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Higiene íntima da mulher EDITORIAL 

 

Boas entradas e um   

excelente 2015 são os 

votos do ACeS Porto  

Ocidental para todos os 

seus utentes! 

 

Mais um ano de          

publicações, que       

esperemos que estejam 

a contribuir para         

melhorar a saúde de 

todos. 

 

Desta vez, as mulheres 

são o foco da nossa 

atenção, dedicando-se 

esta edição à higiene 

íntima da mulher. 
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A higiene íntima feminina define-se como o conjunto de práticas de asseio da região 

anogenital, com o objetivo de a manter livre de humidade e resíduos. Compreende o 

hábito de cuidados específicos, que deverão contribuir para a promoção da saúde, 

bem-estar, conforto e segurança, prevenindo e minimizando o risco de infeções. A   

grande preocupação das mulheres é que a falta de asseio da área genital possa      

promover o desenvolvimento de corrimentos, odores desagradáveis e infeções. A     

maioria das mulheres terá, pelo menos, uma infeção vaginal durante a sua vida,         

caracterizada por corrimento, prurido ou odor. 

 

Como lavar a zona genital? 

 

A zona genital – vulva, região púbica e raiz das coxas - deverá ser lavada com água 

corrente e com produtos hipoalergénicos. Durante a lavagem deve fazer movimentos 

que evitem trazer conteúdo perianal para a região vulvar. Não está recomendada a 

introdução de água e/ou outro produtos no interior da vagina (lavagens vaginais). Deve 

secar cuidadosamente as áreas lavadas com toalhas secas e limpas, que não agridam 

a região. Deverá dar preferência aos banhos com água corrente, para favorecer a 

remoção mecânica das secreções. Os banhos de assento estarão indicados somente 

quando houver recomendação médica. Não deve utilizar sprays, perfumes, talcos ou 

lenços humedecidos. Se a urina provocar lesões, pode utilizar um creme barreira sobre a 

vulva.  

A lavagem deve ser efetuada uma a três vezes ao dia, dependendo do clima, do     

biótipo, da atividade física e das doenças associadas. 

Tempo de higienização: não deve ser superior a 2 a 3 minutos, de forma a evitar a     

secagem excessiva local. 

Produtos que deve utilizar: preferencialmente, produtos apropriados para a higiene  

anogenital, que sejam hipoalergénicos e com pH ácido (pH fisiológico), variando entre 

4,2 e 5,6. Deve utilizar, preferencialmente, produtos líquidos pois os sólidos além de serem 

mais abrasivos geralmente apresentam pH muito alto (alcalino). Não utilize o vulgar   

sabão “azul e branco”. 

Hidratação: é a última etapa da higiene e geralmente “é esquecida”. A mucosa genital 

necessita, tal como as outras partes do corpo, de ser hidratada. Os hidratantes deverão 

ser em gel ou creme vaginal, com pH compatível (ligeiramente ácido). Se já está na 

menopausa é natural que a sua mucosa genital esteja mais seca, necessitando de     

especial atenção. 
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Uso de pensos diários e frequência: o uso sistemático do 

penso diário não é recomendado. Nas mulheres com   

excesso de transpiração ou incontinência urinária, é     

importante manter o ambiente genital seco, recorrendo 

ao uso de pensos higiénicos respiráveis (sem película    

plástica) ou outro vestuário absorvente adequado. Tenha 

disponível roupa interior extra, quando necessário. 

 

Para mais informações: 

 

Fale com o seu médico/

enfermeiro de família 

Saiba mais em: 

www.ebola.dgs.pt 
 

Em caso de suspeita, 

ligue: 

 

Infeção por vírus Ébola 

 

Se esteve nos últimos 21 dias num país afetado pela epidemia por vírus Ébola 

ou 

Se esteve nos últimos 21 dias em contacto com um doente com infeção por vírus 

Ébola 

e 

Tiver febre superior a 38ºC de início súbito 

 

Ligue 808 24 24 24!  

Lavagem da roupa interior: utilize detergentes sem corantes, enxague exaustivamente 

para remoção de resíduos químicos. 

Vestuário: prefira roupas que favoreçam a ventilação local. Troque as roupas íntimas  

diariamente. Evite roupas demasiado justas ou apertadas. Os fatos de banho molhados 

e o vestuário após o desporto devem ser trocados o mais precocemente possível. 

Higiene durante a menstruação: a higiene deverá ser mais frequente. O sangue        

menstrual, a maior produção de suor, o uso prolongado de pensos higiénicos com      

película plástica externa são fatores agravantes da irritação da vulva. Os tampões     

podem ser utilizados com segurança desde que mudados com frequência. 

Higiene na menopausa: devido à menor espessura do epitélio que leva a maior           

fragilidade, recomenda-se a lavagem no máximo 2 vezes ao dia, usando produtos com 

pH próximo do fisiológico para evitar maior secura e consequentemente maior prurido. 

Higiene na infância: deve fazer a higiene diária com o banho diário. Além dos sabonetes 

líquidos, é fundamental o cuidado em secar a região anogenital. 

Em caso de infeção vaginal: deve procurar o seu médico. A higiene genital pode ser um 

cuidado complementar, mas não deve ser encarada como um tratamento. 

Depilação na zona genital: pode fazer a depilação da área anogenital, mas deverá  

respeitar a sensibilidade dessa área. A frequência deverá ser a menor possível, contudo 

a extensão da área depilada dependerá do gosto de cada mulher. Uma boa opção 

será aparar o pelo púbico sem rapar.  

É  importante que a mulher conheça o seu corpo e cuide da sua saúde de um modo 

geral, acompanhando as diferentes alterações que ocorrem ao longo da vida. Quando 

tiver alguma dúvida, procure o seu Médico de Família. 

(custo chamada local) 


