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Banho no leito com lenço umedecido aquecido

Estamos à disposição para auxiliar no que for necessário.

Práticas Assistenciais
Ramais 6148 e/ou 2637  praticas.assistenciais@accamargo.org.br

Visando melhor atender os pacientes com conforto e segurança, aderimos a
prática de do banho no leito com lenço umedecido aquecido. 

Atentem-se aos principais cuidados e indicação:

Quem define o tipo de banho?

O enfermeiro definirá o banho no leito e a equipe de
enfermagem deve executar.
Utilize o item de prescrição de Enfermagem no Tasy:
“Realizar banho no leito com lenço umedecido aquecido”.

CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DO BANHO NO LEITO COM LENÇO AQUECIDO

UTI - Indicado para:
- Pacientes graves com instabilidade hemodinâmica;
- Pacientes com dificuldade de mobilização no leito por dor,
insuficiência respiratória;
- Pacientes graves com COVID-19 (suspeito ou confirmado).

UI - Indicado para:
- Pacientes em terminalidade;
- Pacientes com dificuldade de mobilização por dor.

Materiais usados

1. Reúna os materiais necessários para o banho no leito;

2. Coloque o pacote de lenço umedecido fechado no banho-maria em água quente por cerca de 3 a 5 minutos para

aquecimento dos mesmos (Não deixe entrar água dentro o pacote. A ideia é que a água quente aqueça os lenços para

o banho);

3. Aplique os lenços conforme imagem abaixo (se for necessário, utilize mais de um pacote para realizar o banho)

4. Troque os lençóis;

5. Troque as fixações, curativos, conforme necessidade;

6. Realize anotação no prontuário do paciente.

PROCEDIMENTOS DO BANHO NO LEITO COM LENÇO UMEDECIDOS AQUECIDOS

Verifique a temperatura do lenço antes de 
aplicar no paciente. Utilize os lenços aquecidos!

Enfermeiro deve avaliar a necessidade de 
banho com água e sabonete diariamente

1) 01 pacote de lenço umedecido
(Cód Tasy 104659)
2) Jarra e Bacia (para banho-maria)

Contraindicado para:
- Pacientes com sujidade visível e com odor fétido, em que é
necessário utilização de água e sabonete (pacientes
sudoréicos, sujos, vomitados e evacuados)
- Com couro cabeludo sujo, em que há necessidade de lavar.
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