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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 054/CT/2019 

 

Assunto: Competência da equipe de Enfermagem com relação à arrumação do leito 

do paciente. 

Palavras-chave: Hotelaria; Hospital; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de um parecer técnico/recente da utilização das camareiras nas redes hospitalares, 

visto que no meu hospital temos algumas somente para levar a roupa limpa para os pacientes 

e arrumar as camas, após alta, óbito, transferência. Além disso, no manual de hotelaria da rede 

Ebserh (meu hospital aderiu) consta que o papel das camareiras é de, principalmente, “montar 

o leito vazio das pacientes deambulantes”, enquanto que a equipe de Enfermagem, a dos 

acamados. Nesse caso eu pergunto: qual o motivo da Enfermagem ter que arrumar leito de 

pacientes independentes ou após alta, óbito...? A presença das camareiras é essencial para 

agilizar todo o processo de trabalho da Enfermagem, diminui o tempo setup de alta na 

presença delas. Gostaria que a área de hotelaria hospitalar contribuísse para a assistência, em 

especial, com a presença das camareiras, concierges. Por isso pelo auxilio de vocês para 

manter essa função e liberar a Enfermagem para ficar mais tempo atendendo o paciente.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A estrutura básica da hotelaria hospitalar é constituída pela governança, a qual 

compreende a lavanderia, rouparia, camareiras, higiene, limpeza e gerenciamento de resíduos 

(GOMES ET AL, 2014.). 

Considerando o Parecer nº 08/2016 do Cofen, que traz em seu texto o seguinte: 

Quando da retirada de roupa suja do leito, entendemos tratar-se de responsabilidade precípua 

de profissional de Enfermagem de nível médio, nas situações de alta hospitalar, transferência, 

óbitos ou se houver longa permanência do paciente. Este é o primeiro passo para realização 

dos procedimentos de desinfecção terminal, que visam a diminuição de sujidades e redução de 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

microrganismos e consequentemente das infecções hospitalares, organizando-se a montagem 

do leito segundo sua próxima finalidade, ou seja, cama aberta, cama fechada, cama de 

operado. Tais procedimentos podem ser realizados por designação do Enfermeiro, por 

Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem, observando-se as competências para o seu 

desenvolvimento. 

As atividades de cuidado ao paciente que envolve a retirada de roupa de cama e 

montagem do leito dos pacientes são atividades de menor complexidade técnica, de natureza 

repetitiva, delegadas e supervisionadas pelo Enfermeiro, à profissionais de nível médio de 

Enfermagem, estando dentro do conjunto de competências profissionais requeridas a categoria 

de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, e caracterizam-se como precípuas da profissão e da 

atenção terapêutica de Enfermagem (COFEN, 2008). 

Não se deve pensar que tais atividades são menos relevantes quando se trata de 

sua execução, pois envolvem a utilização de conhecimentos científicos que resguardem a 

integridade do paciente e a segurança do ambiente terapêutico na prevenção e controle de 

infecções hospitalares, portanto sendo sua execução pertinente aos profissionais de 

Enfermagem, que durante sua formação possuem conteúdos específicos que os habilitam para 

estes procedimentos (COFEN, 2008). 

De acordo com a Lei n° 7.498 de 25 de junho de 1986 em seu artigo 12 coloca 

que: [...} Art. 12 – O Técnico de Enfermagem exerce atividades de nível médio, envolvendo 

orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 

planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: a) participar da 

programação da assistência de Enfermagem. 

Além disso, o Decreto n° 94.406/1987 que regulamenta a Lei do Exercício 

Profissional apresenta no art. 10, inciso II, ainda no âmbito das atribuições de Técnicos de 

Enfermagem, o seguinte teor: b) executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as 

privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta Lei. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

 (Deveres) Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 
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Por fim, o Parecer nº 08/2016 do COFEN, que em sua conclusão refere: 

“Considerando as questões que envolvem os riscos e a segurança das pessoas submetidas a 

cuidados de Enfermagem em ambientes hospitalares, deve-se tomar especial atenção e 

responsabilidade para que estejam garantidos os procedimentos terapêuticos que protejam a 

vida e a saúde. Neste sentido o recolhimento da roupa de cama suja de pacientes, com 

posterior destinação em locais corretos para manipulação pelo pessoal de limpeza hospitalar e 

lavanderia, constitui competência de Enfermagem. Face ao exposto e considerando a 

legislação pertinente ao exercício profissional de Enfermagem, o amparo legal conferido a 

estes profissionais para a prestação de assistência em ações de proteção à saúde humana, 

somos de parecer favorável que compete à equipe de Enfermagem, a manipulação da roupa de 

cama de pacientes em instituições hospitalares públicas, privadas e aquelas caracterizadas 

como de formação em saúde de nível superior.” 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

acompanha o Parecer 08/2016 do COFEN, onde resta claro que a arrumação da cama e o 

recolhimento da roupa de cama suja de pacientes, com posterior destinação em locais corretos 

para manipulação pelo pessoal de limpeza hospitalar e lavanderia, constitui competência de 

Enfermagem. O COREN/SC entende ainda, que as roupas limpas podem ser manuseadas 

pelas camareiras, estas, podem montar os leitos vazios das pacientes deambulantes. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 19 de julho de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 22/07/2019. 
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