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IntroduÃ§Ã£o: O momento do cuidado de higiene é um espaço privilegiado de interação e conhecimento entre
enfermeiro/pessoa. O conceito de higiene tem sofrido uma evolução ao longo dos tempos embora o ensino e a
prática não têm acompanhado esta evolução. Nos últimos tempos tem-se verificado uma desvalorização deste
cuidado com um maior enfoque na tarefa e na higienização da pessoa, constituindo, por vezes, momentos de
grande desconforto tanto para o cuidador como para a pessoa cuidada.
Objetivos: Pesquisar documentos, livros, manuais de procedimentos e artigos científicos, que descrevam o
conceito, a prática e o ensino do cuidado de higiene ao longo dos tempos. Pretende-se analisar a forma como o
cuidado de higiene foi ensinado e praticado desde o ano de 1860. Identificar como evoluiu o conceito de cuidado
de higiene ao longo dos tempos, assim como o papel do enfermeiro na prestação deste cuidado.
Metodologia: Metodologia histórica com análise documental. Pesquisa documental, através de livros, artigos
científicos e manuais de procedimentos, que enfatizem o cuidado de higiene. Análise realizada a partir de
documentos, contemporâneos ou retrospetivos, abrangendo o período de 1860 a 2017. Realizada pesquisa
sobre o material empírico, que se mostrou relevante para responder aos objetivos propostos, prosseguindo a
etapa de seleção, análise crítica, sistematização e interpretação. A pesquisa foi realizada através dos motores de
busca da National Library of Medicine e EBSCO, utilizando os descritores: enfermagem; cuidado de higiene,
banho.
Resultados: O conceito e a prática dos cuidados de higiene evoluíram ao longo dos tempos, do banho no século
XIX aceite com reticências, passa a ser considerado essencial em termos higiénicos, bem-estar geral e
psicológico, e decisivo para a saúde, sendo considerado um cuidado â€œessencial da enfermeira, cumprindo-lhe
ministrá-lo ao doenteâ€• (Salgueiro, 2017, pg. 23), até à sua atual desvalorização e delegação.A preocupação
com a privacidade, conforto e acalmar a pessoa durante o cuidado, já é antiga (Aikens, 1917). A sequência do
banho mantém-se desde 1882, â€œprimeiro lavar o rosto, orelhas e pescoço...)â€• (Bellevue Hospital,
1882,p.28), não sendo incorporado os conhecimentos científicos atuais, evidenciando que o rosto é das zonas do
corpo mais contaminadas e também porque iniciar o cuidado pelo rosto pode ser interpretado como uma invasão
da intimidade da pessoa, levando a agitação e recusa do cuidado (Salgueiro, 2017). No manual da ACSS (2011)
é dada ênfase às técnicas instrumentais não havendo intencionalidade na interação com a pessoa.
ConclusÃµes: A higiene e conforto da pessoa cuidada é uma intervenção fundamental dos cuidados de
enfermagem, por ser um momento privilegiado de contacto com a pessoa, permitindo o estabelecimento da
interação e a colheita de informação, facilitando o planeamento dos cuidados individualizados. No entanto este
cuidado tem sido desvalorizado ao longo dos tempos, sendo rotinizado e muitas vezes delegado a profissionais
sem a devida formação e sem a supervisão do enfermeiro. É imperativo dar atenção à formação dos futuros
profissionais de enfermagem, promovendo cuidadosamente o planeamento das intervenções a realizar, dando
intencionalidade às técnicas relacionais e de conforto.
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Educação em Enfermagem.
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