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OBJETIVO

Padronizar os procedimentos realizados nos setores de internação do hospital, no que se refere a
organização das camas.

GLOSSÁRIO
EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
HULW – Hospital Universitário Lauro Wanderley
SAE – Sistematização da Assistência de enfermagem

APLICAÇÃO

Setores de internação, direcionado à pacientes com déficit de autocuidado, promovendo conforto,
relaxamento e saúde, estimulando a autoestima, prevenindo infecções, nos pacientes dos setores de
internação no Hospital Universitário Lauro Wanderley.
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I.

INFORMAÇÕES GERAIS

Após a realização da limpeza da unidade, a arrumação da cama é fundamental para propiciar o
conforto e bem-estar do paciente, uma vez que é o local onde ele passa a maior parte do tempo durante
o internamento. Assim, o preparo da cama consiste em arrumar o leito de acordo com as
características e as necessidades do paciente que irá ocupá-la.
Tipos de cama:


Cama fechada: cama sem cliente, aguardando sua chegada.



Cama aberta: quando está ocupada por um paciente que pode locomover-se.



Cama para operado: quando o paciente é encaminhado para a cirurgia e retornará para o
mesmo leito.



Cama com o paciente: o leito é ocupado pelo paciente acamado, impossibilitado de
locomover-se.

Profissionais envolvidos:
Equipe de enfermagem.

II.

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Cama fechada
Higienizar as mãos.
Reunir o material necessário e levá-lo ao quarto.
Colocar uma cadeira aos pés da cama e sobre ela o travesseiro.
Soltar a roupa de cama, começando pelo lado mais distante.
Dispor a roupa no encosto da cadeira, dobrando em ordem de uso (colcha, cobertor, lençol de cima,
lençol móvel, lençol de baixo).
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Estender o lençol de baixo sobre o colchão: abrir uma parte e prendê-la, fazendo os cantos em
diagonal, começando pela cabeceira, pés e centro.
A outra parte deve permanecer em forma de leque.
Estender o lençol de cima do mesmo modo e prendê-lo nos pés da cama, fazendo o canto, deixandoo caído nos lados.
Estender igualmente o cobertor e prendê-lo nos pés da cama, fazendo o canto.
Estender a colcha, prendê-la nos pés, deixando caída nos lados da cama.
Colocar o travesseiro com a abertura da fronha do lado oposto à porta da entrada da enfermaria.
Passar o lençol de baixo, fazendo os cantos e deixando-o bem esticado.
Prender o lenções de cima, fazendo uma prega de conforto à altura dos pés para facilitar os
movimentos do cobertor, fazendo os cantos e deixando-os caídos nos lados da cama.
Identificar data, hora, nome do profissional responsável.

Cama aberta
Higienizar as mãos.
Reunir o material necessário e levá-lo ao quarto.
Colocar uma cadeira aos pés da cama e sobre ela o travesseiro.
Soltar a roupa de cama, começando pelo lado mais distante.
Dispor a roupa no encosto da cadeira, dobrando em ordem de uso (colcha, cobertor, lençol de cima,
lençol móvel, lençol de baixo).
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Estender o lençol de baixo sobre o colchão: abrir uma parte e prendê-la, fazendo os cantos em
diagonal, começando pela cabeceira, pés e centro.
A outra parte deve permanecer em forma de leque.
Estender o lençol de cima do mesmo modo e prendê-lo nos pés da cama, fazendo o canto, deixandoo caído nos lados.
Estender igualmente o cobertor e prendê-lo nos pés da cama, fazendo o canto.
Estender a colcha, prendê-la nos pés, deixando caída nos lados da cama.
Colocar o travesseiro com a abertura da fronha do lado oposto à porta da entrada da enfermaria.
Passar o lençol de baixo, fazendo os cantos e deixando-o bem esticado.
Dobrar o lençol de cima, cobertor e colcha até o meio da cama.
A cama fica aberta aguardando o paciente.

Cama para operado
Preparar da mesma forma que a cama simples, acrescentando um lençol na cabeceira, dobrado em
pregas.
Essa cama terá as roupas de cama soltas nos pés, exceto o lençol de baixo.
Serão dobradas as cobertas nos pés e nos lados em uma prega larga, para facilitar a passagem do
cliente operado para a cama.
O travesseiro ficará sobre a cadeira ou no armário do quarto.
Após deitar o paciente, cobri-lo e prender as peças de roupas da cama que estavam soltas, fazendo
os cantos.
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Quando o paciente acordar, poderá ser colocado o travesseiro sob sua cabeça de acordo com o tipo
de anestesia.

Cama com paciente.
Explicar o procedimento ao paciente.
Ter toda a roupa na cadeira em ordem de uso.
Abaixar a cabeceira e remover o travesseiro, se possível.
Soltar a roupa de cama, lateralizar o cliente para o lado oposto, com cuidado, para evitar acidentes.
Enrolar e empurrar o lençol sob o paciente lateralizado.
Fazer a limpeza concorrente.
Colocar o lençol limpo, fazer os cantos. Se necessário, colocar o forro.
Passar o cliente para o lado preparado.
Fazer a limpeza concorrente e preparar o lado em que estava o cliente.
Colocar o travesseiro.
Trocar o lençol de cima e colocar a colcha.
Passar para o lado inicial e terminar a arrumação da cama.
Voltar o paciente para o centro da cama deixando-o confortável.
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Material necessário
Uma colcha
Um cobertor
Três lençóis
Uma fronha (se disponível)
Um pano para limpeza
Um hamper
Um impermeável (se necessário conforme o tipo de arrumação de cama)

Cuidados relacionados
Não encostar a roupa do uniforme na cama.
Trazer todo o material que será utilizado de uma só vez.
Arejar o ambiente, sempre que possível.
Trabalhar em conjunto, com movimentos coordenados.
Não sacudir a roupa de cama.
Higienizar as mãos antes e após o procedimento.
Avaliar a condição do leito e utilizar EPI, se necessário.
Não passar a mão sobre o lençol já estendido na cama.
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III. MAPEAMENTO

Não se aplica.

IV. ANEXOS
Não se aplica.
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