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O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT fornece soluções de informação tecnológica sob medida, relacionadas aos
processos produtivos das Micro e Pequenas Empresas. Ele é estruturado em rede, sendo operacionalizado por centros de
pesquisa, universidades, centros de educação profissional e tecnologias industriais, bem como associações que promovam a
interface entre a oferta e a demanda tecnológica. O SBRT é apoiado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – SEBRAE e pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI e de seus institutos: Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT.
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Solução apresentada

Enxoval hospitalar
É o grupo de vestuários utilizados internamente nos hospitais e centros de atendimento
médico, com o objetivo de auxiliar na execução de serviços e procedimentos de assistência
no âmbito de cuidado da saúde, sendo enquadrados nas categorias de peças para o
enxoval do paciente, apoio cirúrgico e para as equipes de trabalho. (REINEHR, 2015).

Normas ABNT NBR para roupas hospitalares
- ABNT NBR 13546: 1996
Projeto: 17:000.01-001:1993
(ABNT/CB – 017)
Roupas hospitalares (30/06/2014)
- ABNT NBR 13734: 1996
Projeto: 17:000.01-007:1995
(ABNT/CB – 017)
Roupa hospitalar – Características (30/06/2014)
- ABNT NBR 14027: 1997
Projeto: 17:000.01-017:1997
(ABNT/CB – 017)
Roupa hospitalar – Confecção de campo simples (30/06/2014)
- ABNT NBR 14028: 1997
Projeto: 17:000.01-018:1997
(ABNT/CB – 017)
Roupa hospitalar – Confecção de campo duplo (30/06/2014)
- ABNT NBR 14108: 2003
(ABNT/CB – 017)
Artigo têxtil hospitalar – Gaze em rolo – Requisitos e métodos de ensaio (30/06/2014)
(ABNT, 2014).

Sugere-se ainda a leitura da seguinte apresentação:
- Manual de especificações para têxteis médicos. (IPT, 2017).

Conclusões e recomendações
Para informações complementares, recomenda-se a consulta as Respostas Técnicas do
SBRT extração e envase de água de coco. Para visualizar os arquivos citados, acesse o
site: <www.respostatecnica.org.br> e realize a busca utilizando os códigos “11371” e “6257”:
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Roupa hospitalar. Resposta
elaborada por: “Glecimar Fabrin Pozza”. Bahia: RETEC/IEL - BA, 2008. (Código da
Resposta: 11371).
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Roupas descartáveis para uso
hospitalar. Resposta elaborada por: “Vânia Maria Corrêa de Campos”. Minas Gerais:
CETEC/MG, 2007. (Código da Resposta: 6257). Atualização em 2014.
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Recomenda-se ainda que o cliente busque informações complementares através de todos
os sites citados nessa resposta técnica. É importante, se possível, contar com o apoio de
um profissional especialista na área de Artigos hospitalares.
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