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Higiene Pessoal do 
Paciente Internado 

e Acompanhante 
HPS

  Limpeza do Nariz: 

Remova secreção espessa e crostas 
visíveis durante o banho com um lenço 
úmido ou gaze;

Hidrate a parte externa do nariz da 
mesma forma que os lábios.

  Limpeza da Orelha:

Lave as orelhas durante o banho, não 
esquecendo a parte posterior;

Seque cada orelha usando toalha limpa até onde 
o dedo alcançar;

NUNCA LIMPE ORELHA COM COTONETE;

Em caso de acúmulo de cera (cerúmen) procure o 
médico especialista (OTORRINO).

  Higiene dos Olhos:

Lave os olhos com água ou soro fisiológico 0,9%;

Use movimentos suaves na limpeza de cílios e 
pálpebras;

Use soluções lubrificantes só quando prescritas 
pelo médico e não compartilhe lenços e/ou toalha 
de rosto;

Usuários de lentes devem seguir as orientações 
médicas para uso, higiene e guarda.



O que é Higiene Pessoal?

Quais os Hábitos Básicos de 
Higiene Importantes no 

Internamento?

Higiene Parte por Parte: 

  É um conjunto de cuidados d iár ios 

necessários para garantir a saúde.

  Quando estamos hospitalizados os cuidados 

de higiene são OBRIGATÓRIOS para evitar 
infecções que prejudicam o tratamento e a pronta 
recuperação.

1) Lave as mãos COM ÁGUA E SABÃO com 
frequência. Lavagem das mãos é obrigatória 
antes e após tocar o paciente, após tocar 
objetos em torno do paciente; sondas, tubos e 
drenos. Lavagem das mãos deve ser realizada 
antes das refeições e após o uso do sanitário;

2) Tome banho TODOS OS DIAS, ensaboando 
o corpo da cabeça até os pés;

SE VOCE É PACIENTE: tome banho e lave a 
cabeça sempre antes de realizar seus curativos

3) Lave a cabeça TODOS OS DIAS usando 
xampu. Esfregue o couro cabeludo até retirar 
crostas e sujidades. Remova xampu com água 
corrente sem deixar resíduos;

SE VOCE É PACIENTE: tome banho e lave a 
cabeça sempre antes de realizar seus curativos

4) Seque bem todo o corpo (atenção para 
espaço entre os dedos, orelhas, axilas, virilhas 
e região abaixo de cada mama). Para sua 
secagem use TOALHA SECA E LIMPA;

5) Escove os dentes COM PASTA E ESCOVA 
ao acordar, após as refeições e antes de 
dormir;

6) Corte as unhas e mantenha limpas (e sem 
esmaltes);

7) Use roupas limpas, trocando com frequência 
(principalmente toalhas e as peças íntimas. Ex: 
calcinha, sutiã e cueca);

SE SEU PACIENTE USA FRALDAS: troque a 
fralda com frequência, mantendo sempre a 
fralda seca e limpa.

8) Realize higiene íntima após cada evacuação 
(e, quando menstruada, a cada troca do 
absorvente);

9) Dê descarga após uso do sanitário;

10) Faça a barba.

  Cada parte do corpo necessita de cuidados de 

higiene próprios. Confira: 

  Escovação:

  Cuidado com os Lábios:

Após a higiene da boca hidrate usando protetor 
labial: batom de cacau ou óleo de ácidos graxos 
essenciais/girassol (AGE).

  Higiene da Dentadura (Prótese):

A dentadura deve ser retirada e higienizada após 
cada refeição

SE SEU PACIENTE USA DENTADURA e vai ser 
submetido a cirurgia ou outro procedimento, 
limpe e guarde a peça até o retorno do paciente e 
liberação da equipe para retomada do uso
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