
 Ocorrência de eventos adversos 

relacionados com a carga de trabalho de 

enfermagem1.  

 Cuidado com o banho de leito apontado 

como um dos pontos críticos da carga 

de trabalho da equipe de enfermagem e 

como fonte potencial de riscos para a 

segurança dos pacientes e 

profissionais2.  

 Levantar características do processo de 

trabalho da equipe de enfermagem 

relacionado aos cuidados com o banho 

de leito.  
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 Média de 1,83 banhos de leito 

por turno para cada técnico  

 Tempo  médio  procedimento: 

15,02min + 05,03min 

 Tempo TOTAL médio 

(procedimento+organização):  

26,06min+06,08min 

 Introdução  

   Objetivo  

     Métodos  

Resultados  

Considerações Finais 

 O tempo despendido para a realização do banho de leito demonstra 

que esse cuidado requer uma organização do trabalho de enfermagem 

que não se limita apenas ao procedimento, porque inclui tempos pré e 

pós procedimento que somados podem representar impacto na carga 

de trabalho da equipe, ainda mais considerando-se o nº de 

profissionais envolvidos e o nº de banhos por turno.  
 

 O dimensionamento do pessoal de enfermagem e os ambientes de 

trabalho inadequados (interrupções, espaço físico, etc.) parecem 

prejudicar a organização do cuidado relacionado com o procedimento, 

podendo ocasionar eventos adversos para os profissionais e 

pacientes. 
 

 Mais estudos acerca do tema são necessários para avaliar riscos 

potenciais à segurança dos pacientes e profissionais. 

Tabela 1- Número de profissionais de 

enfermagem envolvidos no procedimento 

Cuidados com o banho de leito:  

implicações na carga de trabalho da 

equipe de enfermagem a 

 Estudo observacional, método misto, 

quali-quantitativo, com coleta de dados 

concomitante4. 

 Unidades de internação adultos clínicos 

e cirúrgicos, hospital universitário. 

 Dados qualitativos: análise de conteúdo5 

dos relatos das observações dos banhos 

de leito (NVivo10). 

 Dados quantitativos: tempo de duração 

do banho de leito: número de 

profissionais envolvidos, presença de 

familiares ajudantes. Análise: estatística 

descritiva. 


