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HIGIENE ÍNTIMA FEMININA (TÉCNICA DE LAVAGEM EXTERNA 
DA REGIÃO GENITAL) 

Material necessário

• 1 balde

• 1 jarra

• Pacote de gazes

• Comadre

• Toalha de banho

• Sabão líquido degermante (anti-séptico)

• Luvas para procedimento

• Hamper (cesto de pano comum em hospitais)

• Pinça auxiliar (Cheron)

• Biombo

• Forro e saco plástico

Técnica

1. lave as mãos;

2. explique o procedimento à paciente;

3. reúna o material necessário descrito anteriormente e coloque-o sobre

a mesa-de-cabeceira da cliente/paciente;

4. calce as luvas;

5. traga o hamper para próximo do leito;

6. proteja a unidade (leito) com biombos;

7. coloque a paciente em posição ginecológica, procurando expô-la o mínimo

possível;

8. coloque o forro sobre o saco plástico, colocando-os, forro e saco, sob a

região glútea;

9. com a ajuda da paciente, coloque a comadre sob a região glútea da mesma;

10. irrigue o monte pubiano e a vulva com água, despejando-a suavemente

com o auxílio da jarra;

11. despeje pequena porção de sabão líquido ou degermante sobre o monte

pubiano;
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12. ensaboe a região pubiana com a pinça montada em gaze, de

cima para baixo, sem atingir o ânus, desprezando a gaze, após cada

movimento vulva – ânus;

13. afaste os grandes lábios e lave-os no sentido ântero-posterior

Faça primeiro de um lado, desprezando a gaze, e depois do outro

lado;

14. lave, por último, a região anal;

15. despeje a água da jarra sobre as regiões ensaboadas;

16. retire a comadre; 

17. enxugue a região lavada com a toalha de banho ou com o f

que está sob a região glútea da paciente;

18. coloque a paciente em posição de conforto;

19. despreze as roupas (toalha, forro) no hamper;

20. lave a comadre no banheiro, juntamente com o balde e a ja

e guarde-os em seguida;

21. retire as luvas;

22. lave as mãos;

23. anote o procedimento no prontuário.

Observação: se houver presença de secreção uretral e/ou vaginal, utilize 

gazes montadas na pinça auxiliar para retirar o excesso, antes de iniciar 

a limpeza com água e sabão líquido ou degermante.
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HIGIENE ÍNTIMA MASCULINA (TÉCNICA DE LAVAGEM 
EXTERNA DA REGIÃO GENITAL)

Material necessário

• 1 balde

• 1 jarra

• Pacote de gazes

• Comadre

• Toalha de banho

• Sabão líquido degermante (anti-séptico)

• Luvas para procedimento

• Hamper (cesto de pano comum em hospitais)

Fonte: www.sxc.hu

Fonte: www.sxc.hu
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• Pinça auxiliar (Cheron)

• Biombo

• Forro e saco plástico 

Técnica

1. lave as mãos;

2. explique o procedimento ao paciente;

3. reúna o material necessário descrito anteriormente e coloque-o sobre a

mesa-de-cabeceira do cliente/paciente;

4. calce as luvas;

5. traga o hamper para próximo do leito;

6. posicione o paciente expondo somente a área genital;

7. coloque o forro sobre o saco plástico, colocando-os, forro e saco, sob a

região glútea;

8. com a ajuda do paciente, coloque a comadre sob a região glútea em cima

do forro;

9. irrigue, com a jarra de água, a região genital;

10. dobre e pince uma gaze com a pinça auxiliar;

11. despeje pequena porção de sabão líquido degermante sobre os genitais;

12. ensaboe os genitais com a pinça montada em gaze, desprezando a gaze,

a cada etapa; 

13. tracione o prepúcio para trás, lavando-o em seguida, com movimentos

únicos e circulares;

14. inicie a higiene íntima pelo meato urinário, prepúcio, glande, corpo do pênis,

depois região escrotal e, por último, a região anal;

15. despeje o conteúdo da jarra sobre a região pubiana, as pregas inguinais, o

pênis e a bolsa escrotal;

16. tracione o escroto, enxaguando a face inferior no sentido escroto

– perineal;

17. retire todo o sabão líquido degermante;

18. retire a comadre;

19. enxugue a região lavada com a toalha de banho ou com o forro que está

sob a região glútea do paciente;
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20. reposicione o prepúcio;

21. coloque o paciente em posição de conforto;

22. despreze as roupas no hamper (toalha, f

23. lave a comadre no banheiro, juntamente

o balde e a jarra, e guarde-os em seguida;

24. retire as luvas;

25. lave as mãos;

26. anote o procedimento no prontuário.

Observação: se houver presença de secreção

região uretral, limpe-a com gaze antes de proceder à limpeza

com água e sabão.
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TÉCNICA ASSÉPTICA PARA USO DE MATERIAL ESTÉRIL

Ao manusear o material esterilizado com técnica asséptica, deve-se obedecer a

algumas normas a fi m de preservar sua esterilidade:

• é fundamental que você lave as mãos com água e sabão antes de manusear

o material esterilizado;

• utilize material com embalagem íntegra, seca, sem manchas e com iden-

tifi cação (tipo de material e data da esterilização);

• trabalhe de frente para o material;

• manipule o material sempre da cintura para 

• evite tossir, espirrar e falar sobre o material e

• não faça movimentos sobre a área esterilizad

• certifi que-se da validade e adequação da emb

• mantenha certa distância entre o seu corpo e o

material a ser manipulado;

• obedeça aos demais princípios de assepsia.

A técnica de enfermagem recomendada no manuseio de material esterilizado é:

a. Para pacotes

• comece a abri-los pela extremidade oposta a que está voltada para você;

• proteja o material dentro do pacote, mantendo-o dentro dele;

• toque com as mãos somente a parte externa do pacote;

• não guarde como material esterilizado um pacote que já foi aberto.

Fonte: www.sxc.hu
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b. Para seringas descartáveis

• rasgue os invólucros no local onde se encontra a

êmbolo;

• mantenha estéril a parte interna do êmbolo, a parte 

a ponta da seringa.

c. Para agulhas descartáveis

• abra o invólucro no sentido canhão – bizel ou ra

invólucro na parte próxima ao canhão;

• fi xe-a à ponta da seringa por meio do canhão;

• mantenha a agulha protegida, pelo canhão, até o momento do seu uso.

TÉCNICA PARA COLOCAÇÃO DE LUVAS ESTÉREIS

O procedimento de calçar um par de luvas estéril requer técnica correta para

evitar a contaminação da luva, fato que pode ocorrer com facilidade e que, por

isso, demanda muita atenção. As luvas são encontradas nos tamanhos P, M ou

G, ou até mesmo em tamanhos numerados.

• Lave as mãos.
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• Coloque o pacote sobre uma mesa ou superfície lisa, abrindo-o sem

contaminá-lo.

• Exponha as luvas de modo que os punhos fi quem voltados para si.
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Fonte: http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/comissao/desin/i16protocolos07.htm

• Retire a luva esquerda (E) com a mão direita, pela dobra do punho. Levante-a,

mantendo-a longe do corpo, com os dedos da luva para baixo. Introduza a mão

esquerda, tocando apenas a dobra do punho. 

• Introduza os dedos da mão esquerda enluvada sob a dobra do punho da luva

direita (D). Calce a luva direita, desfazendo a seguir a dobra até cobrir o punho

da manga do avental. 

• Coloque os dedos da mão D enluvada na dobra do punho da luva E, repetindo

o procedimento descrito anteriormente.

• Ajuste os dedos de ambas as mãos. 

• Após o uso, retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho e

a segunda pelo lado interno.
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TÉCNICA DE CURATIVO ASSÉPTICO

1. lavar as mãos antes e após cada curativo, mesmo que seja em um mesmo

paciente;

2. reunir o material e levá-lo para perto do paciente;

3. explicar ao paciente o que será feito;

4. fechar a porta da enfermaria/quarto, para preservar a privacidade do paciente;

5. colocar o paciente em posição adequada, expondo apenas a área a ser tratada;

6. abrir o pacote de curativo com técnica asséptica;

7. expor a ferida e o material o mínimo de tempo possível;

8. utilizar sempre material esterilizado;

9. se as gazes estiverem aderidas à ferida, umedecê-las antes de retirá-las;

10.  não falar e não tossir sobre a ferida e ao manusear material estéril;

11. considerar contaminado qualquer material que toque locais não 

esterilizados;

12.  usar luvas estéreis em todos os curativos, fazendo-os com pinças;

13. começar a limpar a ferida da parte menos contaminada para a mais 

contaminada;

14. ao embeber a gaze com soluções manter a ponta da pinça voltada para

baixo;

15.  ao aplicar ataduras, fazê-lo no sentido da circulação venosa, com o membro 

apoiado, tendo o cuidado de não apertar em demasia;

16.  os curativos devem ser realizados no leito com toda a técnica asséptica,

caso o paciente esteja hospitalizado;

17. nunca colocar o material sobre a cama do paciente, e sim sobre a mesa auxiliar, 

ou carrinho de curativo. O mesmo deve sofrer desinfecção após cada uso;

18. todo curativo deve ser realizado com a seguinte paramentação: luva, máscara 

e óculos;

19.  colocar o setor em ordem;

20. lavar as mãos;

21.  fazer anotação na papeleta do paciente sobre a evolução da ferida.


