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Introdução: O banho no leito é um processo essencial, requer habilidades, responsabilidades 

e organização. Tal ação deve ser vista pelo enfermeiro como momento oportuno de acompanhar 

o trabalho da equipe, sinalizando sobre eventual quebra de rotinas instituídas, criação de 

protocolos e avaliação integral do paciente. Objetivo: Relatar a experiência do cuidado de 

enfermagem na promoção do banho no leito do paciente acamado. Método: Trata-se de estudo 

descritivo do tipo relato de experiência realizado no hospital Bom Jesus de Taquara/RS. Foi 

desenvolvido atividade de promoção, higiene e conforto com ênfase no banho no leito. 

Resultados: Durante a prática do cuidado foi observado dificuldade em executar a técnica do 

banho no leito devido ao estado do paciente acamado, não responsivo, obeso e com edema 

generalizado. Por meio deste cuidado ofertado pela equipe de enfermagem, observamos que 

esta atividade não é exclusiva do técnico de enfermagem e sim da equipe de enfermagem o 

enfermeiro deve ser um protagonista deste cuidado. Pois tal manejo deve ser visto com atenção 

redobrada, com olhar holístico garantindo a integridade do paciente. O enfermeiro deve 

capacitar suas equipes, onde estejam preparados para executar ações efetivas aos pacientes 

acamados e deve manter-se presente na hora do banho para realizar o exame físico completo, 

visto que tal ação proporciona maior facilidade na execução da tarefa. Considerações finais: 

Acreditamos que esta experiência nos fez refletir sobre a importância do cuidado humanizado 

e olhar holístico, apesar da dificuldade em executar a técnica do banho no leito, o resultado da 

ação foi positiva e o objetivo alcançado, proporcionando conforto, bem estar, e a integridade 

ao paciente.  Salientamos que a implementação do processo de enfermagem e a sistematização 
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da assistência de enfermagem seriam o caminho mais adequando para atingir resultamos mais 

prósperos, assim configuraríamos uma forma de organizar e direcionar o cuidado. 

 

Descritores: Banho, leito, higiene 
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