
 

 
 
 

ORIENTAÇÕES QUANTO AO USO DO BANHEIRO 
 

Executante: Professores, Auxiliares de Sala e Estagiários. 

Objetivos: 

 Cuidados com higienização e conforto; 

 Evitar infecções cruzadas; 

 Auxiliar no controle esfincteriano; 

 Estimular o autocuidado e a autonomia da criança. 

Material Necessário 

 Papel toalha;  

 Papel higiênico; 

 Instalações sanitárias apropriadas para as diferentes faixas etárias e com adaptação para 
deficientes; 

 Sabonete líquido. 

Procedimento: 

 Acompanhar a criança ao banheiro; 

 Solicitar à criança que higienize as mãos previamente ao uso do banheiro, bem como o 
adulto que o acompanha; 

 Observar e orientar a forma como as crianças se higienizam, como utilizam o bacio, onde 
efetuam o descarte do papel higiênico, o uso da descarga após as eliminações e 
higienização das mãos; 

 Orientar as meninas a procederem à higienização após a micção no sentido anterior e nas 
evacuações no sentido posterior, até que o papel higiênico saia limpo; 

 Os meninos devem ser orientados a levantar a tampa do bacio antes de iniciar a micção e 
secar a ponta do pênis com papel higiênico após a micção; 
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 Adulto e criança devem higienizar as mãos ao final da utilização das instalações 
sanitárias. 

Cuidados Especiais: 

 Orientar as crianças para que não levar e não jogar brinquedos ou outros tipos de objetos 
no bacio; 

 As crianças gradativamente vão sendo treinadas a se tornarem independentes para o uso 
adequado do banheiro a auto higienização.  

Indicações: 

 Contemplar as necessidades fisiológicas da criança. 
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