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RESUMO 

Sptiz, VM. Construção de um Algoritmo Baseado em Evidências Para o Banho no Leito 
em Pacientes com Síndrome Coronariana Aguda [dissertação de mestrado]. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense; 2017. 
 
Não há na literatura científica descrição de algoritmo que direcione o enfermeiro para 
a prática de banho em pacientes com síndrome coronariana aguda (SCA). Dessa 
forma, a busca por melhores práticas norteou esta pesquisa, que assumiu como objeto 
de estudo o efeito do banho no leito sobre as repercussões oxi-hemodinâmica nos 
pacientes com SCA. Objetivos: Geral: Construir um algoritmo para sistematização 
das etapas do banho no leito tradicional no paciente adulto internado com SCA. 
Específico: descrever, com base na busca por evidências científicas, o padrão oxi-
hemodinâmico de pacientes críticos durante o banho no leito e as principais práticas 
assistenciais em saúde guiadas por algoritmo; descrever, com base nos resultados do 
projeto integrado, os efeitos oxi-hemodinâmicos do controle hidrotérmico em pacientes 
com SCA durante o banho no leito e; adaptar a descrição do banho no leito geral 
proposto por Potter e Perry ao contexto do paciente com SCA. Método: Pesquisa 
descritiva operacionalizada em quatro etapas: análise das evidências encontradas na 
literatura científica sobre os efeitos do banho no leito e algoritmos norteadores da 
assistência em saúde, resultados de um projeto integrado, adaptação de um protocolo 
de banho no leito e construção do algoritmo. Resultados: Foram selecionadas três 
publicações sobre banho no leito e dezenove publicações sobre a utilização de 
algoritmos para a tomada de decisão. As principais alterações hemodinâmicas 
descritas na literatura foram aumento da frequência cardíaca (FC) e da pressão arterial 
diastólica (PAs) diminuição da saturação periférica de oxigênio (SpO2). Relacionado ao 
projeto integrado, houve incremento estatisticamente significante no consumo de 
oxigênio miocárdico (MVO2), quando o banho foi realizado com temperatura a 40ºC no 
paciente taquicárdico e no banho sem constância da temperatura da água em 
pacientes com PAs alta e pressão alterial média da normalidade. Quanto ao uso de 
algoritmos, a maioria dos estudos demonstrou ferramentas úteis para nortear as 
decisões clínicas. O algoritmo foi construído a partir da adaptação das etapas de 
banho e indicando o banho a 40ºC para o paciente com PAs ≥ 140mmHg e banho sem 
manipulação da temperatura da água para paciente com FC > 100bpm. Sua utilização 
poderá ser realizada por meio de bundle ou em formato digital. Conclusão: O 
algoritmo de banho necessita ser validado antes de ser aplicado na prática 
assistencial. Espera-se que esta ferramenta contribuia para a tomada de decisão 
profissional, podendo também ser utilizada como ferramenta para o ensino de 
fundamentos de enfermagem. Faz-se necessário novas pesquisas para 
aprofundamento do tema e em outras populações. 

Descritores: Banhos; Infarto do miocárdio; Algoritmo; Hemodinâmica; Oximetria  

  



 

 

ABSTRACT 

Sptiz, VM. Construction of an Evidence-Based Algorithm for Bathing in Bed in Patients 
with Acute Coronary Syndrome [master's dissertation]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense; 2017. 
 
There is no description in the scientific literature of an algorithm that directs nurses to 
bathing in patients with acute coronary syndrome (ACS). Thus, the search for best 
practices guided this research, which took as object of study the effect of bathing in the 
bed on the oxy hemodynamic repercussions in patients with ACS. Objectives: 
General: To construct an algorithm to systematize the stages of bathing in the 
traditional bed in the adult patient hospitalized with ACS. Specific: to describe, based 
on the search for scientific evidences, the oxy-hemodynamic pattern of critically ill 
patients during bed bath and the main health care practices guided by algorithm; to 
describe, based on the results of the integrated design, the oxy hemodynamic effects 
of hydrothermal control in patients with ACS during bathing in bed and; adapt the 
description of the bath in the general bed proposed by Potter and Perry to the context 
of the patient with ACS. Method: Descriptive research operationalized in four stages: 
analysis of the evidence found in the scientific literature on the effects of bathing in the 
bed and algorithms guiding health care, the results of an integrated project, the 
adaptation of a bath protocol in bed and the construction of the algorithm. Results: 
Three publications on bathing in bed and nineteen publications on the use of algorithms 
for decision making were selected. The main hemodynamic changes described in the 
literature were increased heart rate (HR) and diastolic blood pressure (BP) decrease in 
peripheral oxygen saturation (SpO2). In relation to the integrated design, there was a 
statistically significant increase in the myocardial oxygen consumption (MVO2), when 
the bath was performed with temperature at 40ºC in the tachycardic patient and in the 
bath without constancy of the water temperature in patients with high PA and normal 
mean alteration pressure. Regarding the use of algorithms, most of the studies 
demonstrated useful tools to guide clinical decisions. The algorithm was constructed 
from the adaptation of the bath stages and indicated the bath at 40ºC for the patient 
with PAs ≥ 140mmHg and bath without manipulation of the water temperature for 
patients with HR> 100bpm. Its use can be done by means of bundle or in digital format. 
Conclusion: The bath algorithm needs to be validated before being applied in care 
practice. It is hoped that this tool contributes to professional decision-making and can 
also be used as a tool for teaching nursing fundamentals. Further research is needed 
to deepen the subject and in other populations. 
 

Keywords: Baths; Myocardial Infarction; Algorithm; Hemodynamics; Oximetry  
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1. INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares pertencentes ao grupo das doenças não 

comunicáveis são a principal causa de morte em todo mundo. Dados do Relatório de 

2014 da Situação Global das Doenças Não Comunicáveis apontaram que, em 2012, 

ocorreram 38 milhões de mortes por doenças não transmissíveis (doenças 

cardiovasculares, câncer e doenças respiratórias). Destas, 17,5 milhões foram 

decorrentes de doenças cardiovasculares (46,2%), sendo o infarto do agudo do 

miocárdio (IAM) a de maior prevalência (7,4 milhões de óbitos)(1). Ainda segundo este 

relatório, as doenças não transmissíveis foram responsáveis por 40% das mortes 

precoces (abaixo dos 70 anos), com prevalência nos países em desenvolvimento(1). 

Este cenário também é encontrado no Brasil. Dados do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) revelaram maior prevalência das 

doenças isquêmicas a partir de 2010, que ultrapassaram as doenças 

cerebrovasculares. O crescimento do número de mortes a partir de 2010 foi 

progressivo, alcançando a cifra de 107.779 pessoas em 2014, um aumento de 8% no 

período(2). 

No estado do Rio de Janeiro este cenário se apresentou um pouco diferente 

quando comparado ao nível nacional, pois a prevalência das doenças isquêmicas se 

deu a partir de 2004 com cifras de 10.749 mortes naquele ano e exibindo uma 

progressão oscilativa nos anos seguintes. O maior número de mortes ocorreu em 2013 

com 12.359 mortes, porém, em 2014, houve um decréscimo de 4%. Mesmo assim, o 

Rio de Janeiro é o segundo estado com maior prevalência de doenças isquêmicas, 

perdendo somente para o estado de São Paulo(2). Considerando que muitas das 

mortes por isquemia do miocárdio não são notificadas ou são notificadas como sendo 

de outras causas, acredita-se que esses dados podem estar subestimados. 

As síndromes coronarianas agudas (SCA) se tornaram uma grande 

preocupação para a saúde pública em razão dos altos custos de internação, 

diagnóstico e tratamento, associados aos altos custos sociais advindos da invalidez 

que esta doença pode ocasionar. Um estudo ecológico descritivo, que avaliou os 
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registros de óbitos no Brasil entre 1980 a 2012 distribuindo-os por causa, idade e sexo, 

demonstrou que as doenças cardiovasculares aumentaram conforme o avanço da 

idade, tornando-se mais prevalente a partir dos 50 anos de idade tanto para homens 

quanto para mulheres(3), isto é, em idade ainda produtiva. 

A necessidade de hospitalização, aparato tecnológico e medicamentoso para o 

tratamento das SCA geram custos financeiros elevados tanto para o SUS quanto para 

as operadoras de planos de saúde. O tempo médio de internação de pacientes em 

unidade de alta complexidade com doenças isquêmicas miocárdicas é de 5 a 8 dias(4). 

Porém, se este paciente evoluir com complicações hemodinâmicas, esse tempo pode 

se estender. 

Para melhor assistir este tipo de paciente e padronizar o atendimento e 

condutas necessárias, o Ministério da Saúde instituiu, em 2004, a Política Nacional de 

Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade sob a Portaria nº 1.169, de 15 de junho, 

que objetivou garantir o atendimento integral a esta clientela(5). Em 2011, a Portaria nº 

2.994, de 13 de dezembro, aprovou a Linha de Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio 

e o Protocolo de Síndromes Coronarianas Agudas, incluindo na tabela de 

procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS): medicações - Ateplase, 

Tenecteplase e Clopidogrel; a dosagem de troponina e; designou a Unidade 

Coronariana como o serviço especializado para atendimento do paciente com SCA(6). 

A Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014, redefiniu a Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS e estabeleceu diretrizes para a 

organização de suas linhas de cuidado(7). 

As SCA podem ser decorrentes da obstrução de uma ou mais artérias por uma 

placa de ateroma que evolui ao longo dos anos; ou de espasmo arterial. Quando esta 

placa se torna instável e rompe, ela promove a formação trombogênica, ocluindo 

parcial ou totalmente a luz do vaso, a qual favorece uma alteração no suprimento de 

oxigênio aos cardiomiócitos, ocasionando isquemia e, consequentemente, morte 

celular que leva ao quadro de dor torácica(8). 

As SCA podem ser divididas em duas formas clínicas: com 

supradesnivelamento do segmento ST, também designado de infarto agudo do 

miocárdio com supra de ST (IAMCST); e sem supradesnivelamento do segmento ST, 



 

19 

que engloba a angina instável e o IAM sem supra de ST. Esta última se distingue da 

angina instável por apresentar elevação dos marcadores de necrose miocárdica 

(troponina e creatinofosfoquinase fração MB)(9). Já o IAM com supra de ST é 

caracterizado por evidências de necrose miocárdica associadas a um quadro clínico 

relacionado à isquemia miocárdica, cujo diagnóstico baseia-se na presença das 

seguintes alterações: aumento ou diminuição dos valores dos biomarcadores de 

necrose miocárdica, em especial a troponina; alterações eletrocardiográficas do 

seguimento ST, presença de onda Q patológica e bloqueio completo do ramo 

esquerdo; imagens de perda de músculo miocárdio viável e anormalidade dos 

movimentos das paredes miocárdicas e; identificação de trombo intracoronário através 

de coronariografia e necropsia(10). 

O IAM pode ser classificado em(10): 

▪ Tipo I ou espontâneo, que decorre da ruptura da placa arteriosclerótica, com 

formação de trombo intracoronariano em uma ou mais artérias coronarianas, 

impedindo parcial ou totalmente o fluxo sanguíneo; 

▪ Tipo II ou secundário, que é ocasionado a partir de um desequilíbrio entre a 

oferta e a demanda de oxigênio miocárdico desencadeado por problemas como 

anemia, espasmo coronariano, embolia coronariana, insuficiência respiratória, 

hipotensão ou hipertensão e arritmias cardíacas; 

▪ Tipo III: morte decorrente de IAM e quando biomarcadores não estão 

disponíveis; 

▪ Tipo IV subsequente à intervenção percutânea ou trombo intra stent, 

identificado com elevação dos biomarcadores de necrose miocárdia e 

alterações do seguimento ST ou, ainda, bloqueio completo do ramo esquerdo; 

▪ Tipo V, que ocorre posterior à cirurgia de revascularização do miocárdio, e é 

também identificado por meio de alterações dos biomarcadores de necrose 

miocárdica e alterações do seguimento ST ou, ainda, bloqueio completo do 

ramo esquerdo. 

Diante do exposto, os pacientes acometidos com SCA com supra de ST 

precisam de assistência imediata em razão da gravidade imposta pela isquemia. O 

tratamento deve ser instituído de forma rápida mediante a administração de 
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trombolítico ou da angiografia e angioplastia coronariana. A instituição de terapia 

medicamentosa para controle da pressão, otimização do duplo produto (DP) 

(manutenção da frequência cardíaca - FC e pressão arterial sistólica - PAs dentro dos 

níveis de normalidade), anticoagulação plena e suplementação de oxigênio também 

precisam ser estabelecidos tão logo seja possível, assim como a monitorização 

contínua das funções vitais(11). 

Para uma melhor monitorização dos sinais vitais, dos traçados 

eletrocardiográficos e da saturação de oxigênio, faz-se necessária a imediata 

internação do paciente em unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade coronariana 

(UCO)(11). As finalidades destes setores são: a monitorização contínua e intervenção 

imediata diante de intercorrências e complicações advindas das SCA. Destaca-se, 

neste contexto, as arritmias, o reinfarto, a pericardite, a insuficiência cardíaca, as 

complicações mecânicas e a parada cardíaca(12). 

A indicação de repouso no leito está baseada na necessidade de se diminuir o 

consumo de oxigênio pelo miocárdio e do gasto energético, manutenção da 

monitorização contínua do ritmo cardíaco e dos sinais vitais, e para evitar o 

desencadeamento de novos episódios de dor relacionados à isquemia(11,13). 

Recomenda-se que este repouso ao leito seja mantido nas primeiras 72 horas após o 

infarto, tempo este em que o paciente deverá permanecer na UCO(12). 

O paciente infartado, como qualquer paciente, necessita ser atendido no que 

diz respeito às necessidades humanas básicas que incluem a nutrição, hidratação, 

eliminação, sono e repouso, e cuidados com a higiene(14). O indivíduo enfermo ou 

gravemente enfermo e internado possui as mesmas demandas de higiene corporal 

que o indivíduo saudável. Assim, o banho no leito é a forma de higienização e/ou 

limpeza corporal, de promoção de bem-estar orgânico e de conforto, que possibilita 

um menor esforço do paciente, já que é executado por ou com auxílio de um ou mais 

profissionais de enfermagem. 

Sobre esse tema, há poucas evidências, na literatura científica, sobre os efeitos 

do banho no leito em pacientes, e, em especial, não há estudo documentado que tenha 

explorado a sistematização das etapas do banho direcionada exclusivamente ao 

paciente com SCA. 
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1.1 O banho no leito e o impacto no cuidado 

O banho é uma prática que vem sendo utilizada ao longo dos séculos. Foi 

descrito na história como algo sagrado e fonte de vida. É possível citar: os indianos 

com seu ritual de purificação no Rio Gandhi; os egípcios com os banhos no rio Nilo e 

rituais de mumificação utilizando o banho como preparo do corpo; os hebreus que 

faziam uso do banho com o objetivo de curar; os cristãos, como forma de renascimento 

por meio do batismo com água; e os gregos com sua teoria de que o início da vida se 

dava a partir da água(15). 

Como forma terapêutica, teve seu início a partir do século XVIII, quando foram 

descobertas as propriedades químicas e mecânicas do banho de mar, que estimula a 

circulação sanguínea e melhora outras afecções As águas quentes, mais conhecidas 

como termais, também eram utilizadas para o tratamento de doenças articulares e 

respiratórias(16). 

No cenário hospitalar, o banho faz parte da assistência diária da enfermagem e 

atende às necessidades humanas básicas, ultrapassando os limites do processo 

saúde e doença. Entre as suas finalidades incluem-se a limpeza da pele para retirada 

de sujidades advindas de procedimentos ou dos fluidos corporais; redução da carga 

bacteriana e prevenção de infecções; remoção de impurezas como forma de 

purificação; e preparo da pele para procedimentos(17). Pode, ainda, proporcionar 

conforto e relaxamento; estimular a circulação; e melhorar a autoestima e a aparência 

mediante a eliminação de odores não agradáveis(18). O banho também pode ser 

utilizado como estratégia terapêutica e de reabilitação(19). 

Existem vários tipos de banho: de aspersão ou de chuveiro, de imersão, de 

assento e o banho no leito(20). Destaca-se o banho no leito como uma das modalidades 

de banho e um dos cuidados presentes nas unidades de terapia intensiva e nas 

unidades de internação clínicas e cirúrgicas onde os pacientes estão incapacitados de 

realizar o autocuidado. 

Neste contexto da hospitalização está inserido o paciente com SCA. E, mesmo 

na fase aguda, encontra-se, na maioria das vezes, lúcido e sem incapacidade física 

para realização do autocuidado. Porém, a necessidade de repouso no leito(11-13) e a 
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restrição de realizar a higiene e eliminações fisiológicas no banheiro podem 

proporcionar angústia e afetar a adesão ao tratamento. 

O paciente coronariopata hospitalizado, por suas peculiaridades, foge da 

própria definição de banho no leito, que é considerada como uma técnica destinada a 

indivíduos inteiramente dependentes, que precisam de cuidados higiênicos totais(20). 

Assim, por não ter uma dependência plena, ele pode experimentar sentimentos como: 

incerteza, insegurança, perda da autonomia, dependência, medo, raiva, 

agressividade, perda de perspectiva, ansiedade, preconceitos, despersonalização por 

ter sua privacidade e intimidade expostas(21,22). Percebe-se esses sentimentos 

principalmente nas SCA, pois, além da exposição íntima, o paciente ainda precisa 

informar aos profissionais sobre o seu histórico de doença pregressa, sobre a doença 

atual e sobre os fatores que desencadearam ou levaram a isquemia.  

A exposição da vida privada e a dependência de ser cuidado por pessoas 

desconhecidas são geradores de estresse e remetem à fragilidade que o ser humano 

está suscetível frente a hospitalização. 

Estes sentimentos presentes diante da internação se exacerbam diante da 

necessidade de higienização corporal. A perspectiva de exposição do corpo a uma 

pessoa desconhecida esbarra no pudor, na sexualidade e na sensualidade. Para 

muitos pacientes, expor o corpo, mesmo que seja para atender a uma necessidade 

humana, a higiene, pode ser algo muito constrangedor. E isso pode culminar com a 

recusa do banho, levando ao aumento da carga bacteriana, e possibilitando o 

aparecimento de trombose venosa e dermatites. 

Ademais, o banho pode desencadear vários outros efeitos. A literatura científica 

os descreve como: a satisfação do paciente(23,24); a influência sobre a microbiota da 

pele(25); os custos hospitalares relacionados aos insumos utilizados(24,26) e o equilíbrio 

oxi-hemodinâmico(17,27). 

1.2 Efeitos do banho no leito tradicional e a segurança do paciente 

Para a construção deste estudo focou-se nos efeitos do banho no leito 

tradicional sobre as repercussões oxi-hemodinâmicas. As referidas repercussões 
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podem também ser decorrentes do estresse gerado pela exposição do corpo durante 

o banho no leito, sejam por fatores externos, como a temperatura da água ou do 

ambiente, seja pelo tempo de banho. 

Um estudo crossover com 71 pacientes infartados comparou o nível de 

ansiedade gerado nos banhos de leito e de chuveiro e avaliou a influência de diversas 

variáveis na ansiedade. Os autores evidenciaram que a ansiedade do paciente gerada 

a partir do banho no leito foi maior (p<0,05) quando comparada ao banho no chuveiro. 

Essa diferença foi atribuída à sensação de ameaça à segurança decorrente da 

exposição do corpo ao desconhecido, isto é, devido à invasão da privacidade do 

indivíduo(22). 

A privacidade é algo tão impactante na vida pessoal que é salvaguardada pelo 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem(28) no capítulo referente às 

Responsabilidade e Deveres do profissional de enfermagem, especificamente no seu 

Art. 19 – “Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu 

ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte”. Ademais, a Constituição 

Brasileira, no caput dos Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5º parágrafo X, diz 

que “ são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”(29). 

Para amenizar a agressão da quebra da privacidade, o enfermeiro e sua equipe 

necessitam criar um elo de confiança com o paciente, respeitando sua decisão e seu 

momento. Cabe ao profissional de enfermagem, executor do banho no leito, procurar 

conhecer o paciente quanto à sua natureza física, cultural, espiritual, social e 

psicológica. E, assim, possibilitar a criação de um vínculo de confiança, amenizando 

os sentimentos negativos gerados a partir da perspectiva da exposição do corpo(21). 

Outros efeitos do banho no leito foram também descritos na literatura. Uma 

revisão sistemática cujos objetivos foram identificar evidências científicas relacionadas 

às repercussões oxi-hemodinâmicas do banho no paciente adulto internado em pós 

operatório de cirurgia cardíaca e estabelecer critérios para indicação do banho com 

base nessas repercussões, evidenciou alguns fatores de risco, como: banho em 

menos de 4 horas após a cirurgia, posicionamento em decúbito lateral esquerdo (DLE) 
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por um tempo prolongado e tempo de execução de banho superior a 20 min. Como 

fator de proteção, o estudo indicou a manutenção da temperatura da água a 40ºC(17). 

Corroborou com esta revisão um estudo quase experimental com 30 pacientes 

críticos com classificação TISS 28 Nível II, o qual utilizou-se medidas da oximetria de 

pulso durante o banho no leito com e sem o controle da temperatura da água. Este 

estudo teve a finalidade de mensurar e comparar o efeito da temperatura da água a 

40º C constante sobre a alteração da oxigenação tecidual. Conclui-se que o banho 

com a temperatura constante a 40ºC promoveu menor alteração na saturação 

periférica de oxigênio (SpO2)(27). 

Autores sugerem que o banho no leito ainda precisa estar fundamentado nos 

princípios científicos. Ele deve ser executado com habilidade e destreza, assegurando 

uma assistência pautada na eficiência, segurança, economia de tempo e de energia(30). 

A busca por melhores práticas para o banho no leito remete à segurança do 

paciente, tema que vem sendo amplamente discutido. Dados da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) alertam que 1 em cada 10 pacientes apresentam danos durante a 

assistência em saúde, com uma taxa anual de 43 milhões de eventos adversos 

relacionados à prática assistencial insegura(31). O impacto do dano decorrente do erro 

aumenta o tempo de internação e/ou tratamento e os custos hospitalares. Além disso, 

os efeitos dos danos podem provocar impactos sociais e trabalhistas(32). 

Apesar de o tema estar em pauta atualmente, a preocupação com uma 

assistência livre de risco e/ou danos se deu antes de Cristo. A necessidade de executar 

um cuidado livre de danos foi expressa por Hipócrates no século V a.C., quando ele 

afirma “Primeiro não cause dano”(33). Tal necessidade foi ratificada por Florence 

Nightingale em 1863 quando afirmou que a “principal exigência de um hospital seja a 

de não causar dano aos doentes” (33). Nesse sentido, os órgãos governamentais de 

todo o mundo, ao longo dos últimos dois séculos, começaram a dar maior ênfase à 

qualidade da assistência entregue ao paciente, em que a avaliação e a minimização 

de riscos, a busca por menores índices de eventos adversos e a satisfação do paciente 

vêm sendo as prioridades. 

Em se tratando das UTI, a preocupação com segurança é ainda maior, pois o 

paciente está exposto a procedimentos invasivos, medicamentos múltiplos, além do 
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ambiente ser propício ao desenvolvimento de microrganismos resistentes. Nesse 

sentido, deve-se garantir, aos pacientes internados na UTI, segurança, proteção e uma 

assistência livre de riscos biológicos, físicos, químicos, ocupacionais e ambientais(34), 

inclusive durante o banho no leito, ocasião na qual eles estão expostos a vários riscos. 

Dentre os riscos, destacam-se as variações bruscas de temperatura do ambiente e da 

água de banho a que o corpo nu está exposto, podendo desencadear hipotermia; a 

exposição a microorganismos resistentes aderidos aos utensílios de banho; os riscos 

químicos decorrentes dos produtos para higiene; e quedas. 

Apesar de alguns efeitos do banho no leito já estarem documentados na 

literatura, ainda pouco se sabe sobre eles. Pesquisas relacionadas a esse tema têm 

buscado mais os significados e sentimentos do que seus efeitos sobre a função 

orgânica.  

O banho no leito pode demonstrar-se complexo, necessitando de um 

planejamento prévio e com ações sistematizadas pela enfermeira em conjunto com os 

outros membros da equipe de enfermagem. Porém, percebe-se, na prática 

assistencial, que não há uma avaliação criteriosa para a realização desse cuidado nos 

pacientes críticos. Constitui-se, portanto, numa técnica que pende mais para a 

execução de uma tarefa diária do que para um cuidado livre de danos. E cabe 

justamente ao enfermeiro a tomada de decisão baseada em evidências científicas, tal 

como disposto na Lei do Exercício de Enfermagem, artigo 11, que estabelece como 

atividade privativa do enfermeiro o planejamento, a organização, a execução e 

avaliação, bem como a prescrição da assistência de enfermagem e os cuidados diretos 

ao paciente grave com risco de vida. Ainda, o enfermeiro, como integrante da equipe 

de saúde, tem o direito de participar do planejamento, execução e avaliação da 

programação e planos assistenciais e; prevenção e controle de danos gerados durante 

a assistência de enfermagem(35). 

O banho no leito, como técnica assistencial, deve estar inserido no 

planejamento conforme as etapas do processo de enfermagem, disposto pela 

Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009(36), que dispõe sobre a 

sistematização da assistência de enfermagem (SAE). Este processo deve ser 

realizado nos serviços públicos e privados onde seja realizado o cuidado de 
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enfermagem, e deve se basear em um suporte teórico, isto é, em protocolos com teror 

científico que oriente as etapas de coleta de dados, o estabelecimento de diagnóstico 

de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, 

fornecendo subsídios para avaliação dos resultados alcançados.  

Entende-se, assim, que a padronização de cuidados, a educação permanente 

e avaliação de indicadores de qualidade da assistência podem direcionar o caminho 

mais seguro para a execução de técnicas e procedimentos como o banho no leito. De 

igual forma, a realização de estudos para a construção de evidências que 

fundamentam a prática assistencial é necessária para garantir as melhores condutas 

destinadas aos pacientes. 

A enfermagem tem se empenhado para ser uma profissão que busca ser 

reconhecida como ciência. A fundamentação científica e a contínua busca por novas 

evidências, refutando ritos imutáveis, conferem uma assistência de enfermagem atual, 

de alta qualidade e que de fato reflita na melhoria da qualidade de vida e do estado de 

saúde ou doença do paciente. No que tange à segurança do paciente, deve-se envidar 

esforços para prevenir efeitos adversos no ambiente hospitalar, definidos como lesão 

ou danos resultantes da assistência à saúde(37). 

1.3 Algoritmos como um caminho para a decisão do cuidado de enfermagem 

No início do século XXI as preocupações com a segurança das atividades de 

saúde se intensificaram, mobilizando autoridades governamentais e os conselhos de 

classes de vários segmentos da saúde. Segundo dados da OMS, estima-se que, por 

ano, em todo o mundo, dezenas de milhões de pessoas sofrem danos decorrentes de 

uma prática insegura, levando a lesões incapacitantes e mortes, incluindo neste 

contexto instituições hospitalares com padrão financeiro elevado e com tecnologia 

avançada(38). O que sugere que a “insegurança” nas atividades de saúde não está 

relacionada à falta de equipamentos, profissionais especializados ou ausência de 

protocolos, mas sim a falta de conhecimentos e aplicação destes protocolos na tomada 

de decisão. Porém, ainda que este seja orientado por uma diretriz, o profissional 
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necessita também colocar em prática o senso crítico, o conhecimento científico e a 

experiência profissional. 

Por meio da OMS e outras organizações governamentais, principalmente da 

Europa e da América do Norte, foram desenvolvidos vários documentos norteadores 

para a tomada de decisão. No Brasil, tomando por base estes documentos, também 

foram desenvolvidos programas, protocolos e diretrizes com a finalidade de direcionar 

as equipes interdisciplinares no que se refere a uma assistência segura. Neste 

contexto encontra-se o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que tem por 

finalidade qualificar o cuidado prestado nos estabelecimentos de saúde em todo o 

território nacional(39). Também foi estabelecida a Resolução de Diretoria Colegiada 

(RDC) nº 34/2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que 

estabeleceu ações voltadas para a segurança do paciente nos estabelecimentos de 

saúde, obrigando estes a criar os Núcleos de Segurança do Paciente, a notificação de 

eventos adversos e a elaboração do Plano de Segurança do Paciente(40). Ainda no ano 

de 2013 foram criadas as Portarias GM/MS nº 1377, de 09 de julho de 2013(41), e a 

Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013(42), que aprovaram os protocolos de 

segurança do paciente. 

Em princípio, os protocolos básicos de segurança brasileiros vêm tratando da 

identificação do paciente, melhoria da comunicação entre os profissionais de saúde, 

prevenção de úlcera de pressão, segurança relacionada à prescrição e administração 

de medicamentos, cirurgia segura, higienização das mãos com a finalidade de diminuir 

a infecção cruzada, e prevenção de quedas(42). Porém, quando se fala em segurança 

do paciente reporta-se a toda e qualquer prática assistencial livre de danos ou risco 

para danos. Logo, toda decisão assistencial deve ser bem pensada, planejada e 

executada com base em conhecimentos científicos. 

A tomada de decisão é uma escolha entre duas ou mais opções dentro de um 

contexto, em que o intelecto é levado a processar o melhor desfecho mediante 

informações prévias(43). O uso de guidelines, fluxogramas e algoritmos de tomada de 

decisão vêm sendo empregados no cuidado em saúde em diversas áreas da medicina, 

enfermagem, entre outros, tendo como finalidade subsidiar os processos decisórios. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
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Eles auxiliam na prática clínica e desenvolvem padrões avançados na tomada de 

decisão; clarifica escolhas e promovem a diminuição de risco(44). 

Existem vários documentos norteadores para a tomada de decisão clínica, os 

quais recebem várias designações - diretriz, protocolo, procedimento operacional 

padrão (POP), algoritmo e fluxograma - e possuem propriedades peculiares, mas 

assumem como meta em comum a segurança do paciente. Todos esses instrumentos 

se traduzem em condutas clínicas e assistenciais, que acabam, também, por diminuir 

os custos assistenciais(45). 

A diretriz é uma declaração sistematicamente desenvolvida a partir de uma 

revisão das evidências científicas, as quais são avaliadas quanto aos benefícios e 

danos decorrentes das diversas alternativas de práticas de cuidadoapropriadas para 

circunstâncias clínicas específicas(46,47). As diretrizes podem ser definidas, também, 

como normatizações desenvolvidas por programas governamentais regionais ou 

nacionais com vistas ao aprimoramento dos serviços de saúde(48). 

A diretriz pode ser designada pelo termo da língua inglesa Guideline, definido 

como sendo uma diretiva formal que descreve uma tarefa ou função definida ou um 

código de conduta, no qual as regras descritas necessitam ser cumpridas com rigor. A 

terminologia europeia coloca esse termo como sendo de menor força que o termo 

diretriz e recomendações. Por outro lado, na América do Norte, considera-se 

guidelines como um termo similar a recomendações(49). 

Protocolos são instrumentos com base científica que, aplicados na prática de 

cuidados em saúde, auxiliam na elucidação de problemas assistenciais e 

organizacionais. Podem ser divididos em protocolos assistenciais, de atenção, de 

cuidado, de acompanhamento e/ou avaliação e, de organização(48). 

O POP é constituído de uma representação sistematizada que descreve uma 

sequência de passos críticos de um ato técnico(50). Está envolvido com o fluxo de 

trabalho, isto é, constitui-se de um roteiro que padroniza as operações de um 

processo, o qual, ao mesmo tempo que é estável, pode também ser passível de 

adequações e melhorias para adaptações do processo(51). A principal finalidade dos 

POP é padronizar as tarefas de maior impacto, risco e custo dentro de um serviço ou, 

ainda, àquelas que precisam ser medidas e avaliadas com uma maior periodicidade(52). 
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Fluxogramas são diagramas que possibilitam o desenho de processos de 

trabalho ou de algoritmos, por meio de figuras geométricas específicas e que 

determinam cada passo sequencial(53). Os fluxogramas são, portanto, a representação 

gráfica do algoritmo e descreve o passo a passo que gerencia a tomada de decisão. 

É muito utilizado na representação gráfica computacional. 

Algoritmo pode ser definido como uma sequência de passos finitos que 

direcionam ao resultado esperado, de fácil entendimento, e que utiliza informações 

básicas, porém efetivas(54,55). Pode também ser definido como um processo 

sistemático determinado por uma ordem sequencial de etapas, em que cada etapa 

subsequente é dependente do resultado da etapa anterior(49). 

Também há os algoritmos clínicos ou protocolos clínicos, que descritos como 

etapas de um determinado cuidado ao paciente em circunstâncias específicas, e cujas 

ramificações das etapas do processo direcionam para a tomada de decisão, 

produzindo o máximo benefício ou a minimização dos riscos(49). 

Na revisão histórica sobre a criação e utilização dos algoritmos, verificou-se que 

eles foram os precursores da engenharia de computação. Sua utilização é milenar, 

com emprego referido pelo imperador romano Júlio César em 49 a.C. com criptografia 

de mensagens(54). O nome “algoritmo” vem do sobrenome de um matemático persa 

chamado Mohamed al-Khuwarizmi, que viveu no século 9 e foi considerado o pai da 

álgebra. Antes utilizado somente para cálculos matemáticos, passou a ser empregado 

em diversos seguimentos como a Fórmula 1, jornalismo, redes sociais, avaliação 

econômica, cinema e medicina(56). 

Com a revolução industrial, os algoritmos para a tomada de decisão passaram 

a ser utilizados pela administração para determinação de metas a serem atingidas e 

para a avaliação de processos(57). Na medicina, os algoritmos relacionados à tomada 

de decisão começaram a ser desenvolvidos na década de 1990, data das primeiras 

publicações sobre esta temática(58).  

A utilização de protocolos e algoritmos no âmbito da saúde surgiu para 

assegurar a excelência das práticas assistenciais à luz das evidências científicas(59,60), 

incorporando princípios de decisão para o diagnóstico, tratamento e avaliação do 

cuidado(61). 
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Com os avanços da tecnologia no âmbito da saúde e a necessidade de 

informações rápidas, muitos desses algoritmos de tomada de decisão vêm sendo 

empregados na forma de aplicativos. A incorporação da tecnologia nesse processo 

tem sido empregada como facilitadora na atenção à população(62). Assim, os 

algoritmos têm sido muito úteis na prática clínica, pois promove um sistema de 

raciocínio lógico e sequencial no processo decisório. 

Apesar dessas evidências, muitas atividades assistenciais não apresentam um 

método visual, como o algoritmo, para sistematizá-las. Por conseguinte, não há 

descrição na literatura de um algoritmo para indicar ou direcionar o banho no leito no 

paciente com SCA. 

1.4 Situação problema 

A atuação em UTI cardiológica durante 15 anos me possibilitou identificar que 

muitos pacientes com problemas cardiovasculares apresentavam descompensação 

hemodinâmica durante ou logo após a realização do banho no leito que, muitas das 

vezes, agravavam o quadro clínico do paciente. Ante a essas descompensações, 

pesava sobre o banho a alcunha das extubações acidentais, desconexões de linhas 

venosas, arteriais e drenos, e extrusão de sondas e cateteres, levando à necessidade 

de intervenções invasivas e à administração de medicações vasoativas. Ademais, 

essas descompensações também afetavam o tempo de internação, com o 

prolongamento da estadia do paciente na UTI. 

Este tipo de situação gerava uma grande inquietação para toda a equipe 

interdisciplinar, principalmente para as enfermeiras, por estarem inseridas dentro do 

contexto da decisão de quando e como realizar o banho que, compreendido como 

estratégia de bem-estar do paciente, subjugava as condições clínicas. Assim, as 

enfermeiras decidiam, sob pressão por parte de sua equipe e pela cobrança da família 

de ver seus entes asseados, em terminar com o banho. 

Muitas vezes a decisão desconsiderava os sinais clínicos, gerando grandes 

descompensações e fazendo a equipe interdisciplinar imputar o peso da morte ao 

cuidado de higiene corporal. E, apesar do banho no leito ser uma prática exclusiva da 
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enfermagem e a tomada de decisão caber ao enfermeiro, em algumas ocasiões era o 

médico que tomava a decisão com relação à execução ou não do banho. 

Ante a esta inquietação e como forma de perscrutar por melhores práticas, 

emergiu o interesse por pesquisar evidências científicas sobre o banho no leito 

tradicional no paciente coronariopata. Dessarte, ao ingressar no Núcleo de Ensino, 

Pesquisa e Extensão em Cardiointensivismo Baseado em Evidências e Gestão da 

Informação e Conhecimento (Cardiovisão), situado na Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF) pude participar 

do projeto integrado de pesquisa: “Consumo de oxigênio pelo miocárdio e aspectos 

hemodinâmicos durante o banho no leito de pacientes com infarto agudo do 

miocárdio”, que objetivou avaliar se a temperatura da água, do ambiente e a mudança 

de posicionamento durante o banho de leito tradicional em paciente com SCA nas 

primeiras 72h após admissão promoveriam alguma repercussão oxi-hemodinâmica. 

1.5 Justificativa 

Em uma primeira busca por evidências científicas, verificou-se o diminuto 

quantitativo de estudos sobre a prática de banho no leito, especialmente no que se 

refere ao paciente com SCA, despertando, assim, o interesse de identificar novas 

evidências científicas relacionadas a esta temática. 

A partir da busca por literatura nas bases de dados Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), no período de fevereiro e março de 2015, utilizando a 

sintaxe: "Bed Bath" (vocábulo não controlado) OR “Baths” AND “Critical Care” AND 

"Acute Myocardial Infarction"(vocábulos controlados), para um recorte temporal dos 

seis últimos anos, recuperou-se somente duas publicações na MEDLINE, as quais 

também se encontraram na LILACS. 

De forma semelhante, foi realizada busca em maio de 2015 no site do Instituto 

Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI)a e no site do Instituto Nacional da 

                                                 
a http://www.ibpi.org.br/ 

http://www.ibpi.org.br/
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Propriedade Industrial (INPI)b com as palavras “Algoritmo” e “Banho no Leito” e 

“Fluxograma” e “Banho no Leito” onde não foi encontrado nenhum registro de patente 

ou propriedade intelectual sobre algoritmo de banho no leito. 

1.6 Relevância 

A elaboração de um algoritmo de banho no leito tradicional para o paciente 

acometido por SCA possui significância para a enfermagem, pois representa a 

sistematização desse cuidado com base em achados científicos.  

Para o paciente e para a instituição hospitalar é pertinente, pois pretende 

favorecer uma assistência padronizada, segura e pautada em fundamentos científicos. 

1.7 Hipótese 

Existem evidências científicas que permitam a confecção de um algoritmo para 

representação das etapas e indicação da forma de execução do banho no leito de 

pacientes com SCA e classificação Killip-Kimball I e II com base nos sinais vitais. 

 

  

                                                 
b http://www.inpi.gov.br/ 

http://www.inpi.gov.br/
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

▪ Construir um algoritmo para sistematização das etapas do banho no leito tradicional 

no paciente adulto internado com SCA. 

2.2 Objetivos específicos 

▪ Descrever, com base na busca de evidências científicas, o padrão oxi-

hemodinâmico em pacientes críticos no banho no leito e as principais práticas 

assistenciais em saúde guiadas por algoritmo; 

▪ Descrever, com base nos resultados do projeto integrado, os efeitos oxi-

hemodinâmicos do controle hidrotérmico em pacientes com SCA durante o banho 

no leito. 

▪ Adaptar a descrição do banho no leito geral proposto por Potter e Perry(20) ao 

contexto do paciente com SCA. 
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3. MÉTODO 

3.1 Desenho da pesquisa 

Trata-se de um estudo descritivo(63), que desenvolveu uma ferramenta com a 

descrição de forma sistemática das etapas de banho no leito tradicional direcionado 

para o paciente acometido por SCA Killip-Kimball I e II: um algoritmo de banho no leito. 

Tomou-se por base a tese intitulada “Repercussões oxi-hemodinâmicas do banho no 

paciente adulto internado em estado crítico: evidências pela revisão sistemática de 

literatura”(17) e a busca por práticas assistenciais em saúde direcionadas por algoritmo; 

os resultados do projeto integrado: “Consumo de oxigênio pelo miocárdio e aspectos 

hemodinâmicos durante o banho no leito de pacientes com infarto agudo do miocárdio” 

e; a adaptação da descrição das etapas de banho no leito descritas por Potter e 

Perry(20). 

Para atender aos objetivos desta pesquisa, a metodologia foi dividida em quatro 

fases conforme apresentada na Figura 1. 

Figura 1. Etapas da metodologia de pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2016. 

Análise de evidências científicas 
nas bases de dados

Resultado do projeto integrado 

Adaptação das etapas de 
banho

Construção do algoritmo
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3.2 Busca pelas evidências  

Para atender ao primeiro objetivo específico, qual seja descrever o padrão oxi-

hemodinâmico e as principais práticas assistenciais em saúde guiadas por algoritmo 

com base na busca de evidências científicas, a metodologia foi dividida em dois tópicos 

como forma de melhor descrever o processo de busca.  

3.2.1 Evidências sobre o efeito do banho sobre as variáveis oxi-hemodinâmicas 

A busca por evidências descritas na literatura sobre o efeito do banho no leito 

foi um dos pilares de sustentação da construção do algoritmo. Tomou-se por referência 

a tese intitulada “Repercussões oxi-hemodinâmicas do banho no paciente adulto 

internado em estado crítico: evidências pela revisão sistemática de literatura”(17), 

publicada em 2010. Esta tese foi a base para a busca de publicações científicas sobre 

os efeitos do banho no leito tradicional. Seus achados indicaram como fatores 

protetivos relacionados ao banho no leito para o paciente crítico a temperatura da água 

à 40ºC constante e tempo total de banho igual a 20 min. 

Dessa forma, para atender ao objetivo descrever o padrão oxi-hemodinâmico 

do banho no leito mediante a busca por estudos publicados, foi criada a seguinte 

questão de pesquisa: No que se refere à etiologia/dano, qual o efeito do banho no leito 

sobre a estabilidade oxi-hemodinâmica dos pacientes internados na unidade de terapia 

intensiva? 

Diante desta questão foram realizadas buscas nas bases de dados: LILACS, 

Medline, Embase, Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) e 

Cochrane, com recorte temporal entre 2010, ano de publicação da tese mencionada, 

e 2015. 

Foram utilizados os filtros Humanos e Adultos para todas as bases, sendo 

incluído, para a LILACS e a Medline, o filtro Tipo de publicação em razão do grande 

quantitativo de publicações retornadas. Foram aceitos somente publicações escritos 

nos seguintes idiomas inglês, espanhol e português. 
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A amostra foi constituída de estudos primários (experimentais e observacionais) 

que tivessem como tema central o banho no leito em adultos internados em UTI e suas 

repercussões oxi-hemodinâmicas. 

Critérios de inclusão 

▪ Pacientes adultos clínicos e/ou cirúrgicos internados em UTI independente do 

diagnóstico e que tiveram o banho executado pela equipe de enfermagem; 

▪ Banhos realizados em UTI, UCO e unidade semi-intensiva que atendesse a 

pacientes adultos; 

▪ Todos os tipos de banho no leito realizado em paciente adulto que tivesse como 

foco principal da pesquisa o risco, o dano e/ou o efeito do banho; 

▪ Banhos que apresentassem desfechos relacionados a repercussões oxi-

hemodinâmicas; 

▪ Banhos no leito que estivessem relacionados à ansiedade, visto que esta 

variável pode produzir repercussões oxi-hemodinâmicas. 

Critérios de exclusão 

▪ Cartas ao editor, artigos de reflexão e estudos de revisão; 

▪ Estudos com populações não humanas; 

▪ Banhos de imersão parcial ou total; 

▪ Banhos a vapor (sauna); 

▪ Banhos realizados em pacientes internados em instituições de longa 

permanência e internação domiciliar; 

▪ Banhos realizados em população não adulta e em parturientes; 

▪ Banhos relacionados à reabilitação física e ao controle de infecção. 
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3.2.2 Evidências sobre as práticas assistenciais em saúde guiadas por algoritmo 

A busca por evidências sobre a utilização de algoritmo para nortear a prática 

assistencial foi realizada de forma semelhante à da busca pelos efeitos de banho. 

Dessa forma, para a busca por artigos científicos que retratassem a utilização de 

algoritmos e fluxogramas para o direcionamento da prática assistencial em saúde, foi 

formulada a seguinte questão de pesquisa: quais os benefícios derivados da aplicação 

de algoritmos e fluxogramas na assistência prestada ao paciente hospitalizado? 

As buscas foram empreendidas nas mesmas bases de dados descritas no 

tópico anterior. O recorte temporal foi aplicado somente para as bases de dados 

Embase e Cochrane por apresentarem um retorno de publicações maior. Nas demais 

bases não foi aplicado recorte temporal como forma de verificar as datas das 

publicações mais antigas e os temas tratados por elas. Foram aplicados os filtros 

Humanos e Adultos para todas as bases e consideradas apenas as publicações 

escritas nos idiomas inglês, espanhol e português.  

A amostra foi constituiu por estudos primários (experimentais e observacionais) 

que tivessem como tema central algoritmos relacionados à tomada de decisão. Para o 

processo de seleção das publicações foram aplicados os seguintes critérios de 

elegibilidade: 

Critérios de inclusão  

▪ Artigos sobre fluxogramas e algoritmos relacionados à assistência em saúde no 

âmbito hospitalar; 

▪ Artigos sobre fluxogramas e algoritmos relacionados à tomada de decisão do 

enfermeiro na assistência intra-hospitalar; 

▪ Algoritmos aplicados em população adulta. 

Critério de exclusão  

▪ Fluxogramas e algoritmos aplicados na atenção primária, saúde coletiva, 

atendimento ambulatorial, obstetrícia, pediatria, neonatologia e terminalidade; 

▪ Estudos de revisão, cartas ao editor e artigos de reflexão; 
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▪ População não adulta. 

 

3.2.3 Busca nas bases de dados 

O acesso às bases de dados da LILACS e COCHRANE se deu através da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), portal de acesso aberto e gratuito. O acesso às 

bases CINAHL e Web Of Science se deu via Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na rede da Biblioteca da 

EEAAC/UFF, com acesso mediante senha institucional. Para acesso ao Medline foi 

criada conta com senha pessoal. A Embase, por sua vez, foi acessada via rede da 

Biblioteca do Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro (INCA I). Tratam-se de 

bases científicas robustas de abrangência internacional, conforme descrições abaixo. 

▪ LILACS: base de dados on line, aberta e coordenada pela Biblioteca Regional 

de Medicina/Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da 

Saúde (BIREME/OPAS/OMS) em âmbito regional. Foi criada em 1978 e 

atualmente constitui o principal índice e repositório da produção científica e 

técnica em saúde nos países da América Latina e Caribe, estando Available 

from três idiomas, a saber: português, espanhol e inglês. Descreve e indexa 

teses, livros, capítulos de livros, anais de congressos ou conferências, relatórios 

técnico-científicos, artigos de revistas e publicações governamentais 

relacionados à área da saúde. Pode ser acessada através do Portal da BVS. 

Está presente em 27 países, com 906 periódicos, 764.254 registros, 634.721 

artigos, 86.109 monografias, 35.819 teses e 350.044 textos completosc. 

▪ Cochrane: possui como principais bases o Cochrane Database of Systematic 

Reviews (CDSR) e o Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), 

mensalmente. Tem reconhecimento internacional, possuindo 9.636 registros de 

revisões sistemáticas e 992.236 registros de ensaios controlados que objetivam 

auxiliar profissionais de saúde e pesquisadores sobre a prática baseada em 

evidências. Até dezembro de 2015 seu acesso se dava pelo Portal da BVS, tendo 

                                                 
c http://lilacs.bvsalud.org/ 

http://lilacs.bvsalud.org/
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atualmente acesso livre e direto. Têm representantes em mais de 43 países, e é 

apoiada pela OMSd. 

▪ Medline: base de dados desenvolvida pelo National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) e que faz parte da United States National Library of 

Medicine. Contém mais de 26 milhões de citações de literatura biomédica, 

periódicos de ciências da vida e livros on line. Fornece citações, resumos e 

textos completos, além de web sites e links sobre biomedicina e saúde, ciências 

comportamentais e químicas e bioengenhariae. 

▪ (CINAHL: base voltada para enfermeiros, profissionais de saúde, 

pesquisadores, educadores de enfermagem e estudantes. Possui mais de 3,4 

milhões de registros e 3.100 revistas indexadas. Os conteúdos são voltados 

para a enfermagem, biomedicina e medicina alternativa e complementar(f) 

▪ Embase: fornece material indexado e revisado por pares de evidências 

científicas biomédicas. Faz parte da Elsevier, fornecedora de soluções de 

informaçõesg 

Além das referidas bases, também se buscaram artigos relacionados e 

referências cruzadas. Para a busca por artigos relacionados, consultou-se a base Web 

Of Science que permite resgatar referências relacionadas ao artigo original. Para 

esses casos, também foi considerado o recorte temporal 2010-2015 para as 

publicações relacionadas aos efeitos de banho no leito, e sem recorte temporal para a 

busca por algoritmos.  

Quanto às referências cruzadas, foram selecionadas àquelas citadas na tese 

que serviu de modelo para esta fase do estudo(17) “e nos artigos selecionados para a 

amostra. Buscou-se por evidências e textos de maior relevância. 

A investigação nas bases de dados foi operacionalizada por meio da estratégia 

PICO, acrômio cujo significado de cada letra é: P = paciente ou problema, I = 

intervenção, C = controle ou comparação e O = desfecho (“outcomes”). Tal estratégia 

                                                 
dhttp://www.cochranelibrary.com/ 
ehttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/MEDLINE 
fhttps://health.ebsco.com/products/the-cinahl-database 
ghttps://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research 

http://www.cochranelibrary.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://health.ebsco.com/products/the-cinahl-database
https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research
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vem sendo recomendada e utilizada para o desenvolvimento de pesquisas que se 

apoiam na prática baseada em evidências(64). 

Para as buscas empreendidas neste estudo, a PICO foi adaptada, tendo sido 

utilizadas apenas as variáveis PIO (paciente, intervenção e desfecho). Assim, para a 

busca por evidências sobre o banho no leito definiu-se: P = unidade de terapia 

intensiva e paciente crítico; I = banho e; O = hemodinâmica e oximetria de pulso; e 

para a busca por publicações sobre algoritmos e fluxogramas, utilizou-se: P = paciente 

internado em unidade de terapia intensiva adulta e hospitalização; I = assistência de 

enfermagem ou assistência ao paciente e; O = fluxograma ou algoritmos. 

Após a definição da estratégia PICO, realizou-se a busca por vocabulário 

controlado nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), versão trilíngue do Medical 

Subject Headings (MeSH) da U.S. National Library of Medicine, e que se encontra 

disponível no Portal da BVSh. 

Os vocábulos controlados ou tesauros são conceitos e termos que auxiliam na 

recuperação de documentos científicos. Os descritores, neste estudo, foram utilizados 

para se resgatar documentos contidos na LILACS. Nas demais bases foram 

empregados os MESH (Apêndice 1). 

Além do vocabulário controlado, também foram selecionados termos não 

controlados para a por evidências científicas, quais sejam banho de leito; banho no 

leito; cuidados com a pele; infarto agudo do miocárdio; algoritmo; fluxograma; 

hemodinâmica; consumo de oxigênio miocárdico; oximetria de pulso; índice cardíaco; 

pressão arterial sistólica; pressão arterial diastólica; pressão arterial média; saturação 

periférica de oxigênio; índice do volume sistólico; fração de ejeção; e DP. 

Em se tratando de bases internacionais, todas as buscas foram empreendidas 

com uso dos vocábulos controlados e não controlados escritos no idioma inglês, já que 

se trata de uma língua universal 

Os termos de busca foram combinados pelos operadores booleanos AND, OR 

e NOT, recursos de busca que auxiliam no retorno de artigos e documentos científicos 

nas bases de dados e cujos significados particulares estão descritos abaixo: 

                                                 
hhttp://decs.bvs.br/  

http://decs.bvs.br/
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▪ AND –faz a intersecção entre as palavras e termos 

▪ OR – permite a união entre as palavras e termos 

▪ NOT – exclui palavras e termos 

Além desses operadores lógicos, empregaram-se outras ferramentas para o 

retorno das buscas, quais sejam:  os parênteses ( ), que delimitam a ação de cada 

operador na expressão de pesquisa quando da combinação de termos; e as aspas “ ” 

para busca por termos compostos.  

O Apêndice 2 lista as sintaxes de busca conforme descritas em cada uma das 

bases de dados.  

3.2.4 Tratamento dos dados 

Para compilação dos achados científicos foi utilizado o Pacote Office da 

Microsoft® versão 2013, especificamente a planilha do Excel, para registro e seleção 

dos artigos, e Word, para digitação de texto e documentos. Para armazenamento e 

organização das referências bibliográficas foi empregado o software EndNote Web, 

freeware on line que permite a exportação de referências de todas as bases de dados. 

Foi efetuada análise estatística descritiva dos achados dos estudos, cuja 

representação se deu por meio de quadros e tabelas dispostos na seção de resultados.  

3.3  O projeto integrado: os efeitos oxi-hemodinâmicos do controle 

hidrotérmico do banho no leito em pacientes com síndrome coronariana 

aguda  

Como forma de detalhar os resultados do projeto integrado utilizados na 

construção do algoritmo, foi efetuada uma divisão sobre os aspectos gerais do projeto 

e os aspectos relacionados ao algoritmo. 

3.3.1 Aspectos gerais do projeto integrado 

O projeto integrado “Consumo de oxigênio pelo miocárdio e aspectos 

hemodinâmicos durante o banho no leito de pacientes com infarto agudo do miocárdio” 

foi um ensaio clínico randomizado não controlado, que mensurou as variáveis oxi-
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hemodinâmicas durante o banho no leito com temperatura constante à 40ºC e sem 

manipulação da temperatura da água. Do projeto integrado derivaram quatro braços 

de pesquisa, sendo um dos braços a construção do algoritmo de banho que utilizou os 

resultados dos dois projetos que avaliaram o efeito da temperatura da água de banho 

com e sem controle hidrotérmico sobre as variáveis oxi-hemodinâmicas(65,66).  

A equipe de pesquisa foi composta por cinco enfermeiros mestrandos e dois 

acadêmicos de enfermagem do 8º período participantes do Núcleo de Pesquisa 

Cardiovisão da EEAAC/UFF. 

O cenário de estudo foi a UCO do Hospital Icaraí. Trata-se de um hospital de 

grande porte, que compõe a rede privada de hospitais do município de Niterói, Rio de 

Janeiro. Possui uma emergência aberta e seu foco principal é o atendimento cirúrgico 

e intervencionista. A coleta de dados foi realizada no período de junho de 2015 a março 

de 2016.  

Os critérios de elegibilidade determinados para conformação da amostra foram: 

Critérios de inclusão 

▪ Pacientes acometidos por SCA conforme estabelecido pela Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, considerando os marcadores séricos de necrose 

miocárdica, eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma em até 48h do início 

dos sintomas; 

▪ Maiores de 18 anos; 

▪ Classificação de Killip-Kimball I e II. Essa classificação permite avaliar a 

presença de complicações clínicas nas SCA, variando de I a IV, em que I 

representa o paciente que não apresenta sinais de insuficiência cardíaca e IV 

representa aquele em choque cardiogênico(11).  

Critérios de exclusão 

▪ Pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca; 

▪ Insuficiência cardíaca crônica; 

▪ Tempo de banho superior a 20 minutos; 
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▪ Condições clínicas contraindicadas pela impedance cardiography (ICG) por 

interferir na mensuração conforme determinação do fabricante, tais como: 

choque séptico; regurgitação da valva aórtica ou defeito do septo; estenose 

aórtica grave ou presença de prótese aórtica; hipertensão grave com pressão 

arterial média (PAM) maior que 130mmHg; taquicardia com FC maior que 200 

bpm; altura do paciente inferior a 120cm ou superior a 230cm; peso do paciente 

inferior a 30kg ou superior a 155kg; presença de balão de contrapulsação 

aórtico. 

O recrutamento foi realizado diariamente, com busca ativa efetuada pelos 

pesquisadores na UCO. Os pacientes elegíveis foram convidados a participar da 

pesquisa e só foram incluídos após leitura e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Após o aceite em participar do projeto, os pacientes foram 

randomizados para o tipo de banho (com e sem manutenção da temperatura da água) 

que seria aplicado no primeiro banho e para a primeira lateralidade (primeiro decúbito). 

A randomização foi realizada em planilha eletrônica com números aleatórios, em que 

foi estabelecido que os números pares seriam submetidos a decúbito esquerdo e os 

números ímpares à decúbito direito. 

O paciente foi avaliado em três momentos distintos: o baseline, avaliação da 

mudança de decúbito sem contato com água; banho com controle hidrotérmico; e 

banho sem controle hidrotérmico, respeitando um wash-out de 24 horas entre os 

banhos. Para a construção do algoritmo foram considerados somente os resultados 

encontrados durante os dois tipos de banho.  

Para assegurar a validade interna do estudo, a equipe de pesquisa foi treinada 

previamente para o manuseio do aparelho da bioimpedância, sendo disponibilizado o 

manual para que todos os pesquisadores tomassem conhecimento das peculiaridades 

do aparelho. Também foi construído um protocolo de banho com o delineamento das 

etapas de banho no leito e efetuada simulações de banho no leito até que toda a 

equipe apresentasse o mesmo padrão de realização da técnica. Ademais, todos os 

equipamentos foram calibrados para a execução da mensuração dos sinais vitais. 

Ressalta-se que não foram utilizados monitores e outros equipamentos pertencentes 

ao hospital. 
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Para cada banho participaram três pesquisadores: um pesquisador realizou os 

registros dos tempos de banho, temperatura da água, do paciente e do ambiente e 

posicionamento entre os decúbitos no formulário próprio e os outros dois realizaram o 

banho.  

Para a execução da pesquisa foram utilizados os seguintes materiais: 

▪ Aparelho de ICG CardioScreen2000 (MEDIS, Alemanha) 

▪ Ztec sensores (MEDIS, Alemanha) 

▪ Placa aquecedora de cerâmica com agitação Acuplate (LabNet) 

▪ Probe externo de temperatura (LabNet) 

▪ Becker de vidro temperado, capacidade de 3L 

▪ Termômetro de testa sem contato (G-TECH) 

▪ Termohigrômetro com data Logger (Kimalogg Pro) 

▪ Termômetro espeto TP 300 

3.3.2 Aspectos específicos à construção do algoritmo 

Para a construção do algoritmo foi utilizada uma amostra com os resultados de 

19 pacientes participantes da pesquisa acometidos com SCA com e sem 

supradesnível do seguimento ST e com classificação de Killip-Kimball I e II. 

Foi testado o efeito do banho com temperatura da água constante a 40°C e do 

banho no leito sem manipulação da temperatura da água sobre o consumo de oxigênio 

do miocárdio (mVO2) no momento após o banho, afim de se determinar o melhor tipo 

de banho para cada condição hemodinâmica do paciente no momento anterior ao 

banho.  

A mVO2 foi calculada indiretamente pela equação de Hellerstein e Wenger 

((mVO2 = (DP x 0,0014) – 6,3)) a partir do DP, resultante da multiplicação entre PAs 

e FC(67). 

Os pacientes foram classificados em grupos de acordo com as variáveis FC; 

PAs; pressão arterial diastólica (PAd); PAM; volume sistólico (VS) e saturação arterial 

de oxigênio (SPO2) no momento pré-banho. A classificação de cada uma dessas 
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variáveis se deu com base em referências de sociedades e associações 

internacionais. 

3.3.3 Tratamento dos dados utilizados para a construção do algoritmo 

O registro dos dados anotados e transferências do aparelho da bioimpedância 

– ICG se deu no Excel e, em seguida, foi utilizado o Statistical Package for Social 

Sciences for Windows (SPSS) versão 21.0 para o tratamento dos dados. 

Para análise estatística simples foram utilizados a média e o desvio padrão. 

Para se testar a diferença na média da variável independente mVO2, foi adotado o 

teste de hipótese T student para amostras independentes. Trata-se de teste 

paramétrico utilizado para testar a significância estatística de uma diferença entre as 

médias de dois grupos(68). Para todos os resultados foi considerado o nível de 

significância (α) de 5% e intervalo de confiança de 95%. 

3.3.4 Aspectos éticos do projeto integrado 

Este estudo se configura como um subprojeto do projeto integrado, o qual, em 

atendimento aos preceitos éticos determinados pela Resolução 466/2012, foi 

submetido e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFF sob 

o Parecer nº 1285852, inserido no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) 

sob registro RBR-555p8y. (Anexo 4 e 5). 

3.4 Adaptação da descrição do banho no leito proposto por Potter e Perry ao 

contexto do paciente com SCA 

Para a padronização das etapas do banho para execução do projeto integrado, 

foi realizada uma adaptação da descrição do banho no leito realizadas por Potter e 

Perry. Após essa primeria adaptação se efetuou nova adaptação para descrição das 

etapas de banho no leito direcionadas a pacientes com SCA (Quadro 1). 
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Quadro 1. Protocolo para banho no leito do projeto integrado adaptado de Potter e Perry(20). 

Etapas do banho 

1. Verificar se o leito está na posição travada, posicionar o paciente em decúbito dorsal e 
elevar a cabeceira do leito a 30 graus, usar transferidor para confirmar angulação. Uma 
vez elevada, abaixar a grade lateral mais próxima da maca e auxiliar o paciente para 
que ele assuma uma posição confortável, mantendo o alinhamento corporal. Trazer o 
paciente no sentido mais próximo ao pesquisador; 

2. Afrouxar as cobertas nos pés do leito. Dobrar e remover o lençol do cliente sob toalha. 
Opcional: usar o lençol do cliente quando não houver disponibilidade da toalha; 

3. Quando o lençol ou coberta necessitar ser reutilizado, dobre-o para a recolocação 
posterior. Quando não, coloque-o no hamper com saco, tomando o cuidado de não 
permitir que a roupa de cama entre em contato com o uniforme; 

4. Remover o pijama ou camisola do paciente e o travesseiro; 

5. Retirar a monitorização multiparamétrica da Unidade e desligar o monitor; 

6. Monitorizar o paciente com o aparelho de ICG. Para aplicação dos eletrodos de ICG, 
não utilizar luva e seguir os seguintes passos: 

6.1. Realize a tricotomia do local, se necessário; 

6.2. Realize antissepsia do sítio de inserção do eletrodo com algodão embebido com 
álcool a 70% por três vezes; 

6.3. Cuidadosamente, escarificar o sítio de inserção com lixa, passando a mesma três 
vezes no local; 

6.4. Aplique tintura de Benjoin sobre a área escarificada e insira os eletrodos; 

6.4.1 Sítio cervical: aplicar um eletrodo em cada lado do pescoço. A parte circular 
do eletrodo deve estar posicionada abaixo do lóbulo da orelha, apontado para 
cima. Já a parte retangular deve estar apontada para baixo, posicionada na 
intercessão distal entre o pescoço e tórax; 

6.4.2 Sítio torácico: aplicar os eletrodos restantes em cada lado do tórax na linha 
axilar média. A parte retangular do eletrodo é posicionada na linha axilar média, 
na altura do apêndice xifoide. A parte circular do sensor deve ser posicionada 
para baixo; 

7. Proteger o acesso venoso e/ou curativos com filme transparente; 

8. Se possuir equipo, primeiramente remover a camisola do braço sem o equipo 
intravenoso (IV), em seguida, clampear o equipo e abaixar o frasco da solução IV ou 
removê-la da bomba infusora (BI). Deslize a camisola que cobre o braço afetado sobre 
o equipo e o recipiente. Torne a pendurar o frasco de solução IV, desclampeie e 
verifique a velocidade do fluxo. Não desconectar o equipo. (Não desligue a BI) 

9. Cobrir áreas não expostas à lavagem com lençol; 

10. Coloque a toalha de banho sobre o tórax do paciente; 

11. Molhar o algodão de banho na água e torcer por completo;  

 

 

Continua... 
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...continuação 

12. Lavar os olhos do paciente com água e realizar cuidados no olho quando necessário. 
Mova a luva do canto interno para o externo. Embeber qualquer crosta na pálpebra por 
2 a 3 minutos com compressa úmida; antes de tentar a remoção, secar o olho por 
completo, mas delicadamente; 

13. O algodão ou compressa que entrar em contato com o paciente deverá ser descartado 
e não poderá voltar a ser imerso no Backer; 

14. Banhe os braços e mãos com água e sabão, usando movimentos longos e firmes, das 
áreas distais para proximais. Eleve e apoie o braço quando necessário enquanto limpa 
toda a axila. Enxágue e seque todo o braço e a axila; 

15. Banhe o tórax usando movimentos longos e firmes. Deve-se ter o cuidado para lavar as 
pregas cutâneas sob as mamas da cliente de sexo feminino; 

16. Flexione a perna do cliente no joelho ao posicionar o braço da enfermeira sob a perna. 
Enquanto segura o calcanhar do cliente, eleve ligeiramente a perna a partir do colchão 
e deslize a toalha de banho longitudinalmente sob a perna. Peça ao cliente para manter 
o pé parado. Coloque a bacia de banho sobre a toalha no leito e mantenha sua posição 
próxima ao pé que deve ser lavado. Lavar tornozelo até joelho. Limpe o pé, certificando-
se de banhar entre os artelhos. Seque-o; 

17. Limpe a genitália do paciente. Não será utilizada comadre neste passo em razão de se 
mobilizar o paciente minimamente possível; 

18. Posicione o paciente em decúbito lateral esquerdo (DLE) ou direito (DLD) (de acordo 
com a randomização). Coloque a toalha longitudinalmente ao longo da lateral do cliente; 

18.1. Se DLE:  

Pré-teste Dorsal DLE DLD Dorsal Pós-teste 

5 min 8 min 2 min 4 min 6 min 5 min 

18.2. Se DLD: 

Pré-teste Dorsal DLD DLE Dorsal Pós-teste 

5 min 8min 4 min 2 min 6 min 5 min 

Se DLE: Limpeza da região dorso lombar direita das costas, instalar lençol limpo. 

Se DLD: Limpeza total da região lombar, higiene perianal e instalação do lençol limpo. 

 

19. Troque as luvas se isto não tiver sido feito; 

20. Lave, enxague e seque a região dorsal desde o pescoço até as nádegas, empregando 
movimentos longos e firmes; 

21. Realize higiene perianal. Aplique creme de assaduras, se necessário; 

22. Após higiene íntima, realizar troca de luvas; 

23. Passe álcool 70% no colchão. Forre a cama com lençol, traçado e oleado limpos. E 
hidrate a pele com hidratante ou ácidos graxos essenciais (AGE); 

24. Posicione o paciente em DLD ou DLE (de acordo com a randomização); 

 

Continua... 
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...continuação 

25. Acerte o lençol, oleado e traçado esticando bem de forma que não haja dobras; 

26. Posicione confortavelmente o cliente na posição de decúbito dorsal. Aplique a loção 
corporal adicional, desodorante ou óleo quando desejado; 

27. Auxiliar o cliente a se vestir. Penteie os cabelos. Algumas mulheres podem querer se 
maquiar; 

28. Prepare o leito do cliente; 

29. Remova as roupas de cama sujas e coloque-as no hamper com saco. Limpe e substitua 
o material de banho. Recoloque a luz de chamada e os pertences pessoais. Deixe o 
quarto o mais limpo e confortável possível. 

30. Realize a higiene das mãos. 

 

OBS: A fim de preservar a angulação da cabeceira, a higiene oral será realizada após o 
pós-teste. 

Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2015.  

3.5 Construção do algoritmo com base nos achados da revisão e do projeto 

integrado 

Para a construção do algoritmo de indicação do banho no leito no paciente 

adulto internado com SCA, foi utilizado o Bizagi Modeler versão 3.0, freeware que 

permite realizar a modelagem de processos, elaborar documentação ampla de todo o 

processo e publicar o material em vários formatos(69). 

Trata-se de ferramenta de Business Process Modeling Notation (BPMN), 

linguagem padronizada que permite que o processo seja criado de maneira clara e 

eficiente(70). Este tipo de notação, antes utilizado somente para desenhos de fluxos de 

empresas, vem sendo aplicado para desenhos de fluxos e criação de algoritmos na 

área de saúde em geral. É possível a aplicação de BPMN na medicina como forma de 

melhorar os processos clínicos intersetoriais de um hospital, favorecendo a educação 

e treinamento(71). 

 Quando aplicado ao gerenciamento de fluxos e processos na saúde, a 

modelagem pode minimizar os erros, uma vez que informa quais os caminhos 

possíveis para a tomada de decisão; reduzir custos, pois diante de uma conduta 

correta aumenta-se a chance de restabelecimento do paciente, diminuindo o tempo de 
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internação e, consequentemente, os gastos com insumos; e aumentar a produtividade, 

pois uma assistência sistematizada diminui o trabalho e evita o retrabalho(72).  

Estudo que realizou uma revisão sistemática da aplicação de modelagem de 

processo dos fluxos clínicos sobre a prática assistencial, com base em dados de 27 

estudos evidenciou redução nas complicações intra-hospitalares e uma significativa 

melhora da documentação que, por sua vez, incorreram em redução do tempo de 

permanência e dos custos hospitalares(73). 

A utilização de BPMN foi também demonstrada como eficaz na criação de um 

fluxo do processo de transplante renal no Brasil, cuja representação gráfica, criada a 

partir da análise de documentos oficiais, permitiu uma visão mais ampla e clara do 

processo(74). 

Kinsman et al.(75) conceituaram operacionalmente o fluxo clínico como sendo: 

“(1) a intervenção foi um plano de cuidados multidisciplinar estruturado; (2) a 

intervenção foi usada para canalizar a tradução de diretrizes ou evidências em 

estruturas locais; (3) a intervenção detalhou as etapas de um curso de tratamento ou 

cuidado em um plano, fluxo, algoritmo, diretriz, protocolo ou outro "inventário de 

ações"; (4) a intervenção teve prazos ou progressão baseada em critérios (isto é, os 

passos foram tomados se os critérios designados foram atendidos); e (5) a intervenção 

objetivou padronizar a atenção para um problema clínico específico, procedimento ou 

episódio de saúde em uma população específica”. 

O modelo de decisão é uma estrutura matemática que propõe desfechos, 

dividindo o problema em pequenas partes, mapeando os dados mais relevantes e a 

relação entre os dados iniciais e finais e a implicação no resultado final(69,76). 

A modelagem permite a criação de uma estrutura com formas geométricas, 

cada qual com sua representatividade para o processo de tomada de decisão (Figura 

2). 
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Figura 2. Legenda do freeware Bizagi 

 

Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2016(i). 

 

A definição de cada forma encontra-se descrita abaixo: 

A. Pool ou piscina - forma retangular que abriga o conteúdo do processo. O nome 

dado ao processo entra no cabeçalho do retângulo; 

B. Lane – são retângulos contidos dentro de subáreas que representam 

departamentos e áreas que se interligam durante um mesmo processo; 

C. Atividades - representada por um retângulo arredondado e representa as 

tarefas realizadas dentro do processo; 

D. Gateway ou decisão - forma em losango que serve para controlar pontos da 

tomada de decisão de uma atividade. Estes pontos podem ser divergentes 

(quando a comporta aponta para dois ou mais caminhos no fluxo) ou 

convergentes (quando dois caminhos se unem em um só no fluxo);  

E. Evento inicial - representado por um círculo de cor verde; 

                                                 
i http://help.bizagi.com/bpm-suite/en/index.html?bpmn_shapes.htm 

http://help.bizagi.com/bpm-suite/en/index.html?bpmn_shapes.htm
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F. Evento intermediário - representado por um círculo duplo;  

G. Evento final - representado por um círculo redondo de coloração vermelha. 

Significa a finalização do processo;  

H. Conector de sequência - representado por um conector de seta angulada 

utilizado para interligar as atividades dentro de um mesmo processo; 

I. Conector de mensagem - representado por um conector pontilhado, que 

expressa a conexão entre mensagens de processos que se interligam. 

O Bizagi Modeler versão 3.0 além de permitir com facilidade a construção da 

modelagem, oferece um suporte técnico com consultores para auxiliar nesse processo. 
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4. RESULTADOS 

Os resultados foram divididos conforme as etapas descritas no método. Para 

tanto, foram apresentados em tabelas e quadros. 

O resultado da busca eletrônica por evidências cientificas empregada na 

primeira etapa do estudo pode ser visualizado na Tabela 1. 

Tabela 1. Resultado da busca eletrônica nas bases de dados, Niterói, 2016 

BASE 
BANHO NO LEITO ALGORITMO 

n % n % 

CINAHL 75 0,08 70 2,47 
MEDLINE 47.125 52,48 667 23,57 
LILACS 37.644 41,92 198 7,00 
COCHRANE 1.420 1,58 1.592 56,25 
EMBASE 3.535 3,94 303 10,71 

TOTAL 89799 100 2830 100 

Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2016. 

 

Conforme a Tabela 1, verifica-se que as bases que mais retornaram publicações 

antes da aplicação dos filtros foram a Medline, que retornou grande parcela das 

publicações sobre o banho no leito (52,48%) e algoritmo (23,57%); a LILACS na busca 

por evidências sobre o banho no leito (41,92%); e a Cochrane na pesquisa para 

estudos sobre algoritmo (56,25%). Ainda que se apresente com esta alta proporção, 

não se pode afirmar que se tratam de publicações mais específicas, pois podem se 

constituir em redundâncias ou material cujo foco destoa da temática proposta. 

4.1 Resultados da busca de evidências sobre o efeito do banho no leito 

A busca nas bases de dados por estudos sobre os efeitos nas variáveis oxi-

hemodinâmicas durante o banho no leito resultou em 89.799 publicações. Dessas, 

após a aplicação dos filtros e leitura dos títulos, foram selecionadas 191, as quais 

foram salvas no Endnote Web. Nessas referências foram identificados mais dez 

estudos mediante verificação de artigos relacionados e referências cruzadas, que 

também foram salvos no Endnote Web.  

Em seguida, procedeu-se com o rastreio de duplicidade, sendo excluídas 62 

redudâncias. Empreendeu-se, então, a leitura dos resumos e do texto completo e 
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aplicaram-se os critérios de elegibilidade elencados no método, processo que gerou 

126 exclusões (Quadro 2), restando somente três publicações na amostra final. As 

etapas do processo de seleção estão descritas na Figura 03. 

Figura 3. Fluxograma de seleção das publicações sobre o efeito do banho no leito 

 

Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2017. 
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Quadro 2. Estudos excluídos por motivos de exclusão. Niterói, 2016 

Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2016 

MOTIVO DA EXCLUSÃO ESTUDOS EXCLUIDOS TOTAL 

Banhos de imersão E03; E54; E63; E66; E74; E98 06 

Banhos de sauna 
E13; E18; E22; E38; E39; E40; E52; 
E62; E64; E77; E87; E100; E108; 
E109 

14 

Banho de chuveiro E57 01 

Banhos relacionados à reabilitação E43; E68; E84; E85; E86 05 

Hidroterapia  E09; E90; E118; E119; E120 05 

Banhos em neonatologia E73; E82; E99 03 

Banhos em pediatria E80 01 

Banhos em obstetrícia E96; E105 02 

Banhos e cuidados domiciliares ou asilos  E50; E58; E59; E79 04 

Desenho da publicação (carta ao editor, 
editoriais; artigos de revisão e revisões 
integrativas; short reportas) 

E27; E30; E44; E55; E56; E 60; E113; 
E114; E122; E125 

10 

Cuidados com a pele relacionados ao 
banho 

E05; E46; E47; E51; E83 05 

Controle de infecção relacionado ao 
banho 

E29; E31; E49; E53; E76; E115; E124 07 

Percepção e sentimento relacionado ao 
banho 

E06, E26 02 

Morte e afogamento no banho E35; E42 02 

Qualidade da assistência de enfermagem E11 01 

Registros de enfermagem relacionados 
aos cuidados higiene 

E17 01 

Carga de trabalho da enfermagem E32 01 

Autocuidado  E10 01 

Medicina desportiva E24; E89; E92; E93; E102; E106 05 

Climatologia E36; E37 02 

SPA, e balneoterapia 
E14; E15; E16; E78; E81; E88; E91; 
E94; E101; E110; E116; E117; E121 

13 

Custo e gestão E02; E21; E75 03 

Outros banhos E20; E41; E95; E97; E107; E111 06 

Outros assuntos 

E01; E12; E19; E23; E25; E28; E33; 
E34; E48; E61; E65; E67; E69; E70; 
E71; E72; E103; E104; E112; E123; 
E126, E127, E128; E129; E130; E131;  

26 

TOTAL DE EXCLUSÕES 126 
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O Quadro 3 apresenta as informações das três publicações selecionadas e 

incluídas na amostra final no que se refere à autoria, nome da revista, ano de 

publicação e classificação da revista segundo a Plataforma Sucupira. 

Quadro 3. Seleção de artigos da dissertação conforme autoria, revista, ano, idioma e 
classificação dos periódicos. Niterói, 2016 

ESTUDO AUTORES REVISTA ANO IDIOMA QUALIS 

E04: Alteraciones 
hemodinámicas 
del paciente 
crítico 
cardiovascular 
durante la 
realización del 
baño diario(77) 

Madrid SQ; 
López CC; 
Otálvaro AT; 
Padilha LR 

Medicina 
U.P.B, 31(1), 
19-26. 

2012 Espanhol NE 

E07: Evaluation 
of bedbath in 
critically ill 
patients: impact 
of water 
temperature on 
the pulse 
oximetry 
variation(27) 

Oliveira AP; Lima 
DVM. 

Rev Esc 
Enferm USP 
44(4): 1039-
1045. 

2010 Inglês 
A2 (on line) – 
enfermagem* 

E08: Comparing 
levels of anxiety 
during bed and 
shower baths in 
patients with 
acute myocardial 
infarction(22) 

Lopes, JL; 
Nogueira-
Martins, LA; 
Gonçalves MAB; 
Barros, ALBL . 

Rev Lat Am 
Enfermagem 
18(2): 217-
223, 

2010 Inglês 
A1 (on line) - 
enfermagem* 

Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2016 
NE = não encontrado. Classificação de Periódicos Quadriênio 2013-2016 - Plataforma 
Sucupiraj. 

 

Sobre os três artigos selecionados(22,27,77), que abordam algum desfecho 

relacionado aos efeitos do banho no leito, dois são classificados como  quase 

experimento(22,27,77) e um como do tipo crossover(22).  

Quanto aos aspectos demográficos, todos os estudos foram desenvolvidos em 

UTI adulta. O diagnóstico principal predominante foi a doença cardiovascular(22,77), e o 

                                                 
jhttps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaG
eralPeriodicos.jsf  

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-638465
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-638465
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-638465
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-638465
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-638465
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-638465
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-638465
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-638465
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Quiroz%20Madrid,%20Soraya%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Tirado%20Ot%C3%A1lvaro,%20Andr%C3%A9s%20Felipe%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Tirado%20Ot%C3%A1lvaro,%20Andr%C3%A9s%20Felipe%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Oliveira,%20Aretha%20Pereira%20de%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Oliveira,%20Aretha%20Pereira%20de%22
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gênero dos pacientes mais prevalente foi o  masculino. A idade dos pacientes 

participantes dos estudos variou de 50 a 60 anos. 

Somente um estudo(22) relacionou os  fatores de risco e comorbidades, sendo 

os mais prevalentes o sedentarismo e a hipertensão arterial sistêmica (HAS). Dois 

estudos(22,27,77) utilizaram o TISS28 e um(22) utilizou o Killip-Kimball para determinar a 

gravidade da doença. No que se refere à dependência de prótese ventilatória, apenas 

um dos estudos abordou o paciente intubados(27). 

Os aspectos do banho no leito abordados nos três artigos selecionados estão 

apresentados na Figura 4. 

Figura 4. Aspectos do banho no leito segundo descrito nas publicações 

 

Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2017. 

 

Os desfechos relacionados ao banho no leito descritos pelas publicações estão 

exibidos no Quadro 4. 

Aspectos 
do banho 
no leito

Descrição 
da 

técnica(77)

Materiais 
usados no 
banho(27,77)

Protocolo 
de banho 
no leito(77)

Quantidade 
de 

excutores 
do 

banho(22,77)
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Quadro 4. Efeitos do banho no leito conforme publicações selecionadas. Niterói, 2017 

Estudos E4(77) E7(27) E8(22) 

Variável Inicio Meio Fim p valor Inicio Meio Fim 
p valor 
após x 
antes 

p valor 
após 
20’ x 
antes 

p valor 
após X 

20’ 
depois 

FC 
84.0 (74.0 

– 94.0) 
86.0 (73.5 –

95.0) 
83.5 (75.0 – 

93.0) 
0.166 NE NE NE 0,7454 0,1427 0,0516 

PAs 
132.7 ± 
24.8* 

140.7 ± 
26.0 

141.6 ± 
26.7 

0.017* NE NE NE 0,0542 0,3546 0,2968 

PAd 
63.4 ± 
11.9* 

63.3 ± 13.3 63.1 ±12.9 0.864 NE NE NE 0,5543 0,1577 0,3759 

PAM 
85.3 ± 
13.9* 

86.8 ± 16.3 87.8 ± 17.0 0.173 NE NE NE NE NE NE 

SpO2 
97.0 (95.0 
– 98.0)** 

97.0 (93.0 – 
98.0) 

96.5 (94.0 – 
98.0) 

0.472 
98,43*** 

97,99**** 

97,84*** 

92,38**** 

97,02*** 

95,69**** 
NE NE NE 

FR 
15.0 (13.5 
– 18.0)** 

18.0 (14.5 – 
20.5) 

18.0 (15.0 – 
22.0) 

<0.0001 NE NE NE 0,1237 0,0674 0,6539 

FiO2 
45.0 (32.0 
– 50.0)** 

45.0 (32.0 – 
50.0) 

45.0 (32.0 – 
50.0) 

0.378 NE NE NE NE NE NE 

MVO2 NE NE NE - NE NE NE NE NE NE 

Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2017 
Legenda: FC – frequência cardíaca; PAs – pressão arterial sistólica; PAd – pressão arterial diastólica; PAM – pressão arterial média; 
SpO2 - saturação periférica de oxigênio; FR – frequência respiratória; FiO2 - fração inspirada de oxigênio; MVO2 - consumo de 

oxigênio miocárdico; NE: não especificado.  
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Para melhor visualização dos desfechos do banho no leito relacionados nos 

estudos, eles foram apresentados na Figura 5. 

Figura 5. Desfechos do banho no leito conforme descrito nas publicações 

 

Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2017 
Legenda: FC – frequência cardíaca; PAs – pressão arterial sistólica; PAd – pressão arterial 
diastólica; PAM – pressão arterial média; SpO2 - saturação periférica de oxigênio; FR – 
frequência respiratória; FiO2 - fração inspirada de oxigênio; MVO2 - consumo de oxigênio 
miocárdico 

 

Percebe-se que o estudo E4(77) foi o que mais estudou os defechos oxi-

hemodinâmicos relacionados ao banho no leito, seguido do estudo de E8(22,77). 

4.2 Resultados da busca de evidências sobre o uso de algoritmos na prática 

assistencial em saúde 

A busca nas bases de dados por evidências sobre o uso de algoritmos na prática 

assistencial em saúde resultou 2.830 publicações. Aplicou-se um recorte temporal de 

cinco anos para as bases Embase e CINAHL e, na sequência, para todas as 

publicações aplicaram-se os demais filtros e empreendeu-se a leitura dos títulos, 

selecionando-se 418 publicações que foram salvas no Endnote Web. Nessas se 

Desfechos 
do banho

FC(22,77)

PAs(22,77)

PAd(22,77)

PAM(77)SpO2
(27,77)

FR(22,77)

FiO2(77)
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buscou por artigos relacionados e referências cruzadas, que resultou no acréscimo de 

11 artigos, também salvos no Endnote Web.  

Após o rastreio de duplicidade foram extraídos 58 artigos duplicados e, após a 

leitura dos resumos, outras 293 foram eliminadas. A próxima etapa foi a leitura do texto 

completo e a aplicação dos critérios de elegibilidade elencados no método, que 

resultou na seleção de 19 publicações, conforme descrito na Figura 6. 

Figura 6. Fluxograma da seleção das publicações sobre algoritmos 

 

Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2017. 

 

As informações de catalogação das publicações que trazemevidências sobre 

algoritmos e fluxogramas para a tomada de decisão em práticas assistenciais em 

saúde com foco na enfermagem estão listados no Quadro 5. 
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Quadro 5. Seleção de artigos sobre algoritmos conforme autoria, revista, ano, idioma e 
classificação do periódico. Niterói, 2017 

ESTUDO AUTORES REVISTA ANO IDIOMA QUALIS/ 

A01-Triagem no Serviço de 
Emergência: associação 
entre as suas categorias e 
os desfechos do 
paciente(78) 

Becker JB, Lopes 
MCBT, Pinto MF, 
Campanharo CRV, 
Barbosa DA, Batista 
REA. 

Rev. esc. 
enferm. USP 
49(5):783-
789. 

2015 Português 
A2 (on line) 
enfermagem* 

A02-Warning systems in a 
computerized nursing 
process for Intensive Care 
Units(79) 

Barra DCC, Dal Sasso 
GTM, Baccin CRA 

Rev. esc. 
enferm. USP 
48(1):125-
132. 

2014 Inglês 
A2 (on line) – 
enfermagem*  

A03-Pressure ulcers 
assessment through the 
pressure ulcer scale for 
healing 
application(PUSH)(80) 

Silveira S, Silva G, 
Moura E, Rangel E, 
Sousa J 

Revista de 
Pesquisa: 
Cuidado é 
Fundamental 
(Online) 
5(2):3847-
3855 

2013 Inglês 
B2 (on line) 
enfermagem* 

A04-Assessment of 
protocols for surgical-site 
preparation in a regional 
network of hospitals(81) 

Peñalver-Mompeán 
MD, Saturno-
Hernández PJ, 
Fonseca-Miranda Y, 
Gama ZADS. 

Rev. Latino-
Am. 
Enfermagem 
20(2):316-
324. 

2012 Inglês 
A1 (on line) 
enfermagem* 

A05-The incidence of 
pressure ulcers after the 
implementation of a 
prevention protocol(82) 

Rogenski NMB, 
Kurcgant P. 

Rev. Latino-
Am. 
Enfermagem 
20(2):333-339 

2012 Inglês 
A1 (on line) - 
enfermagem* 

A06-Implantação de um 
protocolo para 
gerenciamento de quedas 
em hospital: resultados de 
quatro anos de 
seguimento(83) 

Duarte CA, Marques 
IAB, Martinez MC, 
Laurino PS, Leão ER, 
Chimentão DMN. 

Rev. esc. 
enferm. USP 
46 (1):67-74. 

2012 Português 
A2 (on line) – 
enfermagem  

A07-Avaliação de risco 
para úlcera por pressão em 
pacientes críticos(84) 

Gomes FSL, Bastos 
MAR, Matozinhos FP, 
Temponi HR, 
Velásquez-Meléndez 
G. 

Rev. esc. 
enferm. USP 
45(2):313-
318. 

2011 Português 
A2 (on line) – 
enfermagem*  

A14-Treatment algorithms 
in critical care: do they 
improve outcomes(85)?  

Nissen SW, Olsen KM 
J Pharm 
Pract. 
23(1):61-8. 

2010 Inglês B3 Farmácia*  

A08-Monitorização 
hemodinâmica invasiva a 
beira do leito: avaliação e 
protocolo de cuidados de 
enfermagem(86). 

Ramos CC de S, Dal 
Sasso GTM, Martins 
CR, Nascimento ER, 
Barbosa S de FF, 
Martins J de J, Sardo 
PMG, Kuerten P 

Rev. esc. 
enferm. USP 
42(3):512-518 

2008 Português 
A2 (on line) – 
enfermagem* 

 

Continua… 



 

61 

...continuação 

ESTUDO AUTORES REVISTA ANO IDIOMA QUALIS/ 

A09-The hemodynamic 
“target”: a visual tool of 
goal-directed therapy for 
septic patients(87). 

Vallée F, Fourcade O, 
Marty P, Sanchez P, 
Samii K, Genestal M. 

Clinics 
62(4):447-
454. 

2007 Inglês 
B1 
enfermagem*  

A10- Exploring the 
relationship between 
nursing protocols and 
nursing practice in an Irish 
intensive care unit 
International Journal of 
Nursing Practice(88). 

Flynn AV, Sinclair M 

International 
Journal of 
Nursing 
Practice, 
11(4):142–49. 

2005 Inglês 
A1 
enfermagem* 

A11-Care protocol for 
clients with respiratory 
disorder: tool for decision 
making in nursing(89). 

Paes GO, Mello ECP, 
Leite JL, Mesquita 
MGDR, Oliveira FTD, 
Carvalho SM. 

Escola Anna 
Nery - Revista 
de 
Enfermagem 
18(2):303-
310. 

2014 Inglês 
B1 
enfermagem* 

A12-Validity and reliability 
of the Thai version of the 
confusion assessment 
method for the intensive 
care unit (CAM-ICU)(90). 

Pipanmekaporn T, 
Wongpakaran N, 
MueankwanS, 
Dendumrongkul P, 
Chittawatanarat K, 
Khongpheng N, 
Duangsoy N. 

Clin Interv 
Aging. 9:879–
885 

2014 Inglês 
B1 (on line)- 
enfermagem* 

A13-A trial of a real-time 
alert for clinical 
deterioration in patients 
hospitalized on general 
medical wards(91). 

Bailey TC, Chen YX, 
Mao Y, Lu 
CY,Hackmann G, 
,Heard KM,Faulkner 
KM, Kollef MH. 

Journal of 
Hospital 
Medicine. 
8(5):236-242 

2013 Inglês NE 

A14-Treatment algorithms 
in critical care: do they 
improve outcomes(92)?  

Nissen SW, Olsen KM 
J Pharm 
Pract. 
23(1):61-8. 

2010 Inglês B3 Farmácia*  

A15-Using wound care 
algorithms: a content 
validation study(93).  

Beitz JM, van Rijswijk 
L. 

J Wound 
Ostomy 
Continence 
Nurs 
26(5):238-9, 
241-9. 

1999  Inglês 
A1 
enfermagem* 

A16-Shift in responsibilities 
in diabetes care: The 
Nurse-Driven Diabetes In-
Hospital Treatment 
protocol (N-DIABIT)(94) 

Manders IG, 
Stoecklein K, Lubach 
CHC, Bijl-Oeldrich J, 
Nanayakkara PWB, 
Rauwerda JA, Kramer 
MHH, Eekhoff EMW. 

Diabetic 
Medicine 
33(6):761-
767. 

2016 Inglês 
A2 
enfermagem* 

Continua… 
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...continuação 

ESTUDO AUTORES REVISTA ANO IDIOMA QUALIS/ 

A17-Adaptation of 
evidence based surgical 
wound care algorithm(95) 

Han JY, Choi-Kwon S 

Journal of 
Korean 
Academy of 
Nursing41(6):
768-779 

2011 Inglês NE 

A18-From ICU to outreach: 
A South African 
experience(96). 

Carter CA 

Southern 
African 
Journal of 
Critical Care 
24:2 (50-55) 

2008 Inglês NE 

A19-Knowledge and use of 
the guidelines for 
prevention and treatment of 
pressure ulcers in acute-
care hospital (97) 

Sánches JJZ 
Gerokomos 
17:2 (100-
110). 

2006 Espanhol 
B2 
enfermagem* 

Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2016 
NE= não encontrado. *Classificação de Periódicos Quadriênio 2013-2016- Plataforma 
Sucupira.  

 

Estes 19 artigos descreveram algoritmos que tiveram a finalidade de direcionar 

a prática assistencial através da tomada de decisão. Para diferenciação dos estudos 

sobre banho no leito, os artigos selecionados foram relacionados como artigo e 

representados pela letra A.  

A numeração que indexou a publicação foi escolhida conforme a seleção dos 

artigos após leitura na íntegra do texto. Dessa forma, os estudos selecionados foram 

enumerados de 01 a 19, sendo descrito da seguinte forma: A01, A02, A03, A04, A05, 

A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18 e A19. 

Quanto ao ano das publicações, o estudo mais antigo data de 1999, e fala sobre 

a utilização de escalas e algoritmos para tratamento de feridas, e o anos de 2014 foi o 

mais prevalente, representando 19% (n=4) das publicações. 

Oos desenhos de estudo adotados foram nas publicações os classificam como: 

coorte retrospectiva (A1); estudo metodológico (A2, A17), coorte prospectiva (A3, A5), 

observacional transversal (A4, A6, A14, A9, A12, A15, A19), pesquisa ação (A8), 

decritivo (A09), estudo de caso (A10), quase experimental tipo antes e depois (A11), 

crossover (A13), experimental caso controle (A16) e não especificado (A18). Os 

transversais constituíram 35% da amostra, sendo, portanto, os mais prevalentes. Os 

estudos transversais se destacam, pois retratam a prevalência de uma determinada 
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variável(98). O que pode ser observado nos estudos que procuram avaliar se a 

aplicação de um algoritmo pode impactar o cuidado gerado a partir do direcionamento 

dado por ele. 

O cenário de estudo mais predominante foi a UTI (A3, A5, A7, A8, A09, A13, 

A17 e A19). Quanto à aprovação ética, somente 11 estudos registraram a submissão 

a comitês éticos (A2, A3, A5, A8, A09, A11, A12, A13, A15, A16, A17). Na aplicação 

dos protocolos, apenas sete estudos relataram treinamento da ferramenta aplicada 

(A1, A5, A6, A7, A12, A13, A16). O tempo de seguimento adotado pelos estudos variou 

de um mês (A7, A3) a quatro anos (A6).  

O tema mais recorrente entre os estudos foram os cuidados com a pele, 

destacando-se a prevenção e o tratamento da UP (A3, A5, A7, A15, A19), seguido dos 

sistemas de alertas (A2, A13, A18) e da utilização de algoritmos para avaliação de 

variáveis oxi-hemodinâmicas (A8, A09, A11). 

Destaca-se que, nos estudos multiprofissionais, o enfermeiro se fez presente 

na elaboração e aplicação dos protocolos em sete estudos (A2, A4, A9, A13, A14, A16, 

A17). O tempo de formação dos enfermeiros que fizeram parte dos estudos foi uma 

variável descrita em apenas três estudos (A15, A16 e A17), a qual variou entre 6 e 10 

anos. 

Os resultados relacionados aos objetivos dos estudos estão descritos no 

Quadro 6.  
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Quadro 6. Principais resultados dos estudos sobre a utilização de algoritmos na tomada de 
decisão. Niterói, 2017. 

ESTUDO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

A1 

Avaliar a associação entre dados 
demográficos de pacientes atendidos 
mediante o protocolo de triagem por 
prioridades de atendimento 
determinado por cores e os defechos 
destes relacionados às internações, 
altas e óbitos 

Discerniu as situações mais urgentes e 
apontou os pacientes com maior risco para 
internação e óbito, possibilitando uma 
assistência de qualidade e com segurança 

A2 

Estabelecer associações entre os 
dados e as informações que integram 
um processo de enfermagem 
informatizado baseado na CIPE® 
versão 1.0, indicadores de segurança 
do paciente e indicadores de 
qualidade do cuidado. 

Forneceu suporte aos enfermeiros para 
prevenir a ocorrência de danos e eventos 
adversos, promovendo a segurança do 
paciente, estimulando o raciocínio e o 
julgamento clínico e apoiando a tomada de 
decisão 

A3 
Avaliar úlceras por pressão (UP) com 
enfoque na aplicação da escala PUSH 

Com a aplicação da escala houve queda ou 
manutenção dos escores, sendo uma 
ferramenta útil na avaliação e monitoramento 
da cicatrização de feridas 

A4 

Descrever a existência e qualidade da 
protocolização da preparação pré-
cirúrgica em uma rede regional de 
hospitais públicos de Múrcia, 
Espanha. 

Existe protocolos para a preparação pré-
cirúrgica na maioria dos hospitais, porém, há 
comprometimento na qualidade dos 
protocolos. 

A5 

Avaliar a implementação de um 
protocolo de prevenção de UP, em 
pacientes de unidade de terapia 
intensiva 

Houve diminuição da incidência de UP após a 
implantação do protocolo 

A6 

Apresentar os resultados de um 
protocolo de gerenciamento de 
quedas implantado em um hospital 
privado na cidade de São Paulo, 
Brasil. 

Após a implantação do protocolo houve 
diminuição no índice de quedas e a 
caracterização dos eventos permitiu 
redirecionar intervenções voltadas aos 
pacientes mais susceptíveis e reforçar ações 
educacionais 

A7 

Analisar os fatores de risco para o 
desenvolvimento de UP em pacientes 
adultos internados em centros de 
tratamento intensivo. 

Pacientes internados por tempo igual ou 
superior a 15 dias apresentaram alguma 
categoria de risco. As úlceras foram mais 
frequentes nos pacientes com percepção 
sensorial completamente limitado, pele 
constantemente úmida, imobilidade acamado 
e presença de fricção e cisalhamento, sendo 
a escala uma estratégia importante 

Continua… 
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...continuação 

ESTUDO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

A8 

Estabelecer os parâmetros de 
avaliação clínica necessários ao 
paciente submetido à monitorização 
hemodinâmica pelo Cateter de Artéria 
Pulmonar (CAP) e construir um 
Protocolo de Cuidados de 
Enfermagem ao paciente grave e de 
risco em uso do cateter com os 
enfermeiros da UTI geral 

O protocolo fundamentou a tomada de 
decisão clínica para o cuidado do paciente em 
uso do CAP 

A9 

Melhorar a compreensão do estado 
hemodinâmico de pacientes com 
sepse por equipes de enfermagem 
através da obtenção de parâmetros 
hemodinâmicos utilizando um 
diagrama de "alvo" pentaxial como 
ferramenta clínica. 

As medidas de lactato e saturação venosa 
central de oxigênio foi significativamente 
menor antes do protocolo (p < 0,001). Em 24 
horas, 46% dos sobreviventes haviam 
atingido todas as metas do diagrama-alvo, 
contra apenas 10% dos não sobreviventes (p 
= 0,01). Trata-se de uma ferramenta visual 
multiparamétrica e multidisciplinar de 
estratégia terapêutica para pacientes sépticos 

A10 
Explorar a relação entre protocolos e 
diretrizes e a prática de enfermagem 
real 

O estudo concluiu que a enfermagem utilizava 
mais a experiência e o senso crítico para a 
tomada de decisão do que os protocolos, pois 
achavam que os protocolos engessavam 
tomada de decisão. 

A11 

Elaborar um protocolo de enfermagem 
voltado para a assistência a clientes 
em situações de distúrbio respiratório 
agudo e testar sua aplicabilidade 

Houve melhora das respostas dos 
enfermeiros através auxílio do protocolo. Os 
consultores avaliaram que o protocolo era 
adequado 

A12 

Determinar a validade e a 
confiabilidade da versão tailandesa do 
Método de Avaliação de Confusão 
para a Unidade de Terapia Intensiva 
(CAM-UCI), quando comparado aos 
diagnósticos feitos por especialistas 
em delirium 

A prevalência de delirium foi de 18,6%, a 
sensibilidade dos algoritmos da CAM-ICU 
tailandesa foi de 92,3% (intervalo de 
confiança de 95%, especificidade de 94,7%, 
confiabilidade entre interações (κ de Cohen = 
0,81; tempo necessário para completar a 
CAM-UTI tailandesa foi de 1 minuto (intervalo 
inter-variável, 1-2 minutos). Foram 
demonstrandas boa validade, confiabilidade e 
facilidade de uso e deve ser encorajado o uso 
diário e rotineiro, promovendo a detecção 
precoce do delírio e tratamento rápido. 

A13 

Validar prospectivamente um 
algoritmo preditivo para a deterioração 
clínica em pacientes com enfermagem 
médica geral e para realizar um teste 
de alertas em tempo real com base 
neste algoritmo 

Os alertas em tempo real foram muito 
específicos sobre a deterioração clínica, 
porém, não houve melhoria destes resultados 

Continua... 
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...continuação 

ESTUDO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

A14 

O objetivo deste trabalho foi explorar e 
discutir a evidência clínica ou falta de 
evidência, sob a forma de resultados 
associados para as diretrizes de 
sepses, pneumonia associada à 
ventilação, pneumonia comunitária, 
mecânica, controle glicêmico e o uso 
de sedativos e analgesia. 

Os resultados referentes à sedação indicaram 
que o uso de um protocolo permitiu o melhor 
gerenciamento do paciente sedado. Houve 
diminuição do tempo de internação e da 
mortalidade em 28 dias 

A15 

Estabelecer dados de validação de 
conteúdo para um conjunto de 
algoritmos de tratamento de feridas, 
identificar suas forças e fraquezas 
associadas e obter informações sobre 
o processo de tomada de decisão de 
cuidados de feridas 

Os algoritmos de tratamento de feridas 
estudados foram válidos, porém há falta de 
definições válidas e confiáveis. O índice de 
validade de conteúdo do instrumento foi de 
0,86; o índice de validade de conteúdo 
individual > 0,8. 

A16 

Investigar a viabilidade, segurança e 
eficácia do protocolo de tratamento 
intra-hospitalar com diabetes 
controlada (N-DIABIT) 

As análises por protocolo mostraram 
reduções significativas nos níveis médios de 
glicose no sangue e hipoglicemia consecutiva 
e na ocorrência de hiperglicemia quando 
comparada a intervenção com o grupo 
controle. Concluiu-se que a implementação do 
N-DIABIT é viável, segura e não inferior aos 
cuidados médicos orientados sozinhos e que 
a adesão ao protocolo foi associada ao 
controle glicêmico melhorado 

A17 
Adaptar um algoritmo de cuidados de 
feridas cirúrgicas 

O algoritmo, quando comparado a diretrizes 
de cuidados de feridas já existentes, forneceu 
avaliação precisa da ferida, com 
confiabilidade, boa aplicabilidade e força de 
evidência. E seu uso demonstrou ser uma 
importante ferramenta para intervenção de 
enfermagem 

A18 
Avaliar a implantação de um programa 
de avaliação de deterioração de 
paciente para diminuir a mortalidade 

A aplicação desta ferramenta pode melhorar a 
qualidade dos cuidados 

A19 

Avaliar o nível de conhecimento e as 
aplicações das recomendações 
presentes nos guidelines de 
prevenção e tratamento de UP pelos 
enfermeiros 

Trata-se de uma ferramenta útil na detecção 
da necessidade de adaptar programas de 
treinamento de acordo com as necessidades 
reais dos profissionais como forma de 
melhorias 

Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2017. 

 

Os estudos demonstraram que as ferramentas de direcionamento para a prática 

assistencial são válidas e colocam em evidência o trabalho da enfermagem.  
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Alguns estudos, como A17 e A19, destacam que a experiência profissional 

deveria indicar maior conhecimento, porém os resultados demonstraram o inverso. Em 

A19 as enfermeiras e auxiliares com tempo de formação entre 0 a 5 anos 

apresentavam um conhecimento científico maior do que os com tempo de experiência 

acima de seis anos. Outro fator importante está relacionado à prática adequada. Os 

profissionais com tempo de experiência entre 0-5 e 6-10 anos apresentaram mais 

assertivas sobre a prática assistencial do que os com experiência acima de 10 anos. 

Pode-se inferir que os profissionais com o passar do tempo e sem os estímulos 

necessários para a aquisição de novos conhecimentos apresentam um déficit de 

conhecimento profissional.  

O estudo A7 analisou os resultados da implantação de um protocolo de queda 

em um hospital privado de São Paulo. Um fato que os autores destacaram foi que, ao 

implantar o protocolo, houve um aumento no percentual de queda. E o decréscimo 

deste percentual coincidiu com a implantação das ações preventivas. Tal fato pode 

relacionar-se com a mobilização da equipe em melhorar a qualidade assistencial. 

A prevenção de infecção da ferida operatória também é foco de atenção no que 

tange à segurança do paciente. O estudo A5, que avaliou a efetividade de protocolos 

de preparação da pele em nove hospitais da Múrcia, Espanha, evidenciou que se faz 

necessário melhorar os protocolos para que se tornem efetivos, fato que pode ser 

viabilizado pela criação de rotinas institucionais sem base científica confiáveis. 

Os estudos A8, A9 e A11 avaliaram o conhecimento dos enfermeiros sobre a 

avaliação dos aspectos clínicos, revelando que os enfermeiros delegavam ao 

profissional médico esta avaliação por não conhecerem a importância dos parâmetros 

analisados para a estabilidade hemodinâmica do paciente, negligenciando a adequada 

avaliação e o reconhecimento de descompensações. 

4.3  Resultados do efeito do banho com controle hidrotérmico do projeto 

integrado 

Os resultados dos achados no projeto integrado estão dispostos na Tabela 2. 

Foi testado o efeito do banho no leito com temperatura da água constante a 40°C e 
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sem manipulação da temperatura da água sobre o MVO2 no momento antes e após o 

banho, afim de se determinar o melhor tipo de banho para as seis condições 

hemodinâmica avaliadas.  

Tabela 2. Resultado do projeto integrado relacionando à temperatura da água, com os 
desfechos oxi-hemodinâmico associados à MVO2. Niterói, 2017 

Tipo de banho no leito Início do Banho N 

MV02 
média 
após 

banho 

Desvio 
padrão 

p-valor 

Frequência Cardíaca  
60 – 100 bpm 

    

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 5 7,7 3,74 
0.68 

Sim 13 7,04 3,14 
Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 4 9,98 4,27 
0.39 

Sim 15 7,97 4,02        
< 60 bpm 

    

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 14 7,49 3,46 
0.55 

Sim 4 6,32 2,39 
Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 18 8,25 4,11 
0.56 

Sim 1 6 -       
 > 100 bpm     

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 17 6,88 2,92 
0.04 

Sim 1 13,33 - 
Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 16 7,85 3,91 
0.18 

Sim 3 11,29 4,12       
Pressão arterial sistólica 

 120-139 mmHg     

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 7 7,2 3 
0.72 

Sim 10 7,77 3,24 
Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 13 8,79 3,86 
0.53 

Sim 6 7,52 4,64       
 <110 mmHg     

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 13 8,04 3,09 
0.23 

Sim 4 5,89 2,64 
Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 11 9,56 4,61 
0.14 

Sim 8 6,79 2,55       
 ≥140 mmHg     

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 14 7,23 3,1 
0.39 

Sim 3 8,96 2,93 
Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 14 7,1 3,45 
0.01 

Sim 5 12 3,54       
Continua... 

...continuação 

Tipo de banho no leito Início do Banho N 

MV02 
média 
após 

banho 

Desvio 
padrão 

p-valor 
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Pressão arterial diastólica 

Água com temperatura 
constante a 40°C 

80-89 mmHg     

Não 8 7,01 2,83 
0.52 

Sem manipulação da 
temperatura da água 

Sim 9 8 3,34 
Não 11 7,46 4,21 

0.25  Sim 8 9,67 3,67       
 <70 mmHg     

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 10 8,4 3,39 
0.17 

Sim 7 6,31 2,17 
Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 9 9,32 3,59 
0.35 

Sim 10 7,55 4,42       
 ≥90 mmHg     

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 16 7,26 2,93 
0.14 

Sim 1 11,95 - 
Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 18 8,49 4,13 
0.65 

Sim 1 6,57 -       

Pressão arterial média 
 93-106 mmHg     

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 7 6,75 2,96 
0.39 

Sim 10 8,08 3,16 
Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 10 6,14 2,15 
0.01 

Sim 8 10,73 4,54        
≤83 mmHg 

    

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 11 8,44 3,22 
0.10 

Sim 6 5,89 2,05 
Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 9 10,34 4,4 
0.01 

Sim 9 6,02 2,24       
 ≥107 mmHg     

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 16 7,26 2,83 
0.14 

Sim 1 11,95 - 
Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 17 8,24 4,17 
0.82 

Sim 1 7,25 -       

Oximetria de pulso  
95-100% 

    

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 3 10,35 2,69 
0.78 

Sim 14 6,93 2,86 
Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 2 4,99 1,47 
0.21 

Sim 13 8,69 3,89 
Continua... 

...continuação 

Tipo de banho no leito Início do Banho N 

MV02 
média 
após 

banho 

Desvio 
padrão 

p-valor 

Oximetria de pulso 
 ≤94%     

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 15 6,62 3,01 
0.06 

Sim 3 10,35 2,69 
Não 13 8,69 3,89 0.21 
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Sem manipulação da 
temperatura da água 

Sim 2 4,99 1,47 
      

Volume sistólico 
 ≤ 90 ml     

Água com temperatura 
constante a 40°C  

Não 10 6,93 3,08 
0.97 

Sim 6 6,89 3,2 
Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 8 7,81 4,08 
0.34 

Sim 8 9,89 4,3       
 14-21 ml     

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 7 7,05 2,95 
0.88 

Sim 9 6,81 3,24 
Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 9 9,46 4,22 
0.53 

Sim 7 8,07 4,34       
 42-61 ml     

Água com temperatura 
constante a 40°C 

Não 15 6,84 3,11 
0.71 

Sim 1 8,02 - 

Sem manipulação da 
temperatura da água 

Não 15 9,04 4,27 
0.50 

Sim 1 6,03 - 

Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2017.  

 

Ambas as intervenções não apresentaram efeitos significativos sobre a FC após 

o banho dos pacientes que se encontravam normocárdicos e bradicárdicos no 

momento pré-banho. No entanto, para pacientes taquicárdicos antes do início do 

banho, o banho sem manipulação da temperatura da água se apresentou como melhor 

opção, uma vez que não aumentou a MVO2 de forma significativa. 

Os pacientes que se encontravam com PAs normal ou baixa, ambos os banhos 

não apresentaram efeito significativo sobre a MVO2. Todavia, nos pacientes com a 

PAs > que 140 mmHg, o banho no leito com água em temperatura constante a 40°C 

foi melhor, uma vez que não incrementou significativamente o consumo miocárdico. 

Na avaliação inicial, pacientes com PAd normal, baixa ou alta não sofreram 

alterações significativas no consumo miocárdio, portanto, para tais condições, do 

ponto de vista hemodinâmico, é indiferente o controle térmico da água do banho. 

Pacientes com PAM normal antes do banho apresentaram aumento na MVO2 

de forma significativa, portanto, é melhor indicado o banho com controle constante da 

água a 40°C. Por outro lado, uma vez que a PAM esteja baixa, o banho sem 

manipulação da temperatura da água reduziu de forma significativa o consumo, 
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comportamento não demonstrado no outro tipo de banho no leito. Em condições de 

PAM alta nenhum banho apresentou efeito significativo. 

Tanto em relação à oximetria de pulso, quanto ao VS, o a manutenção da 

temperatura da água constante não implicou em alterações significativas da média da 

MVO2 após intervenção. 

Em síntese, o banho executado com a manipulação da água mantendo a 

constância de 40°C demonstrou ser melhor para o paciente com PAs maior ou igual a 

140 mmHg e PAM normal. Porém, o paciente que apresentou taquicardia se beneficiou 

do banho onde não houve a manipulação da temperatura da água. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1 Efeitos do banho no leito encontrado na literatura científica e no projeto 

integrado  

Até onde se sabe, esta é primeira vez que se desenvolveu um algoritmo de 

indicação de banho no leito para SCA, tomando por base três pilares de evidência: 

resultados da revisão da literatura, resultados dos desfechos de projeto integrado e 

adaptação de um protocolo de banho já descrito na literatura.  

Os principais achados na revisão de literatura sobre os efeitos de banho foram 

o incremento na FC (E8 -  p valor = 0,0516), na PAs (E4 - p valor = 0,017; E8 – p valor 

= 0,0542) e diminuição da SpO2 (E7 - decréscimo de 5% sobre o valor inicial). Já os 

achados do projeto integrado apontaram incremento na MVO2 quando o banho foi 

realizado à temperatura de 40ºC constante, em vigência de taquicardia, isto é, FC > 

100bpm (p valor = 0,04) e diante do banho sem manipulação da água em vigência de 

PAs elevada, isto é, PAs ≥140 mmHg (p valor = 0,01). 

Embora os desfechos do banho no leito avaliados na literatura selecionada 

tenham sido pouco elucidativos, percebeu-se que grande parte deles está relacionada 

às alterações cardiorrespiratórias. Ainda que no projeto integrado os desfechos 

tenham corroborado para descompensações com repercussões oxi-hemodinâmicas 

de pouca notoriedade do ponto de vista da gravidade, evidenciou-se que modificaram 

o comportamento hemodinâmico na SCA. Dessa forma, a relação entre o estado 

clínico do paciente e a escolha do tipo, forma e tempo de banho, e da temperatura da 

água disponível é tema que necessita de maior aprofundamento. 

O comportamento fisiológico do corpo frente ao banho pode ser alterado frente 

a diversas patologias e estado clínicos. Pacientes em pós-operatório de cirurgia 

cardíaca podem apresentar alterações relacionadas à FC e PA(77).  

Nos estudos selecionados na literatura, constatou-se que as variáveis mais 

estudadas foram a FC, a PAs e PAd, as quais foram abordadas pelos três artigos 

selecionados. Pode-se inferir que este resultado seja decorrente do fato de que estas 

variáveis são mensuradas de forma não invasiva, sendo de mais fácil monitoramento 
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no momento da pesquisa do que as demais variáveis que necessitam de dispositivos 

invasivos para sua mensuração.  

No projeto integrado também foi analisado o comportamento da FC, PAs e da 

PAd conjuntamente com a PAM, o VS e a SpO2. Correlacionando os achados na 

revisão com os do projeto integrado, as variáveis que apresentaram alteração frente 

ao banho no leito foram a PAs, a FC e a SpO2.  

A FC faz parte das noves variáveis prognósticas de mortalidade nas SCA(99) e, 

em conjunto com a PAs, constitui-se como preditor do consumo de oxigênio do 

miocárdio(11). Essas variáveis, em caso de SCA, devem apresentar valores mais 

próximos da normalidade a fim dese evitar novos episódios de isquemia e dor(11-13) e 

melhorar a perfusão miocárdica(100). Destaca-se que, nos estudos E4(77) e E8(22), tais 

variáveis foram as que apresentaram alterações significativas e que corroboraram os 

desfechos do projeto integrado. 

No que se refere à temperatura da água, são poucas as evidências científicas 

sobre a melhor temperatura para o banho. A tese que deu embasamento à revisão de 

literatura deste estudo evidenciou que uma temperatura a 40ºC constante seria mais 

adequada para o banho do paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca(17). 

Confirmando este achado, o estudo E7 também evidenciou que a constância da 

temperatura da água era superior à daquela que apresentava declínio ao longo do 

banho em pacientes em estado crítico e em uso de prótese ventilatória(27).  

No projeto integrado, os dois tipos de banho demonstraram benefícios ao 

paciente com SCA. Para pacientes com taquicardia no período antes do banho, a água 

sem constância da temperatura não incrementou significantemente a MVO2, 

considerando ser este tipo de banho mais benéfico para os pacientes com aumento 

da FC. Já os pacientes que iniciaram o banho com PAs maior do que 140 mmHg e 

que receberam o banho no leito com água em temperatura constante a 40°C 

mantiveram uma constância no valor de MVO2. Tal fato leva a inferenciar que o banho 

no leito possui atributos que podem ser específicos para cada tipo de patologia ou 

estado de saúde. Este fato reforça a afirmativa de que o banho no leito precisa ser 

planejado de forma sistematizada para atender às demandas fisiológicas dos 

pacientes coronariopatas.  
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Outros fatores relacionados ao banho que não foram objeto deste estudo podem 

constituir-se como fonte para mais experimentos. Destacam-se a ansiedade(101,102) e a 

mobilização para a realização da higiene e para troca da roupa de cama(103). A 

comunidade científica de enfermagem deve ser estimulada a pesquisar mais sobre 

estas variáveis e a elaborar protocolos e outros documentos que possam nortear a 

prática assistencial. 

5.2 Algoritmo e tomada de decisão 

Os principais achados da revisão da literatura sobre algoritmos apontam que 

essas ferramentas são úteis no direcionamento da decisão assistencial. Porém, alguns 

estudos elucubraram sobre a resistência da equipe de enfermagem em utilizar os 

algoritmos e em um déficit de conhecimento de enfermeiros mais experientes. 

A preocupação com a entrega de serviços de saúde com alto padrão de 

qualidade e segurança data de 1924, quando foi criado o Programa de Padronização 

Hospitalar pelo Colégio Americano de Cirurgiões. Este programa preconizava padrões 

de atendimento médico e o processo de trabalho, mas não contemplava as demais 

profissões(104). No Brasil, os primeiros estudos voltados para a qualidade hospitalar 

datam do ano de 1936(104). Sobre o assunto, estudo de 2001 mais recente retrata que 

o grande problema das falhas nos serviços de saúde decorriam da forma como o 

cuidado era organizado (falta de ambientes adequados, ausências de processos e 

recursos necessários), que impactavam diretamente a segurança, eficácia, eficiência 

e equidade destes serviços(105). 

Assim, para a garantia desses princípios, surgiu a necessidade de 

padronizações das ações de saúde, as quais foram traduzidas através de protocolos 

e algoritmos que direcionam a prática assistencial de uma ou várias profissões. 

Diante da revisão de literatura empreendida neste estudo, foi possível 

evidenciar que a aplicação de algoritmos para direcionamento da assistência de 

enfermagem e demais profissionais obtiveram resultados positivos. Vários são os 

algoritmos destinados à tomada de decisão, seja ela para direcionamento do 
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atendimento, para direcionamento de cuidados específicos ou, ainda, para 

organização de serviços. 

A equipe de enfermagem está presente em todos os setores de serviço 

hospitalar e na maioria das vezes o primeiro contato do paciente em um atendimento 

se dá com essa categoria profissional. Esta revisão possibilitou averiguar a importância 

destes algoritmos para direcionamento da prática assistencial independente da 

unidade de trabalho.  

O foco na qualidade e na segurança no processo de tomada de decisão 

possibilita a otimização de tempo e custo. Cita-se a classificação de risco ou triagem 

que, por meio de denominações coloridas, direciona o atendimento por ordem de 

prioridades e diminui os desfechos de morte(78,106,107). Equitativamente, a busca por 

qualidade na assistência prestada à população tem direcionado a criação de 

protocolos específicos para determinados problemas que poderiam originar risco de 

dano ou o dano propriamente dito.  

A preocupação com a qualidade dos cuidados possui dimensão bastante 

elevada, o que pode ser constatado com a criação do Programa Nacional de 

Segurança do Paciente(39) e a partir da construção de manuais de orientação para a 

prática segura(108). Em âmbito internacional, a OMS e o Instituto para Melhoria do 

Cuidado à Saúde (Institute of Healthcare Improvement - IHI) também têm se 

empenhado em campanhas de segurança do paciente, que estão voltadas para o 

controle de infecção, cirurgia segura, prevenção de UP, times de resposta rápida, uso 

racional de medicamentos, entre outros. Os protocolos e diretrizes são apresentados 

em vários formatos, podendo representar simples orientações como, também, 

algoritmos complexos(108,109)  

Destacaram-se, nesta revisão, algoritmos para a avaliação e tratamento das 

UP, eventos que se constituem importante indicador de qualidade da assistência de 

enfermagem(110); seguido por algoritmos de prevenção desse agravo, e de queda. É 

considerada queda qualquer ocorrência não intencional de deslocamento do paciente 

ao chão ou para abaixo de sua posição inicial(110).  

A utilização de ferramentas para melhoria do cuidado intra-hospitalar, 

principalmente na UTI, também tem sido alvo de muitos estudos. Vários protocolos 
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multidisciplinares têm sido descritos na literatura. Nesta revisão foi possível evidenciar 

estudos sobre a monitorização invasiva para avaliação de pacientes instáveis, 

tratamento da sepse e avalição de sedação. O uso de algoritmos e protocolos de 

sedação diminuíram o tempo de permanência na ventilação mecânica, o período de 

internação em UTI e no hospital e as realizações de traqueostomia. Um ensaio clínico 

aleatório controlado com 321 pacientes em VM, que testou o uso de um algoritmo de 

sedação para implementado por enfermeiros(111), apoia esses dados. Estudos 

multicêntricos e com diversidades de clínicas se mostram necessários para a 

determinação do efeito dos protocolos de sedação(112). 

Outro protocolo bastante difundido dentro das UTI são os de glicemia, uma vez 

que a manutenção de níveis glicêmicos aceitáveis nesta unidade tem sido grande 

desafio para a equipe multidisciplinar. Vários protocolos foram desenvolvidos para o 

direcionamento do manejo da hiperglicemia, porém, muitos destes direcionados para 

a tomada de decisão médica, embora os profissionais da enfermagem sejam os mais 

presentes à cabeceira do doente e são os que avaliam os níveis glicêmicos durante 

todo o turno de trabalho. O estudo A18, que investigou a viabilidade, a segurança e a 

eficácia do protocolo N-DIABIT aplicado por enfermeiros, encontrou que a aplicação 

do protocolo como forma de iniciar imediatamente o controle glicêmico não diferiu do 

início do tratamento por médicos, demonstrando sua eficácia e eficiência no manejo 

da hiperglicemia e controle de episódios de hipoglicemia pelos enfermeiros(85,96,113).  

No contexto de aplicação de protocolos, os sistemas informatizados também 

têm sido empregados como forma de agilizar o acesso à informação e melhorar a 

comunicação. O uso de protocolos, algoritmos e fluxogramas sob a forma de 

ferramentas informatizadas aumentou no âmbito dos serviços de saúde. 

Taisdispositivos permitem que enfermeiros e demais profissionais tenham acesso 

rápido às informações que subsidiarão a tomada de decisão. O uso de aplicativos e 

programas computacionais estão incluídos neste contexto(79,114,115). Como exemplo, 

cita-se o Processo de Enfermagem Informatizado (PEI) baseado na CIPE 1.0, os 

indicadores de segurança do paciente e de qualidade da assistência baseados nas 

orientações da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) e da American 

Association of Critical-Care Nurses (AACN), os sistemas de alertas para 
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direcionamento de condutas em UTI(79), a ferramenta de alerta computadorizada para 

detecção precoce de sepse na enfermariae o programa Critical Care Outreach 

adaptado para um hospital da África do Sul. Esse último consistiu em um escore de 

alertas e um algoritmo de avaliação de deterioração do paciente para uma resposta 

rápida, evitando, assim, a mortalidade de pacientes viáveis(96).  

A utilização dos algoritmos, seja de modo anotado ou informatizado, demonstra 

ser uma importante ferramenta de direcionamento do cuidado. Entretanto, para que 

seja garantido os resultados positivos, a equipe necessita estar treinada para sua 

aplicação e deverá haver o nivelamento de conhecimentos(116). 
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6 LIMITAÇÕES 

A construção do algoritmo foi alicerçada sobre um estudo descritivo. Trata-se 

de um desenho de pesquisa cuja finalidade é descrever a distribuição existente de 

variáveis, sem considerar hipóteses causais ou outras(117), além de perscrutar as 

distribuições das variáveis preditoras e os desfecho em uma determinada 

população(118). O estudo descritivo também tem o propósito de coletar variáveis 

existentes de forma detalhada e de utilizar os dados encontrados para justificar e 

avaliar as condições e práticas vigentes ou planejar de forma a promover melhorias na 

prática assistencial(119). 

Dessa forma, os dados do projeto integrado associado aos achados da literatura 

subsidiaram a construção do algoritmo, atendendo a perspectiva do desenho do 

estudo proposto e permitindo a mudança de prática de banho no leito.  

Destaca-se, contudo, a ausência da avaliação do desfecho FR, reportado nas 

publicações que avaliaram o efeito do banho no leito(22,77). Essa variável, em termos 

práticos, é uma medida obtida sobretudo na população em apreço, por meio da 

verificação direta pelo observador, portanto, sem condições de cegamento. Uma vez 

que o sujeito da pesquisa percebe este tipo de avaliação, ele pode reagir de forma 

anormal ao esperado e comprometer a variável a ser estudada. A literatura descreve 

essa ocorrência como efeito Hawthorne, isto é, o sujeito da pesquisa apresenta uma 

reação independente do que se pretende estudar, e essa reatividade pode associar-

se às condições ambientais, levando ao comprometimento da validade externa do 

estudo(119).  

A validade interna do estudo, todavia, também poderia ser comprometida com 

a mensuração direta, pois tal situação poderia despropositamente favorecer mudanças 

na medição e, consequentemente, manipular a varíavel. Assim, a ameaça a validade 

interna estaria relacionada à instrumentação, isto é, a variável poderia sofrer alteração 

em decorrência do método de mensuração e da observação do investigador(119).  

Diferentemente, as outras variáveis foram mensuradas por meio do 

equipamento de monitorização de bioimpedância, calibrado para fornecer rigor nas 
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medições, bem como houve um treinamento de toda a equipe de pesquisa para o 

manejo do equipamento e padronização da execuação das etapas do banho. 

Por outro lado, foi mensurada a SpO2 no sangue arterial, que pode predizer 

disfunção cardíaca por hipoxemia(120). Assim, é razoável supor que a adoção de 

variáveis não sujeitas à componentes psicoemocionais, seja do paciente, seja do 

enfermeiro, uma vez que se privilegiou a utilização de parâmetros impessoais e obtidos 

por meio de equipamentos acurados, não comprometeram o resultado e a conclusão 

deste trabalho. 
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7 CONCLUSÃO 

Este estudo possibilitou evidenciar que, mesmo com diminuto quantitativo de 

publicações sobre as repercussões oxi-hemodinâmicas no banho no leito, as 

publicações científicas selecionadas forneceram subsídios para descrever o padrão 

oxi-hemodinâmico relacionado ao banho. Os achados da literatura corroboraram com 

os achados do projeto integrado. Por conseguinte, os resultados derivados da busca 

por evidências relacionadas ao uso de algoritmos para a tomada de decisão 

assistencial demonstraram que a enfermagem tem se beneficiado com o uso desta 

ferramenta. 

Ainda foi possível determinar a temperatura da água ideal para o padrão 

hemodinâmico encontrado, bem como o tempo de execução de banho de 20 minutos 

os quais foram descritos em publicações anteriores.  

A adaptação das etapas de banho descritas por Potter e Perry também foi 

testada durante a realização do projeto integrado, comprovando que a sistematização 

da prática assistencial favorece a organização e a própria execução do banho.  

Correlacionado os achados na literatura publicada e do projeto integrado e 

mediante a adaptação das etapas de banho, foi efetuada a construção do algoritmo de 

banho, direcionando o tipo de banho (com ou sem manipulação da temperatura da 

água) para o estado clínico do paciente hospitalizado com SCA. A sistematização das 

etapas durante o banho no leito reforça a necessidade cada vez maior de inserir a SAE 

no contexto da prática assistencial, reforçando a determinação da legislação de 

enfermagem. Sistematizar o cuidado assegura uma prática livre de riscos e de 

possíveis danos. A segurança relacionada aos cuidados em saúde é imperativa e deve 

estar enraizada no cotidiano assistencial.  

Em síntese, assim como os algoritmos citados nos estudos da revisão, espera-

se que o algoritmo de banho no leito seja aplicado à prática assistencial nos serviços 

hospitalares público ou privado; e, como ferramenta de tomada de decisão, possibilite 

nortear a execução do procedimento de banho no leito considerando suas 

peculiaridades como a PA e a FC associada à temperatura da água. De igual forma, 
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espera-se que este produto possa vir a contribuir para o processo educacional de 

alunos de graduação no que tange ao ensino dos fundamentos da enfermagem. 

O empreendimento de novos ensaios clínicos, incluindo outras populações, se 

faz necessário para uma melhor compreensão dessa prática, assim como, para testar 

outras variáveis oxi-hemodinâmicas correlacionando-as não só com a temperatura da 

água, mas com outros fatores inerentes à clínica do paciente, ao ambiente e até 

mesmo ao tratamento.  

Esclarece-se que o algoritmo ainda não poderá ser aplicado na prática 

assistencial, pois necessita passar pelas etapas de validação de conteúdo e face. 

Estas etapas são necessárias, importantes e relevantes para dar valor científico e 

pedagógico à ferramenta. Esta será a próxima etapa a ser executada.  

Por fim, recomenda-se que novos estudos sejam implementados sobre os 

efeitos do banho, utilizando outras tecnologias e recrutando outras populações de 

pacientes críticos. 
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8 PRODUTO 

O produto final deste estudo foi o algoritmo das etapas de banho no leito para 

pacientes com IAM com classificação Killip-Kimball I e II. Os dados contidos neste 

algoritmo foram baseados na descrição de banho de Potter e Perry(20) adaptada para 

a necessidade da população estudada no projeto integrado “Consumo de oxigênio pelo 

miocárdio e aspectos hemodinâmicos durante o banho no leito de pacientes com 

infarto agudo do miocárdio”, bem como nos achados oxi-hemodinâmicos do mesmo 

estudo. 

Foi utilizado o freeware de modelagem de processo Bizagi BPMN Modeler 

versão 3.0, que entrega junto com a criação do algoritmo a descrição de toda a 

construção dele, que pode ser visualizada nos anexos. 

Na Figura 7, em que está demonstrado o produto deste trabalho, pode-se 

verificar as etapas percorridas. A primeira etapa trata da apresentação dos 

profissionais que executarão o banho no leito e comporta uma avaliação pré-banho, 

na qual o enfermeiro deverá avaliar os sinais vitais, decidir pelo tipo de banho, se com 

ou sem controle constante da temperatura da água e pelo executor do banho, que 

deverá proteger as linhas de infusão venosa e monitorização invasiva. 

A segunda etapa inicia-se com a higienização da região torácica, membros e 

região genital. Na terceira etapa do banho se escolhe o decúbito lateral com o qual se 

iniciará o procedimento, levando em conta o tempo de lateralização de segurança de 

cada decúbito. No decúbito lateral será efetuada a higiene dorsal e perianal, aplicação 

de hidrantes e cremes de assaduras, se indicado, e troca da roupa de cama. 

Na quarta e última etapa, as ações sãi: vestir o paciente, aplicar desodorante, 

hidrante e creme de assadura, se indicado; trocar os eletrodos e reprogramar os 

monitores; retirar as proteções das linhas vasculares, organizar o leito do paciente e; 

descartar do material de banho.  
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Figura 7. Algoritmo de banho no leito tradicional para SCA Killip I e II 

Fonte: Elaboração própria, Niterói 2017. 
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O algoritmo poderá ser utilizado no formato impresso A3 ou em formato de 

banner, e futuramente poderá ser convertido em material digital inserido em um 

aplicativo. 
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APENDICE 1. Seleção do vocabulário controlado conforme estratégia PICO 

Seleção dos tesauros conforme estratégia PICO para busca de evidências sobre 
padrão oxi-hemodinâmico. Niterói, 2016 

 TESAUROS DECs MESH 

P 

Cuidados críticos Critical care Critical care 

Unidades de Cuidados 
Respiratórios 

Respiratory Care units Respiratory care units 

Unidades de Cuidados 
Coronarianos 

Coronary Care Units Coronary care units 

Unidades de Queimados Burn Units Burn units 

Período pós-operatório Postoperative period Postoperative period 

Cuidados pós-operatórios Postoperative care Postoperative care 

Complicações pós-
operatórias 

Postoperative 
complications 

Postoperative 
complications 

Cirurgia torácica Thoracic surgery Thoracic surgery 

Procedimentos cirúrgicos 
torácicos 

Thoracic surgical 
procedures 

Thoracic surgical 
procedures 

Procedimentos cirúrgicos 
cardiovasculares 

Cardiovascular surgical 
procedures 

Cardiovascular surgical 
procedures 

Enfermagem em 
Emergência 

Emergency Nursing Emergency nursing 

I 

Banhos Baths Baths 

Higiene da Pele Skin Care Skin Care 

Hidroterapia Hydrotherapy Hydrotherapy 

Higiene Hygiene Hygiene 

O 

Monitorização transcutânea 
dos Gases Sanguíneos 

Blood Gas Monitoring 
Transcutaneous 

Blood gas monitoring, 
transcutaneous 

Temperatura corporal Body temperature Body Temperature 
Oximetria Oximetry Oximetry 
Frequência cardíaca Heart rate Heart rate 
Circulação sanguínea Blood circulation Blood circulation 
Hemodinâmica Hemodynamics Hemodynamics 
Consumo de Oxigênio Oxygen Consumption Oxygen consumption 
Débito cardíaco Cardiac output Cardiac output 
Resistência vascular Vascular resistance Vascular resistance 
Pressão arterial Arterial pressure Arterial pressure 
Pressão sanguínea Blood pressure Blood pressure 
Pressão venosa central Central venous pressure Central venous 

pressure 
Contração Miocárdica Myocardial Contraction Contraction, myocardial 
Volume Sistólico Stroke Volume Stroke Volume 
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Seleção dos tesauros conforme estratégia PICO para busca de evidências científicas 
sobre algoritmo. Niterói, 2016 

 TESAUROS DECs MESH 

P 

Hospitalização Hospitalization Hospitalization 

Pacientes internados Inpatients Inpatients  

Assistência hospitalar Hospital care / 

Unidades de Terapia 
Intensiva 

Intensive Care Units Intensive Care Units 

Assistência à Saúde Health Care Delivery of Health Care 

Unidades de Cuidados 
Coronarianos 

Coronary Care Units Coronary Care Units 

Unidades de Cuidados 
Respiratórios 

Respiratory Care Units Respiratory Care Units 

Unidades de Queimados Burn Units Burn Units  

Sala de Recuperação Recovery Room Recovery Room  

Centros cirúrgicos Surgicenters Surgicenters 

Unidades de Internação Inpatient Care Units / 

Hospitais  Hospitals Hospitals  

Unidades hospitalares Hospital units Hospital units 

I 

Enfermagem Nursing Nursings 

Cuidados de enfermagem Nursing Care Care, nursing 

Avaliação em Enfermagem Nursing Assessment Nursing Assessment 

Padrões de Prática em 
Enfermagem 

Practice Patterns, 
Nurses' 

Practice Patterns, 
Nurses' 

Enfermagem cardiovascular Cardiovascular Nursing CardiovascularNursing 

Enfermagem de cuidados 
críticos 

Critical Care Nursing Critical Care Nursing 

Assistência Centrada no 
Paciente 

Patient-Centered Care  Care, patient centered 

O 

Algoritmos Algorithms Algorithms 

Árvores de Decisões Decision Trees Decision Trees 

Tomada de Decisões Decision Making Decision Making 

Fluxo de trabalho Workflow Workflow 

Protocolos Protocols Clinical protocols 

Avaliação de Processos 
(Cuidados de Saúde) 

Process Assessment 
(Health Care) 

Process Assessment 
(Health Care) 
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APENDICE 2. Sintaxe da busca por evidências científicas por base de dados 

Estratégia de busca por publicações sobre as repercussões do banho no leito na base 
de dadosMEDLINE. Niterói, 2016 

PICO SINTAXE 

P 

((((((((((((critical care[MeSH Terms]) OR respiratory care units[MeSH Terms]) 
OR coronary care units[MeSH Terms]) OR burn units[MeSH Terms]) OR 
postoperative period[MeSH Terms]) OR postoperative care[MeSH Terms]) 
OR postoperative complications[MeSH Terms]) OR thoracic surgery[MeSH 
Terms]) OR thoracic surgical procedures[MeSH Terms]) OR cardiovascular 
surgical procedures[MeSH Terms]) OR emergency nursing[MeSH Terms])) 
OR (((((postoperative) OR postsurgical) OR coronary intensive care units) OR 
hemodynamically unstable) OR hemodynamic unstable) 

I 
(((("Baths"[Mesh]) OR "Hydrotherapy"[Mesh])) OR (((Bedbath) OR bath in the 
bed) OR bed bath)) OR (((wash*) OR clean*) OR hygien*) 

O 

((((((blood gas monitoring, transcutaneous[MeSH Terms]) OR oximetry[MeSH 
Terms]) OR blood circulation[MeSH Terms]) OR hemodynamics[MeSH 
Terms]) OR oxygen consumption[MeSH Terms])) OR (((((((((((((((((((((((Mixed 
venous oxygen saturation) OR heart catheterization) OR desaturation) OR 
mixed venous desaturation) OR arteriovenous oxygen difference) OR "VO2") 
OR peripheral resistance) OR media arterial pressure) OR arterial pressure) 
OR total peripheral resistance) OR blood pressure) OR pulmonary vascular 
resistance) OR pulmonary vascular resistance index) OR systemic vascular 
resistance) OR systemic vascular resistance index) OR cardiac index) OR 
heart rate) OR Cardiac output) OR artery pressure) OR pulmonary capillary 
wedge pressure) OR mean pulmonary capillary wedge pressure) OR 
pulmonary artery) OR Swan-Ganz)  

Critério
s de 

Exclusã
o 

((((((((intensive care, neonatal [MeSH Terms]) OR intensive care units, 
neonatal[MeSH Terms]) OR intensive care units, pediatric[MeSH Terms]) OR 
pregnant women[MeSH Terms]) OR adolescent pregnancy[MeSH Terms]) 
OR dentistry[MeSH Terms]) OR handwashing[MeSH Terms]) OR 
dental[MeSH Terms]) NOT dentist[MeSH Terms] 

Limites Humanos e Adultos (+ 19 anos) 

Sintaxe 

(((((((((("Baths"[Mesh]) OR "Hydrotherapy"[Mesh])) OR (((Bedbath) OR bath 
in the bed) OR bed bath)) OR (((wash*) OR clean*) OR hygien*))) AND 
(((((((((((((critical care[MeSH Terms]) OR respiratory care units[MeSH Terms]) 
OR coronary care units[MeSH Terms]) OR burn units[MeSH Terms]) OR 
postoperative period[MeSH Terms]) OR postoperative care[MeSH Terms]) 
OR postoperative complications[MeSH Terms]) OR thoracic surgery[MeSH 
Terms]) OR thoracic surgical procedures[MeSH Terms]) OR cardiovascular 
surgical procedures[MeSH Terms]) OR emergency nursing[MeSH Terms])) 
OR (((((postoperative) OR postsurgical) OR coronary intensive care units) OR 
hemodynamically unstable) OR hemodynamic unstable))))) OR 
((((((("Baths"[Mesh]) OR "Hydrotherapy"[Mesh])) OR (((Bedbath) OR bath in 
the bed) OR bed bath)) OR (((wash*) OR clean*) OR hygien*))) AND 
(((((((blood gas monitoring, transcutaneous[MeSH Terms]) OR 
oximetry[MeSH Terms]) OR blood circulation[MeSH Terms]) OR 
hemodynamics[MeSH Terms]) OR oxygen consumption[MeSH Terms])) OR 
(((((((((((((((((((((((Mixed venous oxygen saturation) OR heart catheterization) 
OR desaturation) OR mixed venous desaturation) OR arteriovenous oxygen 
difference) OR "VO2") OR peripheral resistance) OR media arterial pressure) 
OR arterial pressure) OR total peripheral resistance) OR blood pressure) OR 
pulmonary vascular resistance) OR pulmonary vascular resistance index) OR 
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systemic vascular resistance) OR systemic vascular resistance index) OR 
cardiac index) OR heart rate) OR Cardiac output) OR artery pressure) OR 
pulmonary capillary wedge pressure) OR mean pulmonary capillary wedge 
pressure) OR pulmonary artery) OR Swan-Ganz)))) NOT (((((((((intensive 
care, neonatal[MeSH Terms]) OR intensive care units, neonatal[MeSH 
Terms]) OR intensive care units, pediatric[MeSH Terms]) OR pregnant 
women[MeSH Terms]) OR adolescent pregnancy[MeSH Terms]) OR 
dentistry[MeSH Terms]) OR handwashing[MeSH Terms]) OR dental[MeSH 
Terms]) NOT dentist[MeSH Terms]) Filters: Publication date from 2010/01/01 
to 2015/12/31; Humans; Adult: 19+ years 

 
 

Estratégia de busca por publicações sobre as repercussões do banho no leito na 
base de dados CINAHL. Niterói, 2016 

 SINTAXE 

I 

MH ("baths" OR MH balneology ) OR ( bed bath OR bed bathing OR bath in 
bed OR bath in the bed OR bath on bed OR bath on the bed OR "bedbath" ) 
OR TI ( wash* OR TI clean* OR hygien* ) OR AB ( wash* OR AB clean* OR 
AB hygien* ) 

P 

MH ( MH "Critical Care" OR MH respiratory care unit OR MH coronary care 
unit OR MH burn unit OR MH postoperative period OR MH "Postoperative 
Care" OR MH "Postoperative Complications" OR MH "Thoracic Surgery" OR 
MH "Emergency Nursing" OR MH "Critical Care Nursing" OR MH "Cardiac 
Patients" OR MH "Heart Surgery" ) OR MH ( MH cardiovascular care OR MH 
cardiovascular nursing OR MH "Surgery, Cardiovascular" OR MH "Coronary 
Care Nursing Monitoring" OR MH "Hemodynamics" OR MH invasive 
hemodynamic monitoring OR MH "Critical Illness" OR MH "Critically Ill 
Patients" ) OR ( "postoperative" OR "postsurgical" OR "coronary intensive 
care units" OR "hemodynamically unstable" OR "hemodynamic unstable" ) 

O 

MH ( ((MH "Blood Gas Monitoring, Transcutaneous") OR (MH "Oximetry") OR 
(MH "Blood Circulation") OR (MH "Hemodynamics") OR (MH "Oxygen 
Consumption") OR (MH "Blood Flow Velocity") OR (MH "Blood Pressure") OR 
(MH "Blood Pressure (Saba CCC)") OR (MH "Pulse Oximetry") OR (MH 
"Cardiac Output") OR (MH "Pulmonary Wedge Pressure") OR (MH 
"Peripheral Circulation") OR (MH "Oxygen Transport") OR (MH "Central 
Venous Pressure") OR (MH "Swan-Ganz Catheterization") OR (MH "Swan-
Ganz Catheters") OR (MH "Vascular Resistance") OR (MH "Heart Rate") OR 
(MH "Heart Rate Variability") OR (MH "Vital Signs") OR (MH "Vital Signs 
Monitoring (Iowa NIC)") or (MH "Body Temperature") or (MH "Body 
Temperature Changes")) ) OR ( "Mixed venous oxygen saturation" OR "Heart 
Catheterization" OR "desaturation" OR "mixed venous desaturation" OR 
"arteriovenous oxygen difference" OR "VO2" OR "peripheral resistance" OR 
"media arterial pressure" OR "arterial pressure" OR "total peripheral 
resistance" OR "blood pressure" OR "pulmonary vascular resistance" OR 
"pulmonary vascular resistance index" OR "systemic vascular resistance" OR 
"systemic vascular resistance index" OR "cardiac index" OR "heart rate" OR 
"Cardiac output" OR "artery pressure" OR "pulmonary capillary wedge 
pressure" OR "mean pulmonary capillary wedge pressure" OR "pulmonary 
artery" OR "Swan-Ganz" OR "Swan Ganz" ) 

Critério
s de 

Exclusã
o 

(((MH " Intensive Care, Neonatal") OR (MH "Intensive Care Units, Neonatal") 
OR (MH "Intensive Care Units, Pediatric") OR (MH "Pregnancy") OR (MH 
"Dentistry") OR (MH "Handwashing"))) or ("dental" OR "dentist" OR "Pregnant 
Women") 
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Limites All adult 

Sintaxe 

( MH ( "baths" OR MH balneology ) OR ( bed bath OR bed bathing OR bath 
in bed OR bath in the bed OR bath on bed OR bath on the bed OR "bedbath" 
) OR TI ( wash* OR TI clean* OR hygien* ) OR AB ( wash* OR AB clean* OR 
AB hygien* ) ) AND ( MH ( MH "Critical Care" OR MH respiratory care unit OR 
MH coronary care unit OR MH burn unit OR MH postoperative period OR MH 
"Postoperative Care" OR MH "Postoperative Complications" OR MH 
"Thoracic Surgery" OR MH "Emergency Nursing" OR MH "Critical Care 
Nursing" OR MH "Cardiac Patients" OR MH "Heart Surgery" ) OR MH ( MH 
cardiovascular care OR MH cardiovascular nursing OR MH "Surgery, 
Cardiovascular" OR MH "Coronary Care Nursing Monitoring" OR MH 
"Hemodynamics" OR MH invasive hemodynamic monitoring OR MH "Critical 
Illness" OR MH "Critically Ill Patients" ) OR ( "postoperative" OR "postsurgical" 
OR "coronary intensive care units" OR "hemodynamically unstable" OR 
"hemodynamic unstable" ) ) ) AND ( ( MH ( "baths" OR MH balneology ) OR ( 
bed bath OR bed bathing OR bath in bed OR bath in the bed OR bath on bed 
OR bath on the bed OR "bedbath" ) OR TI ( wash* OR TI clean* OR hygien* 
) OR AB ( wash* OR AB clean* OR AB hygien* ) ) AND ( MH ( ((MH "Blood 
Gas Monitoring, Transcutaneous") OR (MH "Oximetry") OR (MH "Blood 
Circulation") OR (MH "Hemodynamics") OR (MH "Oxygen Consumption") OR 
(MH "Blood Flow Velocity") OR (MH "Blood Pressure") OR (MH "Blood 
Pressure (Saba CCC)") OR (MH "Pulse Oximetry") OR (MH "Cardiac Output") 
OR (MH "Pulmonary Wedge Pressure") OR (MH "Peripheral Circulation") OR 
(MH "Oxygen Transport") OR (MH "Central Venous Pressure") OR (MH 
"Swan-Ganz Catheterization") OR (MH "Swan-Ganz Catheters") OR (MH 
"Vascular Resistance") OR (MH "Heart Rate") OR (MH "Heart Rate 
Variability") OR (MH "Vital Signs") OR (MH "Vital Signs Monitoring (Iowa 
NIC)") or (MH "Body Temperature") or (MH "Body Temperature Changes")) ) 
OR ( "Mixed venous oxygen saturation" OR "Heart Catheterization" OR 
"desaturation" OR "mixed venous desaturation" OR "arteriovenous oxygen 
difference" OR "VO2" OR "peripheral resistance" OR "media arterial pressure" 
OR "arterial pressure" OR "total peripheral resistance" OR "blood pressure" 
OR "pulmonary vascular resistance" OR "pulmonary vascular resistance 
index" OR "systemic vascular resistance" OR "systemic vascular resistance 
index" OR "cardiac index" OR "heart rate" OR "Cardiac output" OR "artery 
pressure" OR "pulmonary capillary wedge pressure" OR "meanpulmonary 
capillary wedge pressure" OR "pulmonary artery" OR "Swan-Ganz" OR 
"Swan Ganz" ) ) ) NOT ( (((MH " Intensive Care, Neonatal") OR (MH "Intensive 
Care Units, Neonatal") OR (MH "Intensive Care Units, Pediatric") OR (MH 
"Pregnancy") OR (MH "Dentistry") OR (MH "Handwashing"))) or ("dental" OR 
"dentist" OR "Pregnant Women") ) 

 

Estratégia de busca por publicações sobre as repercussões do banho no leito na base 
de dados da EMBASE. Niterói, 2016 

P 

'intensive care'/exp OR 'care, intensive':ti,ab OR 'critical care':ti,ab OR 
'intensive care':ti,ab OR 'intensive therapy':ti,ab OR 'therapy, intensive':ti,ab 
OR 'intensive care nursing'/exp OR 'critical care nursing':ti,ab OR 'intensive 
care nursing':ti,ab OR 'coronary care unit'/exp OR 'cardiac icu':ti,ab OR 
'cardiac icus':ti,ab OR 'cardiac intensive care unit':ti,ab OR 'cardio-vascular 
intensive care unit':ti,ab OR 'cardiologic unit':ti,ab OR 'cardiology icu':ti,ab 
OR 'cardiology intensive care unit':ti,ab OR 'cardiology unit':ti,ab OR 
'cardiovascular icu':ti,ab OR 'cardiovascular intensive care unit':ti,ab OR 
'coronary icu':ti,ab OR 'coronary care unit':ti,ab OR 'coronary care units':ti,ab 
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OR 'coronary intensive care unit':ti,ab OR 'coronary resuscitation unit':ti,ab 
OR 'coronary unit':ti,ab OR 'cardiovascular nursing'/exp OR 'cardiovascular 
nursing':ti,ab OR 'coronary care nursing':ti,ab OR 'burn unit'/exp OR 
'bicu':ti,ab OR 'bicus':ti,ab OR 'burn icu':ti,ab OR 'burn icus':ti,ab OR 'burn 
intensive care unit':ti,ab OR 'burn trauma intensive care unit':ti,ab OR 'burn 
unit':ti,ab OR 'burn units':ti,ab OR 'burns intensive care unit':ti,ab OR 
'postoperative period'/exp OR 'postoperative period':ti,ab OR 'postoperative 
phase':ti,ab OR 'postoperative care'/exp OR 'care, postoperative':ti,ab OR 
'postoperative care':ti,ab OR 'postoperative therapy':ti,ab OR 'postoperative 
treatment':ti,ab OR 'postoperative complication'/exp OR 'complication, 
postoperative':ti,ab OR 'complication, surgical':ti,ab OR 'post-operative 
complication':ti,ab OR 'post-operative complications':ti,ab OR 'postoperative 
complication':ti,ab OR 'postoperative complications':ti,ab OR 'postsurgical 
complication':ti,ab OR 'surgical complication':ti,ab OR 'thorax surgery'/exp 
OR 'cardiothoracic surgery':ti,ab OR 'chest surgery':ti,ab OR 'chest wall 
surgery':ti,ab OR 'surgery, chest':ti,ab OR 'surgery, thoracic':ti,ab OR 
'surgery, thorax':ti,ab OR 'thoracic operation':ti,ab OR 'thoracic surgery':ti,ab 
OR 'thoracic surgical procedures':ti,ab OR 'thorax surgery':ti,ab OR 
'emergency nursing'/exp OR 'emergency nursing':ti,ab OR 'heart 
surgery'/exp OR 'cardiac surgery':ti,ab OR 'cardiac surgical procedures':ti,ab 
OR 'cardiosurgery':ti,ab OR 'heart operation':ti,ab OR 'heart surgery':ti,ab OR 
'myocardial resection':ti,ab OR 'surgery, heart':ti,ab OR 'cardiovascular 
surgery'/exp OR 'cardiovascular surgery':ti,ab OR 'cardiovascular surgical 
procedures':ti,ab OR 'hemodynamics'/exp OR 'cardiovascular 
haemodynamics':ti,ab OR 'cardiovascular hemodynamics':ti,ab OR 
'haemodynamic disturbance':ti,ab OR 'haemodynamic effect':ti,ab OR 
'haemodynamic phenomena':ti,ab OR 'haemodynamic processes':ti,ab OR 
'haemodynamic response':ti,ab OR 'haemodynamics':ti,ab OR 
'hemodynamic disturbance':ti,ab OR 'hemodynamic effect':ti,ab OR 
'hemodynamic phenomena':ti,ab OR 'hemodynamic processes':ti,ab OR 
'hemodynamic response':ti,ab OR 'hemodynamics':ti,ab OR 'patient 
monitoring'/exp OR 'patient monitoring':ti,ab OR 'hemodynamic 
monitoring'/exp OR 'haemodynamic monitoring':ti,ab OR 'hemodynamic 
monitoring':ti,ab OR 'monitoring, haemodynamic':ti,ab OR 'monitoring, 
hemodynamic':ti,ab OR 'critical illness'/exp OR 'critical illness':ti,ab OR 
'myocardial infaction':ti,ab 

I 

'bath'/exp OR 'bath' OR 'bathing' OR 'baths' OR 'water bath' OR 'waterbath' 
OR 'hygiene'/exp OR 'hygiene' OR 'hygiene care' OR 'hygienic assessment' 
OR 'skin cleansing' OR 'hydrotherapy'/exp OR 'bed bath':ti,ab OR 'bath in the 
bed':ti,ab OR 'bath on bed':ti,ab OR 'bath on the bed':ti,ab OR 'bath in 
bed':ti,ab OR wash*:ti,ab OR clean*:ti,ab OR hygien*:ti,ab 

O 

'transcutaneous oxygen monitoring'/exp OR 'blood gas monitoring, 
transcutaneous':ti,ab OR ‘oxygen tension monitoring, transcutaneous’:ti,ab 
OR ‘transcutaneous oxygen monitoring’:ti,ab OR ‘transcutaneous oxygen 
tension’:ti,ab OR ‘oximetry’/exp OR ‘blood oxygen measurement’:ti,ab OR 
‘oximetry’:ti,ab OR ‘oxygen measurement, blood’:ti,ab OR ‘oxymetry’:ti,ab 
OR ‘pulse oximetry’/exp OR ‘oximetry, pulse’:ti,ab OR ‘pulse oximetry’:ti,ab 
OR ‘circulation’/exp OR ‘blood circulation’:ti,ab OR ‘circulation’:ti,ab OR 
‘circulatory tract’:ti,ab OR ‘coronary hemodynamics’/exp OR ‘coronary 
haemodynamics’:ti,ab OR ‘coronary hemodynamics’:ti,ab OR 
‘haemodynamics, coronary’:ti,ab OR ‘hemodynamics, coronary’:ti,ab OR 
‘heart hemodynamics’/exp OR ‘cardiac haemodynamics’:ti,ab OR ‘cardiac 
hemodynamics’:ti,ab OR ‘haemodynamics, heart’:ti,ab OR ‘heart 
haemodynamics’:ti,ab OR ‘heart hemodynamics’:ti,ab OR ‘hemodynamics, 
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heart’:ti,ab OR ‘oxygen consumption’/exp OR ‘o2 consumption’:ti,ab OR ‘o2 
uptake’:ti,ab OR ‘oxygen consumption’:ti,ab OR ‘oxygen demand’:ti,ab OR 
‘oxygen intake’:ti,ab OR ‘oxygen requirement’:ti,ab OR ‘oxygen uptake’:ti,ab 
OR ‘oxygen utilization’:ti,ab OR ‘heart muscle oxygen consumption’/exp OR 
‘cardiac muscle oxygen consumption’:ti,ab OR ‘cardiac o2 consumption’:ti,ab 
OR ‘cardiac oxygen consumption’:ti,ab OR ‘heart muscle o2 
consumption’:ti,ab OR ‘heart muscle oxygen consumption’:ti,ab OR ‘heart o2 
consumption’:ti,ab OR ‘heart oxygen consumption’:ti,ab OR ‘heart oxygen 
requirement’:ti,ab OR ‘left ventricular oxygen consumption’:ti,ab OR 
‘myocardial 02 consumption’:ti,ab OR ‘myocardial o2 demand’:ti,ab OR 
‘myocardial oxygen consumption’:ti,ab OR ‘myocardial oxygen demand’:ti,ab 
OR ‘myocardial oxygen extraction’:ti,ab OR ‘myocardial oxygen 
metabolism’:ti,ab OR ‘myocardial oxygen uptake’:ti,ab OR ‘myocardium 
oxygen balance’:ti,ab OR ‘myocardium oxygen consumption’:ti,ab OR 
‘oxygen consumption, heart muscle’:ti,ab OR ‘blood flow velocity’/exp OR 
‘blood flow rate’:ti,ab OR ‘blood flow velocity’:ti,ab OR ‘blood velocity’:ti,ab 
OR ‘circulation velocity’:ti,ab OR ‘flow rate, blood’:ti,ab OR ‘velocity, blood 
flow’:ti,ab OR ‘blood pressure’/exp OR ‘blood pressure’:ti,ab OR ‘blood 
tension’:ti,ab OR ‘intravascular pressure’:ti,ab OR ‘normotension’:ti,ab OR 
‘pressure, blood’:ti,ab OR ‘vascular pressure’:ti,ab OR ‘heart output’/exp OR 
‘cardiac minute volume’:ti,ab OR ‘cardiac output’:ti,ab OR ‘cardiac ventricle 
output’:ti,ab OR ‘decreased cardiac output’:ti,ab OR ‘heart minute 
volume’:ti,ab OR ‘heart output’:ti,ab OR ‘heart ventricle output’:ti,ab OR 
‘minute volume, heart’:ti,ab OR ‘output, heart’:ti,ab OR ‘peripheral 
circulation’/exp OR ‘blood circulation, peripheral’:ti,ab OR ‘circulation 
peripheral’:ti,ab OR ‘circulation, peripheral’:ti,ab OR ‘peripheral blood 
circulation’:ti,ab OR ‘peripheral blood flow’:ti,ab OR ‘peripheral 
circulation’:ti,ab OR ‘peripheral vascular circulation’:ti,ab OR ‘peripheral 
vascular flow’:ti,ab OR ‘oxygen transport’/exp OR ‘model, oxygen 
transport’:ti,ab OR ‘o2 transport’:ti,ab OR ‘oxygen transport’:ti,ab OR ‘oxygen 
transport model’:ti,ab OR ‘transport, oxygen’:ti,ab OR ‘central venous 
pressure’/exp OR ‘cvp (central venous pressure)’:ti,ab OR ‘central vein 
pressure’:ti,ab OR ‘central venous pressure’:ti,ab OR ‘jugular vein 
pressure’:ti,ab OR ‘jugular venous pressure’:ti,ab OR ‘vein pressure, 
central’:ti,ab OR ‘venous central pressure’:ti,ab OR ‘venous pressure, 
central’:ti,ab OR ‘swan ganz catheter’/exp OR ‘swan ganz catheter’:ti,ab OR 
‘swan-ganz catheter’:ti,ab OR ‘ganz swan catheter’:ti,ab OR ‘swan-ganz 
catheter, device’:ti,ab OR ‘vascular resistance’/exp OR ‘blood flow 
resistance’:ti,ab OR ‘blood vessel resistance’:ti,ab OR ‘peripheral 
resistance’:ti,ab OR ‘peripheral vascular resistance’:ti,ab OR ‘total peripheral 
resistance’:ti,ab OR ‘vascular resistance’:ti,ab OR ‘vascular vessel 
resistance’:ti,ab OR ‘venous resistance’:ti,ab OR ‘heart rate’/exp OR ‘cardiac 
frequency’:ti,ab OR ‘cardiac rate’:ti,ab OR ‘heart frequency’:ti,ab OR ‘heart 
rate’:ti,ab OR ‘rate, heart’:ti,ab OR ‘ventricle rate’:ti,ab OR ‘heart rate 
variability’/exp OR ‘heart rate variability’:ti,ab OR ‘variability, heart rate’:ti,ab 
OR ‘body temperature’/exp OR ‘body heat’:ti,ab OR ‘body temperature’:ti,ab 
OR ‘normothermia’:ti,ab OR ‘temperature, body’:ti,ab OR ‘body temperature 
monitoring’/exp OR ‘body temperature monitoring’:ti,ab OR ‘monitoring, body 
temperature’:ti,ab OR ‘blood volume’/exp OR ‘blood volume’:ti,ab OR ‘blood 
volume regulation’:ti,ab OR ‘central blood volume’:ti,ab OR ‘circulating blood 
volume’:ti,ab OR ‘normovolaemia’:ti,ab OR ‘normovolemia’:ti,ab OR ‘total 
blood volume’:ti,ab OR ‘volume, blood’:ti,ab OR ‘mixed venous oxygen 
saturation’/exp OR ‘heart catheterization’/exp OR ‘cardiac 
catheterisation’:ti,ab OR ‘cardiac catheterization’:ti,ab OR ‘catheterisation, 
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heart’:ti,ab OR ‘catheterization, heart’:ti,ab OR ‘heart catherization’:ti,ab OR 
‘heart catheterisation’:ti,ab OR ‘heart catheterization’:ti,ab OR ‘mixed venous 
desaturation’:ti,ab OR ‘arteriovenous oxygen difference’/exp OR vo2:ti,ab 
OR ‘media arterial pressure’:ti,ab OR ‘pulmonary vascular resistance 
index’/exp OR ‘systemic vascular resistance’/exp OR ‘systemic vascular 
resistance’:ti,ab OR ‘systemic vascular resistance index’/exp OR ‘heart 
index’/exp OR ‘cardiac index’:ti,ab OR ‘heart index’:ti,ab OR ‘index, 
heart’:ti,ab OR ‘arterial pressure’/exp OR ‘arterial blood pressure’:ti,ab OR 
‘arterial pressure’:ti,ab OR ‘artery blood pressure’:ti,ab OR ‘artery 
pressure’:ti,ab OR ‘intraarterial blood pressure’:ti,ab OR ‘intraarterial 
pressure’:ti,ab OR ‘systemic arterial pressure’:ti,ab OR ‘systemic artery 
pressure’:ti,ab OR ‘pulmonary artery occlusion pressure’/exp OR ‘paop’:ti,ab 
OR ‘pcwp’:ti,ab OR ‘lung capillary wedge pressure’:ti,ab OR ‘pulmonary 
arterial occlusion pressure’:ti,ab OR ‘pulmonary artery occlusion 
pressure’:ti,ab OR ‘pulmonary capillary wedge pressure’:ti,ab OR ‘mean 
pulmonary capillary wedge pressure’:ti,ab OR ‘pulmonary artery’/exp OR 
‘arteria pulmonalis’:ti,ab OR ‘artery, pulmonary’:ti,ab OR ‘pulmonary 
artery’:ti,ab OR ‘heart stroke volume’/exp OR ‘cardiac ventricle stroke 
volume’:ti,ab OR ‘heart stroke volume’:ti,ab OR ‘heart ventricle stroke 
volume’:ti,ab OR ‘stroke volume’:ti,ab 

I AND P 

('bath'/exp OR 'bath' OR 'bathing' OR 'baths' OR 'water bath' OR 'waterbath' 
OR 'hygiene'/exp OR 'hygiene' OR 'hygiene care' OR 'hygienic assessment' 
OR 'skin cleansing' OR 'hydrotherapy'/exp OR 'bed bath':ti,ab OR 'bath in the 
bed':ti,ab OR 'bath on bed':ti,ab OR 'bath on the bed':ti,ab OR 'bath in 
bed':ti,ab OR wash*:ti,ab OR clean*:ti,ab OR hygien*:ti,ab) AND ('intensive 
care'/exp OR 'care, intensive':ti,ab OR 'critical care':ti,ab OR 'intensive 
care':ti,ab OR 'intensive therapy':ti,ab OR 'therapy, intensive':ti,ab OR 
'intensive care nursing'/exp OR 'critical care nursing':ti,ab OR 'intensive care 
nursing':ti,ab OR 'coronary care unit'/exp OR 'cardiac icu':ti,ab OR 'cardiac 
icus':ti,ab OR 'cardiac intensive care unit':ti,ab OR 'cardio-vascular intensive 
care unit':ti,ab OR 'cardiologic unit':ti,ab OR 'cardiology icu':ti,ab OR 
'cardiology intensive care unit':ti,ab OR 'cardiology unit':ti,ab OR 
'cardiovascular icu':ti,ab OR 'cardiovascular intensive care unit':ti,ab OR 
'coronary icu':ti,ab OR 'coronary care unit':ti,ab OR 'coronary care units':ti,ab 
OR 'coronary intensive care unit':ti,ab OR 'coronary resuscitation unit':ti,ab 
OR 'coronary unit':ti,ab OR 'cardiovascular nursing'/exp OR 'cardiovascular 
nursing':ti,ab OR 'coronary care nursing':ti,ab OR 'burn unit'/exp OR 
'bicu':ti,ab OR 'bicus':ti,ab OR 'burn icu':ti,ab OR 'burn icus':ti,ab OR 'burn 
intensive care unit':ti,ab OR 'burn trauma intensive care unit':ti,ab OR 'burn 
unit':ti,ab OR 'burn units':ti,ab OR 'burns intensive care unit':ti,ab OR 
'postoperative period'/exp OR 'postoperative period':ti,ab OR 'postoperative 
phase':ti,ab OR 'postoperative care'/exp OR 'care, postoperative':ti,ab OR 
'postoperative care':ti,ab OR 'postoperative therapy':ti,ab OR 'postoperative 
treatment':ti,ab OR 'postoperative complication'/exp OR 'complication, 
postoperative':ti,ab OR 'complication, surgical':ti,ab OR 'post-operative 
complication':ti,ab OR 'post-operative complications':ti,ab OR 'postoperative 
complication':ti,ab OR 'postoperative complications':ti,ab OR 'postsurgical 
complication':ti,ab OR 'surgical complication':ti,ab OR 'thorax surgery'/exp 
OR 'cardiothoracic surgery':ti,ab OR 'chest surgery':ti,ab OR 'chest wall 
surgery':ti,ab OR 'surgery, chest':ti,ab OR 'surgery, thoracic':ti,ab OR 
'surgery, thorax':ti,ab OR 'thoracic operation':ti,ab OR 'thoracic surgery':ti,ab 
OR 'thoracic surgical procedures':ti,ab OR 'thorax surgery':ti,ab OR 
'emergency nursing'/exp OR 'emergency nursing':ti,ab OR 'heart 
surgery'/exp OR 'cardiac surgery':ti,ab OR 'cardiac surgical procedures':ti,ab 
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OR 'cardiosurgery':ti,ab OR 'heart operation':ti,ab OR 'heart surgery':ti,ab OR 
'myocardial resection':ti,ab OR 'surgery, heart':ti,ab OR 'cardiovascular 
surgery'/exp OR 'cardiovascular surgery':ti,ab OR 'cardiovascular surgical 
procedures':ti,ab OR 'hemodynamics'/exp OR 'cardiovascular 
haemodynamics':ti,ab OR 'cardiovascular hemodynamics':ti,ab OR 
'haemodynamic disturbance':ti,ab OR 'haemodynamic effect':ti,ab OR 
'haemodynamic phenomena':ti,ab OR 'haemodynamic processes':ti,ab OR 
'haemodynamic response':ti,ab OR 'haemodynamics':ti,ab OR 
'hemodynamic disturbance':ti,ab OR 'hemodynamic effect':ti,ab OR 
'hemodynamic phenomena':ti,ab OR 'hemodynamic processes':ti,ab OR 
'hemodynamic response':ti,ab OR 'hemodynamics':ti,ab OR 'patient 
monitoring'/exp OR 'patient monitoring':ti,ab OR 'hemodynamic 
monitoring'/exp OR 'haemodynamic monitoring':ti,ab OR 'hemodynamic 
monitoring':ti,ab OR 'monitoring, haemodynamic':ti,ab OR 'monitoring, 
hemodynamic':ti,ab OR 'critical illness'/exp OR 'critical illness':ti,ab OR 
'myocardial infaction':ti,ab) 

I AND O 

('bath'/exp OR 'bath' OR 'bathing' OR 'baths' OR 'water bath' OR 'waterbath' 
OR 'hygiene'/exp OR 'hygiene' OR 'hygiene care' OR 'hygienic assessment' 
OR 'skin cleansing' OR 'hydrotherapy'/exp OR 'bed bath':ti,ab OR 'bath in the 
bed':ti,ab OR 'bath on bed':ti,ab OR 'bath on the bed':ti,ab OR 'bath in 
bed':ti,ab OR wash*:ti,ab OR clean*:ti,ab OR hygien*:ti,ab) AND 
('transcutaneous oxygen monitoring'/exp OR 'blood gas monitoring, 
transcutaneous':ti,ab OR ‘oxygen tension monitoring, transcutaneous’:ti,ab 
OR ‘transcutaneous oxygen monitoring’:ti,ab OR ‘transcutaneous oxygen 
tension’:ti,ab OR ‘oximetry’/exp OR ‘blood oxygen measurement’:ti,ab OR 
‘oximetry’:ti,ab OR ‘oxygen measurement, blood’:ti,ab OR ‘oxymetry’:ti,ab 
OR ‘pulse oximetry’/exp OR ‘oximetry, pulse’:ti,ab OR ‘pulse oximetry’:ti,ab 
OR ‘circulation’/exp OR ‘blood circulation’:ti,ab OR ‘circulation’:ti,ab OR 
‘circulatory tract’:ti,ab OR ‘coronary hemodynamics’/exp OR ‘coronary 
haemodynamics’:ti,ab OR ‘coronary hemodynamics’:ti,ab OR 
‘haemodynamics, coronary’:ti,ab OR ‘hemodynamics, coronary’:ti,ab OR 
‘heart hemodynamics’/exp OR ‘cardiac haemodynamics’:ti,ab OR ‘cardiac 
hemodynamics’:ti,ab OR ‘haemodynamics, heart’:ti,ab OR ‘heart 
haemodynamics’:ti,ab OR ‘heart hemodynamics’:ti,ab OR ‘hemodynamics, 
heart’:ti,ab OR ‘oxygen consumption’/exp OR ‘o2 consumption’:ti,ab OR ‘o2 
uptake’:ti,ab OR ‘oxygen consumption’:ti,ab OR ‘oxygen demand’:ti,ab OR 
‘oxygen intake’:ti,ab OR ‘oxygen requirement’:ti,ab OR ‘oxygen uptake’:ti,ab 
OR ‘oxygen utilization’:ti,ab OR ‘heart muscle oxygen consumption’/exp OR 
‘cardiac muscle oxygen consumption’:ti,ab OR ‘cardiac o2 consumption’:ti,ab 
OR ‘cardiac oxygen consumption’:ti,ab OR ‘heart muscle o2 
consumption’:ti,ab OR ‘heart muscle oxygen consumption’:ti,ab OR ‘heart o2 
consumption’:ti,ab OR ‘heart oxygen consumption’:ti,ab OR ‘heart oxygen 
requirement’:ti,ab OR ‘left ventricular oxygen consumption’:ti,ab OR 
‘myocardial 02 consumption’:ti,ab OR ‘myocardial o2 demand’:ti,ab OR 
‘myocardial oxygen consumption’:ti,ab OR ‘myocardial oxygen demand’:ti,ab 
OR ‘myocardial oxygen extraction’:ti,ab OR ‘myocardial oxygen 
metabolism’:ti,ab OR ‘myocardial oxygen uptake’:ti,ab OR ‘myocardium 
oxygen balance’:ti,ab OR ‘myocardium oxygen consumption’:ti,ab OR 
‘oxygen consumption, heart muscle’:ti,ab OR ‘blood flow velocity’/exp OR 
‘blood flow rate’:ti,ab OR ‘blood flow velocity’:ti,ab OR ‘blood velocity’:ti,ab 
OR ‘circulation velocity’:ti,ab OR ‘flow rate, blood’:ti,ab OR ‘velocity, blood 
flow’:ti,ab OR ‘blood pressure’/exp OR ‘blood pressure’:ti,ab OR ‘blood 
tension’:ti,ab OR ‘intravascular pressure’:ti,ab OR ‘normotension’:ti,ab OR 
‘pressure, blood’:ti,ab OR ‘vascular pressure’:ti,ab OR ‘heart output’/exp OR 
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‘cardiac minute volume’:ti,ab OR ‘cardiac output’:ti,ab OR ‘cardiac ventricle 
output’:ti,ab OR ‘decreased cardiac output’:ti,ab OR ‘heart minute 
volume’:ti,ab OR ‘heart output’:ti,ab OR ‘heart ventricle output’:ti,ab OR 
‘minute volume, heart’:ti,ab OR ‘output, heart’:ti,ab OR ‘peripheral 
circulation’/exp OR ‘blood circulation, peripheral’:ti,ab OR ‘circulation 
peripheral’:ti,ab OR ‘circulation, peripheral’:ti,ab OR ‘peripheral blood 
circulation’:ti,ab OR ‘peripheral blood flow’:ti,ab OR ‘peripheral 
circulation’:ti,ab OR ‘peripheral vascular circulation’:ti,ab OR ‘peripheral 
vascular flow’:ti,ab OR ‘oxygen transport’/exp OR ‘model, oxygen 
transport’:ti,ab OR ‘o2 transport’:ti,ab OR ‘oxygen transport’:ti,ab OR ‘oxygen 
transport model’:ti,ab OR ‘transport, oxygen’:ti,ab OR ‘central venous 
pressure’/exp OR ‘cvp (central venous pressure)’:ti,ab OR ‘central vein 
pressure’:ti,ab OR ‘central venous pressure’:ti,ab OR ‘jugular vein 
pressure’:ti,ab OR ‘jugular venous pressure’:ti,ab OR ‘vein pressure, 
central’:ti,ab OR ‘venous central pressure’:ti,ab OR ‘venous pressure, 
central’:ti,ab OR ‘swan ganz catheter’/exp OR ‘swan ganz catheter’:ti,ab OR 
‘swan-ganz catheter’:ti,ab OR ‘ganz swan catheter’:ti,ab OR ‘swan-ganz 
catheter, device’:ti,ab OR ‘vascular resistance’/exp OR ‘blood flow 
resistance’:ti,ab OR ‘blood vessel resistance’:ti,ab OR ‘peripheral 
resistance’:ti,ab OR ‘peripheral vascular resistance’:ti,ab OR ‘total peripheral 
resistance’:ti,ab OR ‘vascular resistance’:ti,ab OR ‘vascular vessel 
resistance’:ti,ab OR ‘venous resistance’:ti,ab OR ‘heart rate’/exp OR ‘cardiac 
frequency’:ti,ab OR ‘cardiac rate’:ti,ab OR ‘heart frequency’:ti,ab OR ‘heart 
rate’:ti,ab OR ‘rate, heart’:ti,ab OR ‘ventricle rate’:ti,ab OR ‘heart rate 
variability’/exp OR ‘heart rate variability’:ti,ab OR ‘variability, heart rate’:ti,ab 
OR ‘body temperature’/exp OR ‘body heat’:ti,ab OR ‘body temperature’:ti,ab 
OR ‘normothermia’:ti,ab OR ‘temperature, body’:ti,ab OR ‘body temperature 
monitoring’/exp OR ‘body temperature monitoring’:ti,ab OR ‘monitoring, body 
temperature’:ti,ab OR ‘blood volume’/exp OR ‘blood volume’:ti,ab OR ‘blood 
volume regulation’:ti,ab OR ‘central blood volume’:ti,ab OR ‘circulating blood 
volume’:ti,ab OR ‘normovolaemia’:ti,ab OR ‘normovolemia’:ti,ab OR ‘total 
blood volume’:ti,ab OR ‘volume, blood’:ti,ab OR ‘mixed venous oxygen 
saturation’/exp OR ‘heart catheterization’/exp OR ‘cardiac 
catheterisation’:ti,ab OR ‘cardiac catheterization’:ti,ab OR ‘catheterisation, 
heart’:ti,ab OR ‘catheterization, heart’:ti,ab OR ‘heart catherization’:ti,ab OR 
‘heart catheterisation’:ti,ab OR ‘heart catheterization’:ti,ab OR ‘mixed venous 
desaturation’:ti,ab OR ‘arteriovenous oxygen difference’/exp OR vo2:ti,ab 
OR ‘media arterial pressure’:ti,ab OR ‘pulmonary vascular resistance 
index’/exp OR ‘systemic vascular resistance’/exp OR ‘systemic vascular 
resistance’:ti,ab OR ‘systemic vascular resistance index’/exp OR ‘heart 
index’/exp OR ‘cardiac index’:ti,ab OR ‘heart index’:ti,ab OR ‘index, 
heart’:ti,ab OR ‘arterial pressure’/exp OR ‘arterial blood pressure’:ti,ab OR 
‘arterial pressure’:ti,ab OR ‘artery blood pressure’:ti,ab OR ‘artery 
pressure’:ti,ab OR ‘intraarterial blood pressure’:ti,ab OR ‘intraarterial 
pressure’:ti,ab OR ‘systemic arterial pressure’:ti,ab OR ‘systemic artery 
pressure’:ti,ab OR ‘pulmonary artery occlusion pressure’/exp OR ‘paop’:ti,ab 
OR ‘pcwp’:ti,ab OR ‘lung capillary wedge pressure’:ti,ab OR ‘pulmonary 
arterial occlusion pressure’:ti,ab OR ‘pulmonary artery occlusion 
pressure’:ti,ab OR ‘pulmonary capillary wedge pressure’:ti,ab OR ‘mean 
pulmonary capillary wedge pressure’:ti,ab OR ‘pulmonary artery’/exp OR 
‘arteria pulmonalis’:ti,ab OR ‘artery, pulmonary’:ti,ab OR ‘pulmonary 
artery’:ti,ab OR ‘heart stroke volume’/exp OR ‘cardiac ventricle stroke 
volume’:ti,ab OR ‘heart stroke volume’:ti,ab OR ‘heart ventricle stroke 
volume’:ti,ab OR ‘stroke volume’:ti,ab) 
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Critérios 
de 

Exclusão 

'newborn intensive care'/exp OR 'newborn intensive care' OR 'pediatric 
intensive care unit'/exp OR 'pediatric intensive care unit' OR 'pediatric 
intensive care nursing'/exp OR 'pediatric intensive care nursing' OR 
'pediatrics'/exp OR pediatrics OR 'pregnancy'/exp OR pregnancy OR 
'pregnant woman'/exp OR 'pregnant woman' OR ('dental'/exp OR dental 
AND ('care'/exp OR care)) OR 'hand washing'/exp OR 'hand washing' OR 
'dental'/exp OR dental OR 'dentist'/exp OR dentist OR 'dentistry'/exp OR 
dentistry 

Limites Humanos; Adulto 

(I And P) 
OR 

(I And O) 

((('bath'/exp or 'bath' or 'bathing' or 'baths' or 'water bath' or 'waterbath' or 
'hygiene'/exp or 'hygiene' or 'hygiene care' or 'hygienic assessment' or 'skin 
cleansing' or 'hydrotherapy'/exp or 'bed bath':ti,ab or 'bath in the bed':ti,ab or 
'bath on bed':ti,ab or 'bath on the bed':ti,ab or 'bath in bed':ti,ab or wash*:ti,ab 
or clean*:ti,ab or hygien*:ti,ab) and ('intensive care'/exp or 'care, 
intensive':ti,ab or 'critical care':ti,ab or 'intensive care':ti,ab or 'intensive 
therapy':ti,ab or 'therapy, intensive':ti,ab or 'intensive care nursing'/exp or 
'critical care nursing':ti,ab or 'intensive care nursing':ti,ab or 'coronary care 
unit'/exp or 'cardiac icu':ti,ab or 'cardiac icus':ti,ab or 'cardiac intensive care 
unit':ti,ab or 'cardio-vascular intensive care unit':ti,ab or 'cardiologic unit':ti,ab 
or 'cardiology icu':ti,ab or 'cardiology intensive care unit':ti,ab or 'cardiology 
unit':ti,ab or 'cardiovascular icu':ti,ab or 'cardiovascular intensive care 
unit':ti,ab or 'coronary icu':ti,ab or 'coronary care unit':ti,ab or 'coronary care 
units':ti,ab or 'coronary intensive care unit':ti,ab or 'coronary resuscitation 
unit':ti,ab or 'coronary unit':ti,ab or 'cardiovascular nursing'/exp or 
'cardiovascular nursing':ti,ab or 'coronary care nursing':ti,ab or 'burn unit'/exp 
or 'bicu':ti,ab or 'bicus':ti,ab or 'burn icu':ti,ab or 'burn icus':ti,ab or 'burn 
intensive care unit':ti,ab or 'burn trauma intensive care unit':ti,ab or 'burn 
unit':ti,ab or 'burn units':ti,ab or 'burns intensive care unit':ti,ab or 
'postoperative period'/exp or 'postoperative period':ti,ab or 'postoperative 
phase':ti,ab or 'postoperative care'/exp or 'care, postoperative':ti,ab or 
'postoperative care':ti,ab or 'postoperative therapy':ti,ab or 'postoperative 
treatment':ti,ab or 'postoperative complication'/exp or 'complication, 
postoperative':ti,ab or 'complication, surgical':ti,ab or 'post-operative 
complication':ti,ab or 'post-operative complications':ti,ab or 'postoperative 
complication':ti,ab or 'postoperative complications':ti,ab or 'postsurgical 
complication':ti,ab or 'surgical complication':ti,ab or 'thorax surgery'/exp or 
'cardiothoracic surgery':ti,ab or 'chest surgery':ti,ab or 'chest wall 
surgery':ti,ab or 'surgery, chest':ti,ab or 'surgery, thoracic':ti,ab or 'surgery, 
thorax':ti,ab or 'thoracic operation':ti,ab or 'thoracic surgery':ti,ab or 'thoracic 
surgical procedures':ti,ab or 'thorax surgery':ti,ab or 'emergency nursing'/exp 
or 'emergency nursing':ti,ab or 'heart surgery'/exp or 'cardiac surgery':ti,ab or 
'cardiac surgical procedures':ti,ab or 'cardiosurgery':ti,ab or 'heart 
operation':ti,ab or 'heart surgery':ti,ab or 'myocardial resection':ti,ab or 
'surgery, heart':ti,ab or 'cardiovascular surgery'/exp or 'cardiovascular 
surgery':ti,ab or 'cardiovascular surgical procedures':ti,ab or 
'hemodynamics'/exp or 'cardiovascular haemodynamics':ti,ab or 
'cardiovascular hemodynamics':ti,ab or 'haemodynamic disturbance':ti,ab or 
'haemodynamic effect':ti,ab or 'haemodynamic phenomena':ti,ab or 
'haemodynamic processes':ti,ab or 'haemodynamic response':ti,ab or 
'haemodynamics':ti,ab or 'hemodynamic disturbance':ti,ab or 'hemodynamic 
effect':ti,ab or 'hemodynamic phenomena':ti,ab or 'hemodynamic 
processes':ti,ab or 'hemodynamic response':ti,ab or 'hemodynamics':ti,ab or 
'patient monitoring'/exp or 'patient monitoring':ti,ab or 'hemodynamic 
monitoring'/exp or 'haemodynamic monitoring':ti,ab or 'hemodynamic 
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monitoring':ti,ab or 'monitoring, haemodynamic':ti,ab or 'monitoring, 
hemodynamic':ti,ab or 'critical illness'/exp or 'critical illness':ti,ab or 
'myocardial infaction':ti,ab)) and (('bath'/exp or 'bath' or 'bathing' or 'baths' or 
'water bath' or 'waterbath' or 'hygiene'/exp or 'hygiene' or 'hygiene care' or 
'hygienic assessment' or 'skin cleansing' or 'hydrotherapy'/exp or 'bed 
bath':ti,ab or 'bath in the bed':ti,ab or 'bath on bed':ti,ab or 'bath on the 
bed':ti,ab or 'bath in bed':ti,ab or wash*:ti,ab or clean*:ti,ab or hygien*:ti,ab) 
and ('transcutaneous oxygen monitoring'/exp or 'blood gas monitoring, 
transcutaneous':ti,ab or 'oxygen tension monitoring, transcutaneous':ti,ab or 
'transcutaneous oxygen monitoring':ti,ab or 'transcutaneous oxygen 
tension':ti,ab or 'oximetry'/exp or 'blood oxygen measurement':ti,ab or 
'oximetry':ti,ab or 'oxygen measurement, blood':ti,ab or 'oxymetry':ti,ab or 
'pulse oximetry'/exp or 'oximetry, pulse':ti,ab or 'pulse oximetry':ti,ab or 
'circulation'/exp or 'blood circulation':ti,ab or 'circulation':ti,ab or 'circulatory 
tract':ti,ab or 'coronary hemodynamics'/exp or 'coronary 
haemodynamics':ti,ab or 'coronary hemodynamics':ti,ab or 'haemodynamics, 
coronary':ti,ab or 'hemodynamics, coronary':ti,ab or 'heart 
hemodynamics'/exp or 'cardiac haemodynamics':ti,ab or 'cardiac 
hemodynamics':ti,ab or 'haemodynamics, heart':ti,ab or 'heart 
haemodynamics':ti,ab or 'heart hemodynamics':ti,ab or 'hemodynamics, 
heart':ti,ab or 'oxygen consumption'/exp or 'o2 consumption':ti,ab or 'o2 
uptake':ti,ab or 'oxygen consumption':ti,ab or 'oxygen demand':ti,ab or 
'oxygen intake':ti,ab or 'oxygen requirement':ti,ab or 'oxygen uptake':ti,ab or 
'oxygen utilization':ti,ab or 'heart muscle oxygen consumption'/exp or 'cardiac 
muscle oxygen consumption':ti,ab or 'cardiac o2 consumption':ti,ab or 
'cardiac oxygen consumption':ti,ab or 'heart muscle o2 consumption':ti,ab or 
'heart muscle oxygen consumption':ti,ab or 'heart o2 consumption':ti,ab or 
'heart oxygen consumption':ti,ab or 'heart oxygen requirement':ti,ab or 'left 
ventricular oxygen consumption':ti,ab or 'myocardial 02 consumption':ti,ab or 
'myocardial o2 demand':ti,ab or 'myocardial oxygen consumption':ti,ab or 
'myocardial oxygen demand':ti,ab or 'myocardial oxygen extraction':ti,ab or 
'myocardial oxygen metabolism':ti,ab or 'myocardial oxygen uptake':ti,ab or 
'myocardium oxygen balance':ti,ab or 'myocardium oxygen 
consumption':ti,ab or 'oxygen consumption, heart muscle':ti,ab or 'blood flow 
velocity'/exp or 'blood flow rate':ti,ab or 'blood flow velocity':ti,ab or 'blood 
velocity':ti,ab or 'circulation velocity':ti,ab or 'flow rate, blood':ti,ab or 'velocity, 
blood flow':ti,ab or 'blood pressure'/exp or 'blood pressure':ti,ab or 'blood 
tension':ti,ab or 'intravascular pressure':ti,ab or 'normotension':ti,ab or 
'pressure, blood':ti,ab or 'vascular pressure':ti,ab or 'heart output'/exp or 
'cardiac minute volume':ti,ab or 'cardiac output':ti,ab or 'cardiac ventricle 
output':ti,ab or 'decreased cardiac output':ti,ab or 'heart minute volume':ti,ab 
or 'heart output':ti,ab or 'heart ventricle output':ti,ab or 'minute volume, 
heart':ti,ab or 'output, heart':ti,ab or 'peripheral circulation'/exp or 'blood 
circulation, peripheral':ti,ab or 'circulation peripheral':ti,ab or 'circulation, 
peripheral':ti,ab or 'peripheral blood circulation':ti,ab or 'peripheral blood 
flow':ti,ab or 'peripheral circulation':ti,ab or 'peripheral vascular 
circulation':ti,ab or 'peripheral vascular flow':ti,ab or 'oxygen transport'/exp or 
'model, oxygen transport':ti,ab or 'o2 transport':ti,ab or 'oxygen transport':ti,ab 
or 'oxygen transport model':ti,ab or 'transport, oxygen':ti,ab or 'central venous 
pressure'/exp or 'cvp (central venous pressure)':ti,ab or 'central vein 
pressure':ti,ab or 'central venous pressure':ti,ab or 'jugular vein 
pressure':ti,ab or 'jugular venous pressure':ti,ab or 'vein pressure, 
central':ti,ab or 'venous central pressure':ti,ab or 'venous pressure, 
central':ti,ab or 'swan ganz catheter'/exp or 'swan ganz catheter':ti,ab or 
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'swan-ganz catheter':ti,ab or 'ganz swan catheter':ti,ab or 'swan-ganz 
catheter, device':ti,ab or 'vascular resistance'/exp or 'blood flow 
resistance':ti,ab or 'blood vessel resistance':ti,ab or 'peripheral 
resistance':ti,ab or 'peripheral vascular resistance':ti,ab or 'total peripheral 
resistance':ti,ab or 'vascular resistance':ti,ab or 'vascular vessel 
resistance':ti,ab or 'venous resistance':ti,ab or 'heart rate'/exp or 'cardiac 
frequency':ti,ab or 'cardiac rate':ti,ab or 'heart frequency':ti,ab or 'heart 
rate':ti,ab or 'rate, heart':ti,ab or 'ventricle rate':ti,ab or 'heart rate 
variability'/exp or 'heart rate variability':ti,ab or 'variability, heart rate':ti,ab or 
'body temperature'/exp or 'body heat':ti,ab or 'body temperature':ti,ab or 
'normothermia':ti,ab or 'temperature, body':ti,ab or 'body temperature 
monitoring'/exp or 'body temperature monitoring':ti,ab or 'monitoring, body 
temperature':ti,ab or 'blood volume'/exp or 'blood volume':ti,ab or 'blood 
volume regulation':ti,ab or 'central blood volume':ti,ab or 'circulating blood 
volume':ti,ab or 'normovolaemia':ti,ab or 'normovolemia':ti,ab or 'total blood 
volume':ti,ab or 'volume, blood':ti,ab or 'mixed venous oxygen saturation'/exp 
or 'heart catheterization'/exp or 'cardiac catheterisation':ti,ab or 'cardiac 
catheterization':ti,ab or 'catheterisation, heart':ti,ab or 'catheterization, 
heart':ti,ab or 'heart catherization':ti,ab or 'heart catheterisation':ti,ab or 'heart 
catheterization':ti,ab or 'mixed venous desaturation':ti,ab or 'arteriovenous 
oxygen difference'/exp or vo2:ti,ab or 'media arterial pressure':ti,ab or 
'pulmonary vascular resistance index'/exp or 'systemic vascular 
resistance'/exp or 'systemic vascular resistance':ti,ab or 'systemic vascular 
resistance index'/exp or 'heart index'/exp or 'cardiac index':ti,ab or 'heart 
index':ti,ab or 'index, heart':ti,ab or 'arterial pressure'/exp or 'arterial blood 
pressure':ti,ab or 'arterial pressure':ti,ab or 'artery blood pressure':ti,ab or 
'artery pressure':ti,ab or 'intraarterial blood pressure':ti,ab or 'intraarterial 
pressure':ti,ab or 'systemic arterial pressure':ti,ab or 'systemic artery 
pressure':ti,ab or 'pulmonary artery occlusion pressure'/exp or 'paop':ti,ab or 
'pcwp':ti,ab or 'lung capillary wedge pressure':ti,ab or 'pulmonary arterial 
occlusion pressure':ti,ab or 'pulmonary artery occlusion pressure':ti,ab or 
'pulmonary capillary wedge pressure':ti,ab or 'mean pulmonary capillary 
wedge pressure':ti,ab or 'pulmonary artery'/exp or 'arteria pulmonalis':ti,ab or 
'artery, pulmonary':ti,ab or 'pulmonary artery':ti,ab or 'heart stroke 
volume'/exp or 'cardiac ventricle stroke volume':ti,ab or 'heart stroke 
volume':ti,ab or 'heart ventricle stroke volume':ti,ab or 'stroke volume':ti,ab)) 
not ('newborn intensive care'/exp or 'newborn intensive care' or 'pediatric 
intensive care unit'/exp or 'pediatric intensive care unit' or 'pediatric intensive 
care nursing'/exp or 'pediatric intensive care nursing' or 'pediatrics'/exp or 
pediatrics or 'pregnancy'/exp or pregnancy or 'pregnant woman'/exp or 
'pregnant woman' or ('dental'/exp or dental and ('care'/exp or care)) or 'hand 
washing'/exp or 'hand washing' or 'dental'/exp or dental or 'dentist'/exp or 
dentist or 'dentistry'/exp or dentistry)) and [embase]/lim not [medline]/lim and 
('article'/it or 'review'/it) and 'human'/de and [adult]/lim and (2010:py or 
2011:py or 2012:py or 2013:py or 2014:py or 2015:py or 2016:py or 2017:py) 

 

Estratégia de busca por publicações sobre as repercussões do banho no leito na base 
de dados LILACS. Niterói, 2016 

 SINTAXE 

I 
(tw:("banhos")) OR (tw:( "Hidroterapia")) OR (tw:(bath$ )) OR (tw:(clean$ )) 
OR (tw:(hygien$ )) OR (tw:(wash$ )) OR (tw:(bañ$ )) OR (tw:(higien$ )) 
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Estratégia de busca por publicações sobre as repercussões do banho no leito na base 
de dadosCOCHRANE. Niterói,2016. 

 SINTAXE 

P “bath:” 

 

Estratégia de busca por publicações sobre uso de algoritmo na tomada de decisão 
na base de dados da MEDLINE. Niterói, 2016 

P 

((((((((((((((("Hospitalization"[Mesh])OR "Inpatients"[Mesh]) OR ( 
"Hospitals"[Mesh] OR "Tertiary Care Centers"[Mesh] OR "Secondary Care 
Centers"[Mesh] OR "Hospital Units"[Mesh] )) OR "Intensive Care 
Units"[Mesh]) OR "Delivery of Health Care"[Mesh]) OR "Coronary Care 
Units"[Mesh]) OR "Burn Units"[Mesh]) OR "Recovery Room"[Mesh]) OR 
"Surgicenters"[Mesh]) OR "Respiratory Care Units"[Mesh]))) 

I 

((((((((("Nursing Assessment"[Mesh]) OR ("Nurses"[Mesh] OR "Practice 
Patterns, Nurses'"[Mesh] )) OR "Nursing Care"[Mesh]) OR "Patient Care 
Planning"[Mesh]) OR "Critical Care Nursing"[Mesh]) OR "Patient 
Care"[Mesh]) OR "Postanesthesia Nursing"[Mesh])))) 

O Algorithms[Mesh] OR decision tree[Mesh] 

Limites ADULTOS E HUMANOS 

Sintaxe 

((((((((((((((("Hospitalization"[Mesh]) OR "Inpatients"[Mesh]) OR ( 
"Hospitals"[Mesh] OR "Tertiary Care Centers"[Mesh] OR "Secondary Care 
Centers"[Mesh] OR "Hospital Units"[Mesh] )) OR "Intensive Care 
Units"[Mesh]) OR "Delivery of Health Care"[Mesh]) OR "Coronary Care 
Units"[Mesh]) OR "Burn Units"[Mesh]) OR "Recovery Room"[Mesh]) OR 
"Surgicenters"[Mesh]) OR "Respiratory Care Units"[Mesh]))) AND 
((((((((("Nursing Assessment"[Mesh]) OR ( "Nurses"[Mesh] OR "Practice 
Patterns, Nurses'"[Mesh] )) OR "Nursing Care"[Mesh]) OR "Patient Care 
Planning"[Mesh]) OR "Critical Care Nursing"[Mesh]) OR "Patient 
Care"[Mesh]) OR "Postanesthesia Nursing"[Mesh])))) AND Algorithms[Title]) 
OR decision tree[Title] 

 

Estratégia de busca por publicações sobre uso de algoritmo na tomada de decisão 
na base de dados daCINAHL. Niterói, 2016 

P 
"Hospitalization" OR " Inpatients" OR "Hospital Care" OR "Intensive Care 
Units" OR "Health Care" 

I 
"Nursing" OR "Nursing Care" OR "nursing interventions" OR "nursing 
strategies" OR "Nursing Assessment" 

O 
("Algorithms" OR "Decision Making" OR "Workflow" OR "Flowchart" OR 
"Process modeling" OR "Protocols" OR "Decision Trees" 

Limites Humanos e Adultos 

Sintaxe 

SU ( ("Hospitalization" OR " Inpatients" OR "Hospital Care" OR "Intensive 
Care Units" OR "Health Care") ) AND TI ( ("Nursing" OR "Nursing Care" OR 
"nursing interventions" OR "nursing strategies" OR "Nursing Assessment") ) 
AND TI ( ("Algorithms" OR "Decision Making" OR "Workflow" OR "Flowchart" 
OR "Process modeling" OR "Protocols" OR "Decision Trees") ) 
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Estratégia de busca por publicações sobre uso de algoritmo na tomada de decisão 
na base de dados daEMBASE. Niterói, 2016 

P 

'patient care planning'/exp OR 'patient care'/exp OR 'intensive care'/exp OR 
'intensive care unit'/exp OR 'coronary care unit'/exp OR 'cardiovascular 
surgery'/exp OR 'heart infarction'/exp OR 'thorax surgery'/exp OR 'heart 
surgery'/exp OR 'postoperative period'/exp OR 'postoperative 
complication'/exp OR 'postoperative care'/exp OR 'care, postoperative':ti,ab 
OR 'postoperative care':ti,ab OR 'postoperative therapy':ti,ab OR 
'postoperative treatment':ti,ab OR 'critical illness'/exp OR 'critical illness':ti,ab 
OR 'physiologic monitoring'/exp OR 'monitoring, physiologic'ti,ab OR 
'physiologic monitoring':ti,ab OR 'burn unit'/exp OR 'bicu':ti,ab OR 'bicus':ti,ab 
OR 'burn icu':ti,ab OR 'burn icus':ti,ab OR 'burn intensive care unit':ti,ab OR 
'burn trauma intensive care unit':ti,ab OR 'burn unit':ti,ab OR 'burn units':ti,ab 
OR 'burns intensive care unit':ti,ab OR 'burn'/exp OR 'burn':ti,ab OR 'burn 
center':ti,ab OR 'burn complication':ti,ab OR 'burn injury':ti,ab OR 'burn 
trauma':ti,ab OR 'burn wound':ti,ab OR 'burning':ti,ab OR 'burns':ti,ab OR 
'complication, burn':ti,ab OR 'deep burn':ti,ab OR 'skin burn':ti,ab OR 'thermal 
burn':ti,ab OR 'third degree burn':ti,ab OR 'trauma, burn':ti,ab OR 
'hemodynamically unstable':ti,ab OR 'hemodynamic monitoring'/exp OR 
'haemodynamic monitoring':ti,ab OR 'hemodynamic monitoring':ti,ab OR 
'monitoring, haemodynamic':ti,ab OR 'monitoring, hemodynamic':ti,ab 

I 

'nursing care'/exp OR 'nursing care':ti,ab OR 'intensive care nursing'/exp OR 
'critical care nursing':ti,ab OR 'intensive care nursing':ti,ab OR 
'cardiovascular nursing'/exp OR 'cardiovascular nursing':ti,ab OR 'coronary 
care nursing':ti,ab OR 'emergency nursing'/exp OR 'emergency nursing':ti,ab 
OR 'trauma nursing':ti,ab OR 'postanesthesia nursing'/exp OR 'post 
anaesthesia nursing':ti,ab OR 'post anesthesia nursing':ti,ab OR 
'postanaesthesia nursing':ti,ab OR 'postanesthesia nursing':ti,ab OR 
'perioperative nursing'/exp OR 'perioperative nursing':ti,ab OR 'operating 
room personnel'/exp OR 'health care personnel, operating room':ti,ab OR 
'operating department assistant':ti,ab OR 'operating department 
practitioner':ti,ab OR 'operating room nursing':ti,ab OR 'operating room 
personnel':ti,ab OR 'operating room technicians':ti,ab OR 'surgical staff':ti,ab 
OR 'surgical technician':ti,ab OR 'surgical technologist':ti,ab OR 'nursing 
process'/exp OR 'nursing process':ti,ab OR 'nursing assessment'/exp OR 
'nursing assessment':ti,ab OR 'surgical nursing'/exp OR 'medical surgical 
nursing':ti,ab OR 'medical-surgical nursing':ti,ab OR 'surgery nursing':ti,ab 
OR 'surgical nursing':ti,ab OR 'nursing practice'/exp OR 'nurse`s practice 
patterns':ti,ab OR 'nursing practice':ti,ab OR 'practice patterns, nurses`':ti,ab 

O 

'decision tree'/exp OR 'decision tree':ti,ab OR 'decision trees':ti,ab OR 
'decision making'/exp OR 'career choice':ti,ab OR 'choice behavior':ti,ab OR 
'choice behaviour':ti,ab OR 'decision making':ti,ab OR 'decision making 
task':ti,ab OR 'decision process':ti,ab OR 'judgement':ti,ab OR 
'judgment':ti,ab OR 'decision support system'/exp OR 'decision making, 
computer-assisted':ti,ab OR 'decision support':ti,ab OR 'decision support 
system':ti,ab OR 'decision support systems, management':ti,ab OR 'decision 
support techniques':ti,ab OR 'decision support systems, clinical' OR 
'algorithm'/exp OR 'algorhythm':ti,ab OR 'algorism':ti,ab OR 'algorithm':ti,ab 
OR 'algorithms':ti,ab 

Limites Humanos 
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I AND 
P AND 

O 

(('nursing care'/exp or 'nursing care':ti,ab or 'intensive care nursing'/exp or 
'critical care nursing':ti,ab or 'intensive care nursing':ti,ab or 'cardiovascular 
nursing'/exp or 'cardiovascular nursing':ti,ab or 'coronary care nursing':ti,ab 
or 'emergency nursing'/exp or 'emergency nursing':ti,ab or 'trauma 
nursing':ti,ab or 'postanesthesia nursing'/exp or 'post anaesthesia 
nursing':ti,ab or 'post anesthesia nursing':ti,ab or 'postanaesthesia 
nursing':ti,ab or 'postanesthesia nursing':ti,ab or 'perioperative nursing'/exp 
or 'perioperative nursing':ti,ab or 'operating room personnel'/exp or 'health 
care personnel, operating room':ti,ab or 'operating department assistant':ti,ab 
or 'operating department practitioner':ti,ab or 'operating room nursing':ti,ab or 
'operating room personnel':ti,ab or 'operating room technicians':ti,ab or 
'surgical staff':ti,ab or 'surgical technician':ti,ab or 'surgical technologist':ti,ab 
or 'nursing process'/exp or 'nursing process':ti,ab or 'nursing 
assessment'/exp or 'nursing assessment':ti,ab or 'surgical nursing'/exp or 
'medical surgical nursing':ti,ab or 'medical-surgical nursing':ti,ab or 'surgery 
nursing':ti,ab or 'surgical nursing':ti,ab or 'nursing practice'/exp or 'nurse`s 
practice patterns':ti,ab or 'nursing practice':ti,ab or 'practice patterns, 
nurses`':ti,ab) and ('patient care planning'/exp or 'patient care'/exp or 
'intensive care'/exp or 'intensive care unit'/exp or 'coronary care unit'/exp or 
'cardiovascular surgery'/exp or 'heart infarction'/exp or 'thorax surgery'/exp or 
'heart surgery'/exp or 'postoperative period'/exp or 'postoperative 
complication'/exp or 'postoperative care'/exp or 'care, postoperative':ti,ab or 
'postoperative care':ti,ab or 'postoperative therapy':ti,ab or 'postoperative 
treatment':ti,ab or 'critical illness'/exp or 'critical illness':ti,ab or 'physiologic 
monitoring'/exp or 'monitoring, physiologic':ti,ab or 'physiologic 
monitoring':ti,ab or 'burn unit'/exp or 'bicu':ti,ab or 'bicus':ti,ab or 'burn 
icu':ti,ab or 'burn icus':ti,ab or 'burn intensive care unit':ti,ab or 'burn trauma 
intensive care unit':ti,ab or 'burn unit':ti,ab or 'burn units':ti,ab or 'burns 
intensive care unit':ti,ab or 'burn'/exp or 'burn':ti,ab or 'burn center':ti,ab or 
'burn complication':ti,ab or 'burn injury':ti,ab or 'burn trauma':ti,ab or 'burn 
wound':ti,ab or 'burning':ti,ab or 'burns':ti,ab or 'complication, burn':ti,ab or 
'deep burn':ti,ab or 'skin burn':ti,ab or 'thermal burn':ti,ab or 'third degree 
burn':ti,ab or 'trauma, burn':ti,ab or 'hemodynamically unstable':ti,ab or 
'hemodynamic monitoring'/exp or 'haemodynamic monitoring':ti,ab or 
'hemodynamic monitoring':ti,ab or 'monitoring, haemodynamic':ti,ab or 
'monitoring, hemodynamic':ti,ab) and ('decision tree'/exp or 'decision 
tree':ti,ab or 'decision trees':ti,ab or 'decision making'/exp or 'career 
choice':ti,ab or 'choice behavior':ti,ab or 'choice behaviour':ti,ab or 'decision 
making':ti,ab or 'decision making task':ti,ab or 'decision process':ti,ab or 
'judgement':ti,ab or 'judgment':ti,ab or 'decision support system'/exp or 
'decision making, computer-assisted':ti,ab or 'decision support':ti,ab or 
'decision support system':ti,ab or 'decision support systems, 
management':ti,ab or 'decision support techniques':ti,ab or 'decision support 
systems, clinical' or 'algorithm'/exp or 'algorhythm':ti,ab or 'algorism':ti,ab or 
'algorithm':ti,ab or 'algorithms':ti,ab)) and [embase]/lim not [medline]/lim 
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Estratégia de busca por publicações sobre uso de algoritmo na tomada de decisão 
na base de dados da COCHRANE. Niterói, 2016 

P 
"Hospitalization" OR " Inpatients" OR "Hospital Care" OR "Intensive Care 
Units" OR "Health Care" 

I 
"Nursing" OR "Nursing Care" OR "nursing interventions" OR "nursing 
strategies" OR "Nursing Assessment" 

O 
("Algorithms" OR "Decision Making" OR "Workflow" OR "Flowchart" OR 
"Process modeling" OR "Protocols" OR "Decision Trees" 

Limites TEMPORAL (2011 a 2015) 

Sintaxe 

("Hospitalization" OR " Inpatients" OR "Hospital Care" OR "Intensive Care 
Units" OR "Health Care") AND ("Nursing" OR "Nursing Care" OR "nursing 
interventions" OR "nursing strategies" OR "Nursing Assessment ") AND 
("Algorithms" OR "Decision Making" OR "Workflow" OR "Flowchart" OR 
"Process modeling" OR "Protocols" OR "Decision Trees" ) in Title, Abstract, 
Keywords in Cochrane Reviews' 
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ANEXO 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o Projeto Integrado 
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ANEXO 2. Questionário sócio-demografico do Projeto Integrado 

 

  

QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO DA PESQUISA:

CONSUMO DE OXIGÊNIO PELO MIOCÁRDIO E ASPECTOS HEMODINÂMICOS DURANTE

O BANHO NO LEITO DE PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Identificação no projeto: _____________ Controle  (   ) Experimento - IAM (   )

Prontuário: _________                                                                                                                      Nome: ____________________________________________________     

Data de nascimento        /    / Idade: ______

Sexo: Masc. (   ) Fem. (   ) Outro (  )

Cor: Branco: Negro (  ) Pardo (  ) Amarelo(  ) Outros: (  ) _____________

Peso: __________ Altura: _______ IMC: __________

Estado civil: Solteiro (  ) Casado (  ) Divorciado (  ) União estável  (  ) Outro (  ) ______________

Escolaridade: Analfabeto (  ) Fundamental (  ) Médio (  ) Superior (  ) Pós Graduação  (  )

Atividade/Ocupação:

Renda Familiar até 1 sal. (  ) 2 sal. (  ) 3 sal. (  ) 4 sal. (  ) 5 ou mais sal. (  )

Diagnóstico médico:

DM (  ) HAS (  ) IRC (  )  TB (   ) DPOC (   )

AVC (   ) Hepatite (   ) AIDS (   ) Incapacidade Física (  )  Cirurgias: ______________

IAM prévio (   )      Localização: ________________ Grau da lesão: ________________

CAT (   )                  Angioplastia (   )      Cirurgia cardíaca prévia (   )

Outras: ____________________________________________________________

Killip I (   ) II (  ) Tempo de início da dor torácica:_________  Tempo de internação: _________

Framingham (Grupo Controle): 

Exames laboratoriais: 1º D: _____ Hb: ____ Mioglobina: ____ CK-MB: ____ CK-Massa: ____ CK-Total: ____ Troponina: ____

2º D: _____ Hb: ____ Mioglobina: ____ CK-MB: ____ CK-Massa: ____ CK-Total: ____ Troponina: ____

Resultados do ECO: ____________________________________________________________________________________________________

Tridil (   ) Ml/h: _______ Captopril (   ) Dose: ________ Enalapril (   ) Dose: ________  Losartana (   )Dose: ________  

Furosemida (   ) Dose: ________ Anlodipina (   ) Dose: ________  AAS (   ) Dose: ________ Outras: ___________

Medicações de uso do 

paciente:

Medicações em uso no 

momento:

História Patológica:

Captopril (   ) Dose: ______ Enalapril (   ) Dose: _______ Losartana: (   ) Dose: _______  AAS (   ) Dose: ________ 

Sinvastatina (   ) Dose: ________  Anlodipina (   )  Dose: ________  Outras: _____________________________
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ANEXO 3. Formulário de coleta de dados 
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ANEXO 4. Aprovação do Projeto Integrado pelo Comitê de Ética 
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ANEXO 5. Número do Registro do Projeto Integrado na ReBEC 

 

 

 


