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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

POP N° 87 
 

Título: Higiene Íntima Feminina em Adultos 
Área de Aplicação: Saúde da Mulher 

Setor: Alojamento Conjunto e Centro 

Obstétrico. 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro 

Responsável pela execução do POP Enfermeiro, Técnico de Enfermagem 

 

1. Definição 
 

 Realização da higiene adequada destinada a limpeza da genitália e área perineal de 

pacientes internadas na instituição. 

 

 

2. Finalidade  
 

 Manter a genitália feminina livre de odores. 

 Prevenir infecção. 

 Promover conforto e bem-estar à paciente. 

 Manter a região limpa para a execução de procedimentos. 

 Controlar uma infecção já existente. 

 

 

3. Indicações e Contraindicações  
 

      INDICAÇÕES: 

 Presença de sujidade na região genital. 

 Previamente ao cateterismo vesical ou coleta de urina para exames. 

 

     CONTRAINDICAÇÕES: 

 Gestante em período expulsivo de trabalho de parto. 

 Paciente com hemodinâmica instável. 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Gaze não estéril.      

 Sabão líquido neutro. 

 Jarra com água morna. 

 Toalha de banho. 

 Comadre. 

 Biombo. 

 Hamper. 
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 Lixeira. 

 Equipamento de proteção individual (Capote ou avental não estéril, óculos de proteção, 

gorro descartável, e máscara). 

 Luvas de procedimento. 

 

  

5. Descrição do Procedimento 
 

 Conferir a identificação da paciente. 

 Avaliar nível de consciência da cliente bem como sua função cognitiva e músculo 

esquelética para a colaboração da mesma no procedimento. 

 Explicar o procedimento à paciente e ao familiar. 

 Reunir material. 

 Preservar a privacidade da cliente colocando o biombo em volta do leito. 

 Colocar todos os equipamentos de proteção individual. 

 Realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos). 

 Calçar as luvas de procedimento. 

 Fletir os membros inferiores da paciente de forma que a mesma apoie os pés sobre o leito. 

 Posicionar a comadre na região glútea. 

 Colocar pequena porção de sabão líquido neutro no púbis. 

 Irrigar a região íntima com água morna. 

 Afastar os grandes lábios com a mão não dominante. 

 Espalhar o sabão com a gaze em movimentos circulares no sentido unidirecional da região 

pubiana até o reto, com a mão dominante. 

 Higienizar grandes lábios, ao redor dos pequenos lábios, clitóris e introito vaginal. 

 Enxaguar e secar a região com a toalha. 

 Desprezar os materiais descartáveis na lixeira e toalha de banho no hamper. 

 Retirar as luvas. 

 Colocar a paciente em posição de conforto. 

 Elevar as grades do leito. 

 Retirar equipamento de proteção individual. 

 Retirar o biombo. 

 Realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos). 

 Retirar todos os materiais utilizados e acondicionar em local correto. 

 Registrar o procedimento no prontuário com assinatura e carimbo. 

 

OBSERVAÇÔES: 

 

 Manter precaução padrão para paciente em isolamento. 

 Na presença de fezes, retirá-las com gaze ou compressa não estéril antes de realizar a 

higienização da região íntima. 

 Na presença de secreção purulenta na uretra, retirar a secreção com gazes ou compressa 

não estéril antes de realizar a higienização da região íntima. 

 Em paciente com cateter vesical de demora realizar a higienização do mesmo modo, 
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mantendo o cuidado de não tracionar o cateter. 

 Avaliar a necessidade do uso de cremes para prevenção ou tratamento de dermatites de 

contato (assaduras). 

 Avaliar nível de consciência da paciente e a necessidade de utilização de fralda. 
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8. Figuras e Anexos 

Não se aplica 

 


