
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste Guia vai encontrar conselhos para 

manter a sua pele perineal (virilhas e em 

redor do ânus) íntegra e cuidada. 

Durante o internamento/consulta 

esclareça todas as dúvidas sobre este 

tema. 

 

 

Porque é que os cuidados com a pele 

são importantes? 

A pessoa que tem movimentos intestinais 

aumentados (peristaltismo), diarreia ou 

incontinência fecal está em maior risco 

de ter feridas na pele junto ao ânus 

(perineal). 

Isto pode tornar-se bastante 

desconfortável e doloroso. A pele fica de 

tal modo inflamada que podem surgir 

feridas que, por vezes, são de difícil 

cicatrização. 

Cuidar da sua pele perineal pode prevenir 

o aparecimento de feridas. 
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QUEM ESTÁ EM RISCO? 

Se alguma das situações abaixo descritas 

se aplica a si, significa que está em maior 

risco de desenvolver uma ferida em redor 

do ânus ou virilhas (pele perineal): 

 Aumento dos movimentos do 

intestino (peristaltismo aumentado: O 

seu intestino contém sucos digestivos que 

são responsáveis pela digestão dos 

alimentos. Se tiver um peristaltismo 

aumentado, as suas fezes vão conter 

maior quantidade destes sucos que são 

ácidos e podem lesar a pele. 

 Incontinência urinária/fecal: Se 

apresentar perda involuntária de urina ou 

fezes, a quantidade de sucos presente nas 

fezes e a acidez da urina podem ferir a 

pele sensível em redor do ânus. 

 Diarreia: Se apresentar diarreia 

(aumento do número de vezes que 

evacua), a limpeza frequente da pele 

pode causar feridas. 

 Problemas no ânus: Algumas pessoas 

com problemas no ânus têm dificuldade 

em fazer uma higiene adequada, havendo 

acumulação de fezes em contacto com a 

pele. 

 

 

 Desnutrição/desidratação e imobilidade: 

Quando a pessoa não se consegue alimentar 

e/ou hidratar de forma adequada e tem 

pouca atividade física, especialmente a 

pessoa acamada, o risco de desenvolver 

feridas é maior. 

 

COMO PREVENIR? 

 

 Higiene 

Trate esta zona como se fosse a pele de um 

bebé recém-nascido. 

Após cada ida à casa de banho, limpe a pele 

suavemente com papel higiénico, da parte 

da frente para trás. 

Se possível, lave a pele com água morna e 

sabão neutro. Seque bem com uma toalha 

macia e não esfregue a pele. Evite toalhas de 

flanela e esponjas pois são mais ásperas e 

difíceis de lavar. Se estiver muito dorido, use 

um secador de cabelo com temperatura 

baixa. 

Não use desinfetantes ou antisséticos. Evite 

produtos com perfume, pó de talco, 

desodorizantes e toalhitas húmidas (a maior 

parte contém álcool). 

 

 

 Vestuário 

Use roupa interior de algodão. Evite roupa 

justa. 

 

 Alimentação e Atividade Física 

Faça uma alimentação/hidratação 

equilibrada e mantenha atividade física 

regular, de acordo com as orientações do 

seu profissional de saúde.  

 

 Produtos para a pele/incontinência 

Evite usar cremes e loções, a não ser que 

seja indicado por um profissional de 

saúde. Existem produtos que ajudam a 

prevenir lesões na pele, que devem ser 

aplicados após a higiene: 

 

 Pomadas com óxido de zinco 

Use uma pequena quantidade e 

aplique suavemente. Retire todo o 

produto antes de uma nova aplicação.  

 

 Película protetora 

Aplique o spray ou toalhitas na pele e 

deixe secar. 

 

 Penso/Fralda 

Em algumas situações de 

incontinência pode ser aconselhado 

usar penso ou fralda. 

 

 
 


