível. A comida deve ser ofertada sem 
pressa, cortada em pedaços pequenos, para 
facilitar o ato de mastigar e engolir. 

5. Líquidos: Para os pacientes que podem engolir 
sem auxílio, água deve ser ofertada com frequência. 
Boa hidratação evitará que a secreção pulmonar 
fique espessa e facilitará a limpeza.

ATENÇÃO: Caso ocorra saída de alimento pelo 
orifício do tubo traqueal, interrompa a alimentação e 
procure a equipe de tratamento responsável pelo 
paciente.

Cuidados Especiais
   Máscara de Venturi ou Nariz Artificial
A máscara de Venturi é um sistema que oferece uma 
concentração maior de oxigênio ao paciente. 
Já o nariz artificial pode ofertar oxigênio ou não, 
sendo que em concentrações mais baixas.

O nariz artificial mantém a via do traqueóstomo 
umidificada. Isso ajuda a prevenir formação de 
secreção ressecada que pode obstruir a cânula e 
man tem a  cânu la  p ro teg ida  em lugares 
empoeirados.

   Nebulização
Devem ser feitas quando indicado pela equipe que 
trata o paciente. A nebulização torna a secreção 
mais fácil de ser retirada.
O kit de nebulização é composto por: 1) Copo 
nebulizador, 2) Chicote de conexão ao oxigênio e 3) 
Tubo em T (tubo de três pontas) ou máscara. Esse 
kit é de uso individual.

Lave as mãos sempre antes de preparar a 
nebulização

Passo 1: Ponha a solução prescrita para o paciente 
no copo nebulizador
Passo 2: Conecte o chicote no copo nebulizador e a 
outra ponta na saída do oxigênio (na parede, 
nebulizador portátil ou cilindro de oxigênio). Abra a 
válvula e verifique que existe fluxo de ar. 
Passo 3: 
Usando o tubo T: Em uma das aberturas do tubo T 
coloque o copo nebulizador, na segunda abertura, 
coloque delicadamente o traqueóstomo. A terceira 
abertura do tubo T deve permanecer livre. 

Usando a máscara do nebulizador portátil: 
Se você não possui o tubo T, pode realizar a 
nebulização usando a máscara do nebulizador 
portátil. Basta posicionar a máscara no pescoço, 
perto da abertura da traqueostomia e voltada para o 
tubo traqueal.

Passo 4: Ao terminar o tempo recomendado de 
nebulização, feche a válvula do oxigênio, retire o 
tubo T do paciente (ou recolha a máscara) e 
recoloque o nariz artificial no traqueóstomo.


