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RESUMO 

Os estudos de Avaliações Econômicas em Saúde (AES) compreendem um grande número de 

métodos usados na Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). As ATS são uma prioridade 

na agenda de pesquisas e fomentos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Esses estudos geram impactos diretos na instituição e para a assistência 

de enfermagem e, no sentido mais lato, à população de uma maneira geral, na medida em que 

pode otimizar a alocação de recursos aumentando a sua base de abrangência populacional, 

sobretudo aquela coberta pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Este estudo teve o como 

Objetivo Geral: Construir uma calculadora de custos baseada na Planilha Brasileira de 

Impacto Orçamentário do banho no leito tradicional a 42,5ºC; banho no leito com frasco de 

água destilada aquecida e; banho no leito com lenços umedecidos em pacientes cardíacos 

graves internados em unidades cardiointensivas. Os objetivos específicos do estudo foram: 

Elencar os itens de custo das tecnologias de banho no leito em pacientes cardíacos graves em 

uma unidade cardiointensiva. Mensurar o tempo médio da assistência de enfermagem 

despendido e requerido para a realização cada uma das tecnologias de banho no leito; 

Registrar as possíveis intercorrências clínicas associadas às tecnologias de banho no leito; e 

Elaborar uma calculadora de custos das tecnologias de banho no leito, através da adaptação da 

PBio com a inclusão do custo do capital humano, baseado no tempo requerido e necessário 

para a realização de cada um dos banhos no leito nas diferentes composições de equipe de 

enfermagem. O estudo foi desenvolvido entre os dias 01 fevereiro a 30 de agosto de 2017. A 

amostra de conveniência correspondeu a 18 pacientes em pós-operatório imediato de cirurgia 

cardíaca. A coleta de dados deu-se nas primeiras 72 h após a cirurgia cardíaca. Trata-se de um 

segmento do Projeto Integrado “Análise do padrão hemodinâmico e o impacto dos tipos de 

banho no leito em uma unidade cardiointensiva: estudo descritivo”, que foi desenvolvido 

simultaneamente a este estudo. A análise dos dados foi baseada na Planilha Brasileira de 

Impacto Orçamentário (PBIO) do Ministério da Saúde (MS) do Brasil. Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Pedro Ernesto 

(HUPE) em conformidade com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

através do parecer Nº 1.823.316.  O cálculo de custo das tecnologias de banho no leito 

estudadas, levando em consideração exclusivamente a Planilha Brasileira de Impacto 

Orçamentária foi respectivamente de R$ 18.73 (US $ 5.73) para o banho no leito tradicional, 

R$ 20.71 (US $ 6.33) para o banho no leito com água destilada e de R$ 31.73 (US $ 9.70) 
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para o banho no leito com lenços para banho. Já os custos médios totais identificados dos 

banhos tradicionais, com água destilada e lenços para banho considerando também o custo 

com o capital humano foram respectivamente de R$ 75,15 (US $23.00), R$ 60,91 (US 

$18,62) e R$ 63,23 (US $19.34). A calculadora de custos auxiliará os gestores da instituição 

onde o estudo foi realizado na indicação da tecnologia de banho no leito que deverá ser 

padronizada, além de demonstrar o real custo do capital humano de enfermagem na realização 

deste procedimento. O estudo teve caráter inovador, na medida em que com este produto é 

possível calcular o custo não só das tecnologias de banho no leito, mas também de outras 

tecnologias de enfermagem. Isto permitirá o conhecimento do real custo das atividades de 

enfermagem levando-se em consideração as características regionais e institucionais onde elas 

são realizadas.  

 

Descritores: Custos dos cuidados em saúde, controle de custos, custos e análise de custos, 

custos na enfermagem, analise de custo e benefícios, custo e banho. 

Áreas CNPq: Ciências da saúde; Enfermagem; Enfermagem médico-cirúrgica; Cardiologia. 
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ABSTRACT 

The studies of Economic Assessments in Health (AES) comprise a large number of methods 

used in the Assessment of Health Technologies (ATS). The ATS are a priority in the research 

and promotion agenda of the National Council for Scientific and Technological Development 

(CNPq). These studies generate direct impacts on the institution and nursing care and, in the 

broadest sense, on the population in general, insofar as it can optimize the allocation of 

resources by increasing its population coverage base, especially that covered by the System 

Unified Health System (SUS). This study aimed to: Construct a cost calculator based on the 

Brazilian Budget Impact Spreadsheet of the bath in the traditional bed at 42.5ºC; bed bath 

with heated distilled water bottle; bath in the bed with wipes moistened in severe cardiac 

patients hospitalized in cardiointensive units. The specific objectives of the study were: To list 

the cost items of bathing technologies in the bed in severe cardiac patients in a cardiointensive 

unit; Measure the average time of nursing care spent and required to perform each of the bath 

technologies in the bed; To record the possible clinical complications associated with bathing 

technologies in the bed; and Elaborating a cost calculator for bathing technologies in the bed, 

through the adaptation of PBio with the inclusion of the cost of human capital, based on the 

time required and necessary for the realization of each of the baths in the bed in the different 

compositions of nursing team. The study was carried out from 01 February to 30 August 

2017. The convenience sample corresponded to 18 patients in the immediate postoperative 

period of cardiac surgery. Data collection occurred within the first 72 hours after cardiac 

surgery. This is a segment of the Integrated Project "Analysis of the hemodynamic pattern and 

the impact of bath types on the bed in a cardiointensive unit: a descriptive study", which was 

developed simultaneously with this study. Data analysis was based on the Brazilian Budgetary 

Impact Sheet (PBIO) of the Brazilian Ministry of Health (MS). This study was approved by 

the Research Ethics Committee (CEP) of the Pedro Ernesto University Hospital (HUPE) in 

accordance with Resolution 466/2012 of the National Health Council (CNS) through opinion 

Nº 1,823,316. The calculation of the budget impact of bathing technologies in the bed studied 

was respectively R $ 18.73 (US $ 5.73) for bathing in the traditional bed, R $ 20.71 (US $ 

6.33) for bathing in the bed with distilled water and R $ 31.73 (US $ 9.70) for bathing in bed 

with bath towels. Meanwhile, the total average costs of traditional baths, with distilled water 

and bath towels, also considering the cost of human capital were R $ 75.15 (US $ 23.00), R $ 

60.91 (US $ 18.62), and R $ 63.23 (US $ 19.34). The cost calculator will help the managers of 
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the institution where the study was carried out in the indication of bath technology in the bed 

that should be standardized, in addition to demonstrating the real cost of nursing human 

capital in performing this procedure. The study had an innovative character, since with this 

product it is possible to calculate the cost not only of bathing technologies in the bed, but also 

of other nursing technologies. This will allow the knowledge of the real cost of nursing 

activities taking into account the regional and institutional characteristics in which they are 

performed. 

 

Keywords: Health Care Costs, Cost Control, Costs and Cost Analysis, Nursing Costs, Cost 

Benefit Analysis, costs e bath. 

Areas NCSTD: Health sciences; Nursing; Medical-surgical nursing; Cardiology.  
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1. Introdução 

1.1. Trajetória profissional e a aproximação com o tema 

O interesse por este estudo vem sendo desenvolvido ao longo da minha trajetória 

profissional. A partir da década de 1980 iniciei como enfermeira de um hospital universitário 

onde desempenhei as funções de líder de equipe, chefe de unidade, supervisora e nos últimos 

quatro anos atuei como chefe de serviço das unidades cirurgicas. Assim, pude trabalhar de 

forma direta ou indireta em quase todas as unidades desta instituição.  

Ao longo dos anos pude observar que em algumas clínicas médicas e cirúrgicas dessa 

instituição, bem como nos Centros/Unidades de Terapia Intensiva: Centro de Terapia 

Intensiva Geral (CTI Geral), Centro de Terapia Intensiva Cardíaca (CTI Cardíaco), Unidade 

Coronariana (UC) e Unidade Intensiva Cirúrgica (UI Cirúrgica), a técnica de banho no leito 

passou a ser desenvolvida de forma diferente do que preconizado na academia. Muitas vezes 

de forma empírica, sem que nenhum estudo houvesse sido realizado para a comprovação do 

seu benefício para o paciente e/ou instituição.  

No ínicio dos anos 2000, diante do aumento da recorrência de infecção hospitalar no 

CTI Geral Adulto, a professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ) e então chefe do setor, introduziu uma nova maneira de ser aplicar a 

técnica de banho no leito. Nela utiliza-se um frasco-ampola de um litro ou dois de 500 ml de 

água destilada, aquecido(s) em forno de micro-ondas de uso exclusivo, seguido da perfuração 

do frasco com agulha hipodérmica, de maneira a simular um chuveirinho durante o momento 

de enxague do paciente. Acredita-se que este tipo de banho oferece ao paciente a sensação de 

estar tomando um banho de aspersão. Além disso, esta nova técnica dispensa o uso de jarra e 

bacia; diminui o consumo de água, favorecendo a melhor secagem de paciente e leito; e, ao 

final do procedimento dispensa a lavagem e desinfecção dos utensílios utilizados, assim como 

dimunui a necessidade de espaço para a guarda destes. 

Já em outras unidades intensivas, como na Unidade Coronariana e no CTI Cardíaco, 

nos casos em que os pacientes encontravam-se em estado crítico e hemodinamicamente 

instáveis utilizava-se lenços para banho. As enfermeiras responsáveis por essas unidades 

indicavam a compra desses lenços para banho no leito, por julgarem que estes eram mais 

indicados para a higiene corporal desse perfil de paciente. Essa afirmativa advinha do fato de 
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que neste tipo de banho não se utilizar água e de que o tempo de execução deste banho ser 

menor, assim como a requerer menor manipulação do paciente. A compra desses lenços para 

banho acontecia de forma direta, através de recursos próprios das unidades. Porém, em 

algumas unidades de internação deste hospital o banho no leito continuava a ser realizado de 

forma tradicional enquanto em outras se difundia o banho com água destilada. 

A realização do banho no leito de diferentes formas, as quais carentes de 

fundamentação científica me causavam inquietação, isto fez despertar em mim o desejo de 

desenvolver um estudo relacionado a essa temática.  

Paralelamente ao trabalho desenvolvido no hospital universitário onde eu atuo, tive a 

oportunidade de exercer por quatro anos a atividade de consultora técnica em uma empresa 

multinacional de produtos hospitalares. Nela atuei no desenvolvimento de novas tecnologias 

voltadas para a área de enfermagem, o que me proporcionou maior conhecimento sobre 

avaliação de custos em saúde. 

Em busca de maior embasamento sobre a temática do banho no leito, há dois anos e 

meio passei a integrar o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão de Cardiointensivismo 

Baseado em Evidências e Difusão de Conhecimento Científico em Saúde – Cardiovisão, que 

me proporcionou maior fundamentação sobre os cuidados de enfermagem, me fazendo refletir 

sobre a avaliação econômica em saúde relacionada às tecnologias de banho no leito. 

Logo, os fatos até aqui colocados apontam para a seguinte situação problema: em uma 

mesma instituição, coexistirem três diferentes tecnologias de banho no leito, aplicadas sob 

uma mesma população a partir de critérios não estabelecidos, contudo, sem que se saibam 

suas equivalências de efetividade e de custos. Para atender essas demandas foi proposto um 

projeto integrado, desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa Cardiovisão intitulada “Análise das 

tecnologias de banho no leito em unidades intensivas”, cujos dados foram coletados 

simultaneamente para cada um dos desfechos estudados: a análise da efetividade dar-se-á por 

uma mestranda do núcleo e; a análise de custos será executada pela presente proposta de 

estudo. 

1.2. O banho no leito 

O banho no leito é uma das atividades desenvolvidas com maior frequência no 

cotidiano da enfermagem, o que demonstra a importância de se conhecer o custo desta 

atividade nas diversas maneiras pelas quais vem sendo executada atualmente. 
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A partir da compreensão que num hospital a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por 

vezes também denominado Centro de Terapia Intensiva (CTI), é o local onde são 

centralizados os pacientes de maior complexidade e de alto risco, é razoável que este setor 

demande uma infraestrutura maior e mais sofisticada para diagnóstico e tratamento dos 

pacientes
(1)

. Necessita ainda de maior contingente de capital humano especializados e grande 

número de equipamentos e materiais, o que justifica a necessidade de um rigoroso controle de 

custos nessas unidades
(2)

. Em paralelo, cresce o tempo despedido e necessário para que esses 

profissionais de enfermagem prestem os cuidados necessários aos pacientes dessas 

unidades
(2)

. 

O banho no leito é um dos procedimentos de enfermagem mais realizado no cotidiano 

de uma UTI/CTI, requerendo ações da equipe de enfermagem
(3)

, contudo, observa-se que ao 

longo do tempo, este procedimento como ensinado em sala de aula, tem passado por 

modificações no campo prático
(4)

. 

O paciente em estado crítico é aquele que se mantém hemodinamicamente lábil, com 

um ou mais dos seus sistemas fisiológicos prejudicados, com perda da autorregulação 

precisando que suas funções sejam substituídas de forma artificial e de uma assistência 

multiprofissional continua
(5,6)

. 

Não obstante a esta condição crítica, os pacientes mantém suas necessidades básicas 

de higiene e conforto
(7,8,9,10,11)

. Dado aos vários dispositivos frequentemente acoplados aos 

pacientes críticos, o banho no leito (BL) torna-se um procedimento complexo de ser realizado, 

e, que em condições impróprias pode causar variações no estado clinico do paciente, podendo 

leva-lo a instabilidade oxihemodinâmica e a riscos, dentre eles: o risco para extubação, queda, 

deslocamento de dispositivos (sondas, drenos, dispositivos venosos) e infecção
(5,12,13.,14)

. 

Para o paciente critico, portanto, o banho no leito requer adequado planejamento e 

equipe capacitada no saber-fazer, no intuito de proporcionar ao paciente um cuidado livre de 

danos, que leve a melhora bio-funcional e à sua satisfação e conforto
(7,15)

. 

O banho no leito, como intervenção associada ao cuidado corporal é definido pela 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC)
(16)

, como limpeza do corpo com o 

propósito de relaxamento, asseio e restabelecimento do individuo
(7,15)

. Conforme o decreto n
0
 

94.406 de 08 de junho de 1987, que regulamenta o exercício de enfermagem é privativo do 

enfermeiro: planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o cuidado de enfermagem
(17)

. 

Portanto é o enfermeiro que de forma autônoma, quem define a melhor prática e o melhor 

momento de administrar esta intervenção
(7,15)

. 



 

25 

O BL apresenta diversas finalidades bem como a associada à limpeza da pele, o 

estimulo da circulação, a melhoria da autoimagem, a redução dos odores corporais, a 

promoção da amplitude do movimento e o alívio do desconforto
(7,15)

. Contudo no paciente 

internado em uma unidade de cuidados intensivos, o paciente em estado critico, 

hemodinâmicamente instável, o BL pode promover diferentes respostas tais como: alterações 

no equilíbrio térmico, no equilíbrio oxi-hemodinâmico, na microbiologia, nos custos 

hospitalares e na satisfação do paciente
(18)

. 

1.3. O enfermeiro no gerenciamento de custos 

A  Organização Mundial de Saúde (OMS), já em 1982, destacou a importância do 

enfermeiro nos debates sobre políticas públicas em saúde, constituindo-se no profissional da 

área de saúde com maior potencial para assegurar uma assistência rentável em relação a 

custos, estando frequentemente representado em todos os serviços e trabalhando muito 

próximo ao usuário final
(19)

. 

Torna-se importante destacar o poder decisório do enfermeiro como gerente de 

unidade hospitalar, responsável pela alocação de capital humano, materiais e físicos para os 

diferentes processos assistenciais
(2)

. O enfermeiro decide sobre as prioridades de seu serviço, 

bem como sobre quais recursos devem ser empregados em sua realização, estimando quem e 

quanto tempo será despendido para a realização dos cuidados junto ao paciente, e quais 

recursos serão empregados
(2,20)

. Ele é responsável por facilitar a comunicação entre as 

equipes, tomar decisões, organizar o serviço de enfermagem visando qualificar a assistência 

oferecida e torna-la eficiente e eficaz
(21)

.Vale destacar o grande volume de materiais 

gerenciados pelo enfermeiro, como fator importante em relação aos custos de uma instituição 

de saúde 
(22)

. 

Historicamente, os aspectos econômicos-financeiros relacionados à assistência de 

enfermagem foram ignorados. Mesmo sendo o enfermeiro, o profissional efetivamente 

responsável pela gerencia das unidades assistenciais, através do planejamento, coordenação, 

supervisão e controle do trabalho, viabilizando, favorecendo e criando condições técnicas e 

políticas para a sua realização
(23)

. Neste sentido, emerge a necessidade do enfermeiro em 

aprofundar conhecimentos sobre as múltiplas dimensões da prática avaliativa
(24)

.  

A atuação do enfermeiro no gerenciamento de custos na enfermagem é um processo 

administrativo que objetiva a tomada de decisões coerentes para o alcance de resultados 

perante as necessidades de saúde da clientela e as necessidades/finalidades das instituições
(16, 
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25)
. Argumentos são fundamentados para aquisição de recursos e melhoria da assistência, 

assim como, para conhecer os reais custos de seu trabalho
(16,26)

. As decisões do enfermeiro 

afetam diretamente o número e a qualidade do atendimento oferecido pelas instituições de 

saúde
(16)

.  

1.4. Da técnica a tecnologia: o processo criativo do enfermeiro 

A técnica sempre esteve presente na criação de objetos para atender as necessidades 

do homem, desde a roda até o carro de última geração
(27)

. O que difere é como essa técnica é 

usada, se individualmente ou em coletividade, de forma manual ou através do uso de uma 

máquina
(27)

. A técnica consiste do saber fazer, palavra que vem do grego téchne que quer 

dizer: arte, técnica, oficio
(27)

. A arte por sua vez significa: criar, fazer algo, ter habilidade para, 

ter manha e ter astúcia, logo, técnica significa a parte material de uma arte
(28)

. A técnica se 

refere à pessoa que conhece profundamente uma arte, uma ciência, uma profissão; denomina 

o profissional especializado; aquele que pertence ou é associado a uma arte, a uma ciência e a 

uma profissão
(28)

. Portanto, toda e qualquer ação do homem se faz presente na técnica
(27)

. 

O poder de criação do homem, sua curiosidade e imaginação levaram-o a cada vez 

mais, buscar criar novas coisas para satisfazer suas necessidades
(27)

. Com o tempo diversos 

produtos foram desenvolvidos, novos materiais e utensílios, e cada um deles teve sua 

inovação
(27)

. A evolução da técnica levou ao surgimento da tecnologia e da indústria, o 

homem inventa as máquinas e passa a fabricar produtos em larga escala: é a Revolução 

Industrial, onde o artesão, que até então era o dono da matéria-prima, do produto final e do 

lucro, torna-se empregado
(27)

. Uma vez empregado, este passa a produzir em massa para 

atender as necessidades do mercado, prática que acontece até hoje
(27)

.  

O significado de tecnologia está relacionado à ciência, cujo objetivo é à aplicação do 

conhecimento técnico e científico para fins industriais e comerciais
(28)

. Tecnologia tem como 

objetivo principal o aumento da eficiência da atividade humana nas mais diferentes 

dimensões, não só na produção de objetos, mas também no seu aperfeiçoamento, aumentando 

sua durabilidade ao mesmo tempo em que melhora sua produção, reduzindo o tempo de 

fabricação e diminuindo o seu custo
(29)

. 

Quando associamos o termo tecnologia, que nos leva a pensar sobre o aspecto 

trabalho-intervenção-produção-máquina, ao termo cuidado e pensamos na temática 

“Tecnologia do cuidado” parece que estamos pensando em algo contraditório, uma vez que o 

termo cuidado significa: cautela, precaução, zelo e delicadeza
(28)

. 
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Quando pensamos nas tecnologias do cuidado aplicados no processo de trabalho da 

enfermagem visando o alcance de objetivos específicos, devemos pensar em tecnologias 

advindas de conhecimentos sistematizados, sejam eles científicos ou empíricos utilizados pelo 

profissional de enfermagem em seu processo de trabalho
(29,30Erro! Indicador não definido.)

. 

onhecimento esse permeado de reflexão, compreensão e análise, fundamentado através de sua 

experiência pessoal e profissional
(29)

. A importancia das tecnologias de cuidado de 

enfermagem está na sua singularidade, uma vez que é impossível generalizar condutas e sim, 

adapta-las às diferentes situações, com o propósito de ofertar um cuidado individualizado
(29)

. 

Com o objetivo de superar suas dificuldades cotidianas, na maioria das vezes 

associadas a condições de trabalho deficitárias e precárias, a enfermagem busca diariamente 

lançar mão de alternativas criativas para a solução de problemas
(29,30)

. Entenda-se como 

“alternativas criativas” o ato de improvisar, inventar, fazer novos arranjos e adaptar materiais 

para um fim diferente daquele para o qual se destina
(30)

. É através da criatividade 

caracterizada pelo saber fazer que impulsione a enfermagem a encontrar soluções para velhos 

problemas do seu cotidiano, criando adaptações e improvisações de materiais e equipamentos, 

as quais são basicamente criações dos profissionais de enfermagem, que muitas vezes tornam-

se tecnologias e inovações tecnológicas
(30)

. 

A inovação tecnológica da enfermagem, deve ser entendida como a criação de um 

novo produto ou processo de trabalho melhor, visando dinamizar seu trabalho, diminuir 

custos
(30)

 e proporcionar ao paciente maior conforto e segurança
(29)

. 

Partindo do pressuposto que uma profissão só é reconhecida e valorizada por uma 

sociedade quando esta usa meios próprios para atingir determinado fim
(29)

 é razoável admitir a 

a enfermagem como arte e ciência. A tecnologia coloca a ciência em prática e, para que isto 

ocorra, deve-se ter ciência e aperfeiçoamento constantes das tecnologias e técnicas
 (29)

. Assim, 

pode-se conceber tecnologias do cuidado, como sendo “todas as técnicas, procedimentos e 

conhecimentos científicos usados pelo profissional de enfermagem no cuidado
”(29)

. 

Assim, como forma de cotejar os conceitos de técnica e tecnologia aplicados à 

enfermagem exemplifica-se a questão do banho no leito, ainda que seja uma técnica 

centenária, uma vez que o banho sempre foi reconhecido como necessidade humana básica
(3)

. 

O banho no leito no decorrer do tempo passou por poucos avanços técnico-científicos, porém 

algumas novas propostas de avanços tecnológicos aconteceram em especial voltadas para 

pacientes internados em unidades de terapia intensiva. 
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Desse modo, nesta dissertação, adotar-se-á o termo tecnologia como forma de 

descrever não somente a técnica, mas o processo de conceber, fundamentar e realizar o banho 

no leito em pacientes críticos. 

1.5. Tecnologias de enfermagem no âmbito da Avaliação Economia em Saúde 

A área de conhecimento de avaliação econômica em saúde objetiva unir à 

racionalização da economia à tomada de decisões neste setor
(31)

. Os gestores dos sistemas de 

saúde possuem vários desafios a serem ultrapassados: a crescente inovação tecnológica, o 

proporcional aumento nos gastos, a restrição de recursos gastos no orçamento, a imposição da 

indústria, da mídia e dos profissionais de saúde, a reivindicação dos usuários por seus direitos 

e por consequência a judicialização da saúde
(16)

. 

As Tecnologias em Saúde são definidas pelo Ministério da Saúde (MS), através da 

portaria 2501/05, como todas as intervenções que podem ser utilizadas para promover a 

saúde
(32,33,34)

. Incluem-se, portanto os medicamentos, equipamentos e procedimentos técnicos, 

sistemas organizacionais, educacionais, de informação e de suporte e os programas e 

protocolos assistenciais, através dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são oferecidos 

a população
(39)

. Compreendendo um amplo conjunto de elementos, que vão desde 

conhecimentos subjacentes a novos procedimentos médico-cirúrgicos usados no cuidado 

médico, bem como os sistemas organizacionais e de apoio mediante os quais este cuidado é 

dispensado
(26,48,39)

. 

Avaliação em saúde consiste em determinar valor sobre determinada intervenção ou 

sobre um dos seus componentes, utilizando um instrumento que possa fornecer informações 

cientificamente e socialmente válidas
(35)

. 

A saúde é uma das áreas mais importantes de uma sociedade, contudo, quando se fala 

sobre os recursos financeiros dispensados a ela, esta compete com as áreas de educação, 

habitação, transportes, saneamento, entre outras
(36)

. Logo, mesmo sendo a saúde uma área 

complexa e delicada, os recursos dispensados a esta área são escassos, restritos e finitos
(36)

. 

Dados apontam que mais da metade dos gastos com saúde de um paciente provem de 

suas próprias economias, seja através do pagamento de planos privados ou assumindo o 

pagamento de consultas e cirurgias
(37)

. Em nosso país cerca de 53,9% dos gastos com a saúde 

é financiada pelos próprios cidadãos
(37)

. 

Os estudos de custos e das implicações econômicas relacionadas às chamadas 

avaliações econômicas compreendem um grande número de métodos usados na Avaliação de 
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Tecnologias em Saúde (ATS)
(47)

. Na avaliação de uma tecnologia em saúde, inicialmente 

dever-se-ia levar em consideração os impactos sociais, éticos e legais associados à sua 

incorporação, contudo os atributos de eficácia, efetividade, segurança e custo são 

primordiais
(38)

. Um resultado negativo em algum desses aspectos pode ser suficiente para 

impedir a comercialização da uma tecnologia
(39)

. 

É importante considerar a diferença entre os conceitos de eficácia e efetividade: 

Eficácia está relacionada à obtenção do benefício da aplicação de uma tecnologia na resolução 

de um problema em condições ideias de uso
(39)

. Efetividade está associada à obtenção do 

benefício da aplicação de uma tecnologia em condições normais de uso
(39)

. O funcionamento 

de uma tecnologia em condições de controle ou usadas em pacientes previamente 

selecionados, sob a supervisão de equipes capacitadas ou pelos responsáveis por seu 

desenvolvimento podem não funcionar da mesma forma em outros cenários
(39)

. A utilização 

de uma tecnologia por profissionais sem a capacitação adequada ou quando suas indicações 

de uso tenham sido ampliadas para outros tipos de pacientes, ou ainda quando as condições 

ambientais e de infraestrutura são inapropriadas pode resultar em risco para esses 

pacientes
(32)

. 

Nos processos de análises econômicas busca-se identificar e mapear problemas, 

levando a um tratamento das questões-chave, permitindo melhor consideração dos diversos 

aspectos que direcionem à melhor decisão
(47)

. Os estudos de avaliações econômicas em saúde 

demonstram ser um importante instrumento nos processos decisórios para a incorporação de 

tecnologias e alocação de recursos em saúde, à medida que investigam a efetividade, os custos 

e os impactos do uso de uma tecnologia no sistema de saúde, auxiliando na seleção das 

intervenções mais efetivas por menor custo
(39,40)

. O conhecimento adquirido é utilizado nas 

alterações e aprimoramento das políticas públicas, aumento da eficiência e a efetividade dos 

serviços e a qualidade do cuidado em saúde prestado
(35,40,37)

. 

Portanto, técnicas analíticas formais são utilizadas nas Avaliações Econômicas em 

Saúde visando comparar diferentes propostas de ação em relação aos custos, como em relação 

aos seus efeitos positivos e negativos
(41)

. As análises comparativas ponderam valores aos 

recursos aplicados e aos resultados obtidos, colaborando nas decisões sobre o melhor 

direcionamento para a aplicação desses recursos, baseando-se no custo de oportunidade
(35)

. O 

custo de oportunidade compreende, que a alocação de recursos em determinados programas e 

tecnologias implica na não provisão de outros
(39)

. Por conseguinte, o custo real de uma 

atividade não corresponde somente aos recursos despendidos para a sua realização, mas 

também a soma do valor das demais atividades que deixaram de ser fornecidas
(35)

. Assim 
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sendo, a eficiente alocação de recursos corresponde aquela em que são minimizados os custos 

de oportunidade, isto é, quando é obtido maior valor no emprego de recursos
(42)

. 

A demanda de intervenções na atenção a saúde é grande, ampliando-se a cada dia, o 

que impossibilita ao sistema de saúde e seus gestores de ofertar ao usuário a intervenção que 

teoricamente se mostra mais eficaz disponível no mercado, em razão do aumento nos custos e 

no orçamento
(35,40)

. Logo, os objetivos das avaliações econômicas em saúde visam: (i) ajudar 

no planejamento e na elaboração de uma intervenção; (ii) fornecer informação para melhorar 

uma intervenção no seu decorrer; (iii) determinar os efeitos de uma intervenção ao seu final 

com o objetivo de decidir se ela deve ser mantida, transformada de forma importante ou 

interrompida e; (iv) contribuir para o progresso dos conhecimentos e elaboração teórica
(35,41)

. 

A incorporação de tecnologias no setor saúde, utilizadas para prover a assistência à 

saúde, apesar de trazer inegáveis benefícios à longevidade e qualidade de vida da população, 

também trouxe novos desafios
(43)

. Com relação especifica a avaliação tecnológica, tecnologia 

é definida como “a aplicação sistemática de conhecimentos organizados a tarefas praticas”
(44)

. 

Incluindo máquinas, métodos clínicos e cirúrgicos, remédios, programas e sistemas utilizados 

para prover cuidados à saúde
(43,45)

. Essas tecnologias nas mais diversas apresentações e 

associações estão presentes nos programas de assistência à saúde
(43,45)

. 

Dentre os desafios advindos da incorporação de novas tecnologias tem-se a 

dependência cada vez maior pela instrumentalização da assistência à saúde e as constantes 

mudanças tecnológicas que dificultam a escolha pela tecnologia mais adequada a determinado 

tratamento
(43)

. 

Pode-se destacar ainda que a introdução de novas tecnologias na área da saúde é 

influenciada por fatores como a indicação e propósito do uso de determinada tecnologia; 

atender aos interesses de alguns grupos médicos e da indústria
(43,45)

. Nos dias de hoje, o 

complexo produtivo e industrial da saúde constitui uma das áreas que mais geram negócios no 

Brasil e no mundo
(11)

. 

No que se refere à econômica em saúde, independente do modelo de financiamento 

estabelecido, público ou privado, cada vez mais as instituições e seus gestores se veem 

obrigados a controlarem seus custos com mais atenção, sob o sério risco de tornarem-se 

deficitários e inviáveis
(46,47,48,49)

.  

O desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para a área da saúde é continuo, 

assim como a pressão para que sejam rapidamente incorporadas
(48)

. O Sistema Único de 

Saúde (SUS), através do Ministério da Saúde, gasta bilhões em medicamentos, equipamentos 

e produtos de saúde ao ano
(46)

. Porém, muitas das vezes, sem que estudos prévios confirmem 
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a viabilidade técnica e financeira da adoção dessas novas e emergentes tecnologias, assim 

como o seu real benefício para a saúde da população
(13)

. 

O crescimento da produção e incorporação de novas tecnologias relaciona-se com a 

melhoria da prevenção, diagnóstico e tratamento de várias patologias, na busca da melhoria da 

qualidade de vida e diminuição da mortalidade da população
(24)

. A incorporação tecnológica 

repercute diretamente no aumento dos custos na saúde, justificado pelo fato de que novas 

tecnologias acabam por acumular-se a outras já existentes e não substituí-las, diferente do que 

acontece em outros setores
(24)

. 

A título de ilustração e tangenciando com o objeto do estudo, as diferentes maneiras 

de se realizar o banho no leito, constituem-se em diferentes tecnologias a serem executadas 

em espaços de tempo diferentes e com diferentes custos. Portanto, adotar determinada técnica 

de banho no leito implica em utilizar mais ou menos materiais e insumos, assim como um 

gasto de tempo maior ou menor de capital humano na realização desta, o que pode levar a 

diminuição do tempo de banho, o que disponibiliza o profissional de enfermagem para a 

realização outras atividades de enfermagem, tanto para o paciente no qual o banho foi 

realizado, quanto para atender outros pacientes. 

1.6. A abordagem do paciente cardiopata grave  

A principal causa de morbidade e mortalidade no mundo são as doenças 

cardiovasculares (DCVs)
(50,51)

. Dentre elas, as principais patologias apontadas tem-se a 

doença cardíaca isquêmica e o acidente vascular cerebral
(52)

. Em 2008, aproximadamente 17,3 

milhões de pessoas morreram de DCVs, correspondendo a 30 de todas as mortes no 

mundo
(50)

. Nos países pobres e em desenvolvimento, onde se evidencia menor condição 

socioeconômica a concentração de mortes por DCVs chega a 80%
(50)

. Estima-se que em 2030 

cerca de 23,6 milhões de indivíduos irão a óbito por DCVs
(53)

. 

No Brasil, as DCVs representam 65% das mortes na faixa etária entre 30 e 69 anos, 

acometendo a população adulta em plena fase produtiva
(51)

. A OMS no relatório Mundial em 

2002, fala sobre os “Cuidados inovadores para as condições crônicas”, apontando a 

necessidade de profissionais capacitados no atendimento aos pacientes portadores de doença 

cardíaca
(51)

. Esses profissionais devem ser capazes de atender as necessidades básicas desses 

pacientes e de oferecer atenção integral
(51)

. 

As doenças cardíacas podem ser tratadas clínica e cirurgicamente
(51)

. Atualmente, as 

cirurgias cardíacas são realizadas com muita segurança e com resultados bastante 
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satisfatórios
(51)

. Para isso, fatores institucionais e profissionais com conhecimentos e 

habilidades específicas devem estar envolvidos
(51)

. 

Neste contexto, a atuação do enfermeiro no atendimento ao paciente submetido à 

cirurgia cardíaca demanda cuidados fundamentados nas necessidades técnico-científicas, 

cirúrgicas, emocionais e psicossociais do paciente, as quais devem ser observadas e 

respeitadas, objetivando a qualidade do processo pós-operatório
(51)

. A complexidade e a 

minucia dos cuidados pós-operatórios desses pacientes vão desde a coleta de informações 

sobre o trans operatório, o preparo da unidade pós-operatória para uma admissão segura desse 

paciente, a recuperação anestésica e a assistência continua propriamente dita, o que requer 

observação contínua e intervenções de enfermagem imediatas e precisas, com planejamento 

prévio e científico
(51,52)

. Os enfermeiros devem estar atentos à manutenção do débito cardíaco, 

da integridade tecidual, do equilíbrio hidroeletrolítico e da oxigenação do paciente
(52)

. E para 

isto, temos procedimentos específicos, tais como: monitorização cardíaca; balanço hídrico; 

administração de hemoderivados; mudanças de decúbito; uso de curativos protetores; 

avaliação continua das condições da pele; reposição hídrica; coleta e avaliação dos exames 

laboratoriais; administrar suporte de oxigenioterapia conforme necessidade
(51,52)

. Além disso, 

o enfermeiro deve monitorar a realização dos cuidados básicos ofertados ao paciente, como 

por exemplo, o banho no leito, que deve ser realizado de forma criteriosa e coerente
(52)

. O 

momento da realização do banho no leito oferece à equipe de enfermagem a oportunidade de 

avaliar a pele do paciente e de prescrever cuidados para a prevenção de feridas, com o uso de 

curativos protetores, que se mostraram eficientes na prevenção de lesões por pressão em 

pacientes submetidos à cirurgia cardíaca
(51)

. 

Neste contexto, é importante destacar o papel do enfermeiro como o profissional 

responsável pelo gerenciamento da unidade de internação e pelas condutas dos demais 

elementos da equipe
(51,52)

. Nesse sentido, refletimos sobre sua importância no direcionamento 

dos cuidados requeridos pelos pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca, cujas 

condições clínicas variam de minuto em minuto, necessitando de intervenções efetivas, 

visando prevenir complicações e favorecer sua recuperação o mais breve possível
(51,52)

. 

1.7. Hipótese de pesquisa 

Existe diferença de custos entre os banhos no leito tradicional, com água destilada e 

lenços para banho em pacientes cardíacos graves. 
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1.8. Justificativa 

As pesquisas envolvendo avaliação de tecnologias em saúde são uma prioridade no 

âmbito da agenda de pesquisas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Além de alavancar discussões acerca da necessidade de maior 

abordagem dessa temática na formação de capital humano e de materiais na enfermagem. 

Na ausência de estudos de análise de tecnologias no âmbito da enfermagem, que 

permitam instrumentar os enfermeiros e os gestores acerca da melhor tecnologia de banho no 

leito em paciente cardiopata grave, justifica-se o presente estudo. 

A realização de estudos fundamentados por evidências cientificas na área da saúde 

justificam-se para a fundamentação da prática assistencial e instrumentalização dos gestores 

sobre diversos aspectos que direcionem a tomada da melhor decisão
(20)

. 

No âmbito da enfermagem, a fundamentação científica e a busca contínua por novas 

evidências conferem uma assistência atual, de qualidade e, que de fato, reflita na melhora da 

qualidade de vida e estado da saúde ou doença do paciente. 

1.9.  Relevância 

As evidências cientificas das avaliações de tecnologias de enfermagem, oferecem a 

possibilidade de indicar aos gestores e enfermeiros qual a tecnologia oferece menor custo e a 

otimização de recursos, para melhor assistir o paciente cardíaco grave, assim como outros 

tipos de pacientes. Portanto, as evidências científicas das análises econômicas comparativas 

dos custos de tecnologias são relevantes ao Sistema de Saúde, pois podem auxiliar no 

estabelecimento de prioridades para a alocação de recursos e a possibilidade de oferecer aos 

usuários do SUS, saúde de qualidade e de forma igualitária. 

É relevante à profissão, na medida em que viabiliza a mensuração do custo de suas 

ações, do trabalho realizado pelo enfermeiro e equipe de enfermagem, propiciando subsídios 

para a autonomia profissional.  

É importante o incentivo a difusão do conhecimento por meio das publicações 

científicas, e, mais ainda, o consumo destas, dando continuidade e possibilidade de aplicação 

do conhecimento. 
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2. Objetivos 

2.1.1.Geral 

 Construir uma calculadora de custos baseada na Planilha Brasileira de Impacto 

Orçamentário do banho no leito tradicional a 42,5ºC; banho no leito com frasco de 

água destilada aquecida e; banho no leito com lenços umedecidos em pacientes 

cardíacos graves internados em unidades cardiointensivas. 

2.1.2. Específicos 

 Elencar os itens de custo das tecnologias de banho no leito em pacientes cardíacos 

graves em uma unidade cardiointensiva. 

 Mensurar o tempo médio da assistência de enfermagem despendido e requerido para a 

realização cada uma das tecnologias de banho no leito. 

 Registrar as possíveis intercorrências clínicas associadas às tecnologias de banho no 

leito. 

 Elaborar uma calculadora de custos das tecnologias de banho no leito, através da 

adaptação da PBio com a inclusão do custo do capital humano, baseado no tempo 

requerido e necessário para a realização de cada um dos banhos no leito nas diferentes 

composições de equipe de enfermagem. 
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3. Fundamentação teórica 

3.1. Estado da arte 

Com o objetivo de conhecer o conhecimento já produzido acerca do tema abordado, 

bem como buscar evidencias na literatura que justifiquem o desenvolvimento do presente 

estudo, optou-se pela realização de uma revisão integrativa na literatura. A revisão integrativa 

(RI) é uma importante ferramenta na área da saúde, através da qual é realizada a síntese das 

pesquisas publicadas que abordam determinada temática e no direcionamento da prática 

fundamentada no conhecimento científico
(54)

. Diante da quantidade e complexidade de 

informações na área da saúde, tornou-se fundamental a delimitação de etapas metodológicas 

que resumissem as evidências apontadas nos estudos e que proporcionasse aos profissionais a 

aplicação de resultados dos estudos significativos para a sua prática profissional
(54)

. A RI é 

desenvolvida através de seis etapas e é fundamentada pela Prática Baseada em Evidências 

(PBE)
(54)

. 

A PBE é fundamentada no uso de evidências científicas, produzidas por estudos 

desenvolvidos com rigor metodológico, para tomada de decisões sobre as melhores condutas 

frente a cada tema estudado em combinação com a competência clínica do profissional e as 

preferências e valores do paciente para a tomada de decisão sobre os cuidados clínicos a 

serem aplicados a este
(55)

. 

Para iniciar a RI, é necessária a definição do problema de pesquisa a ser estudado. A 

situação problema de pesquisa foi elaborada de acordo com a estratégia adaptada PIO (P: 

Patient/Population; I: Intervention; O: Outcomes) em decorrência da baixa especificidade do 

tema e, de que nesta revisão foram aceitos estudos que não incluíam necessariamente grupos 

controle, a adaptação correspondeu apenas à exclusão da letra C (Compare to). 

Diante desta proposta a RI foi realizada em nove de janeiro de dois mil e dezessete, 

com busca nas bases de dados Cinahl (Cumulative Index to Nursing & Allied Health 

Literature), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 

Pubmed/Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) através do Portal 

Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Em vinte e seis de 

janeiro de dois mil e dezessete foi realizada a pesquisa na base de dados Embase (Biomedical 

answers), acessada através da biblioteca do INCA (Instituto Nacional do Câncer/RJ), 

utilizando-se o indexterm. 
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A busca no Portal Capes contou com o critério de inclusão: idiomas português, inglês 

e espanhol, ausência de recorte temporal. Foi utilizado o operador booleano or em busca de 

listar todas as palavras de significado semelhante dentro de cada domínio e o operador 

booleano and, para expor apenas os artigos que continham todos os domínios digitados. 

Foram utilizados como critérios de exclusão, artigos não relacionados ao tema.  

Apesar do grande número de tesauros utilizados visando abranger um universo maior 

de possibilidades, de onde emergiu um grande número de artigos em separado, ao realizar-se 

a associação de I ᴖ P ᴖ O, onde I= Paciente Cardiointensivo, paciente crítico, paciente 

cardíaco; P= Banho no leito, banho, higiene corporal; C= Custos, custo e análise de custos, 

avaliação econômica, Avaliação de tecnologias em saúde. O resultado desta ação não 

encontrou artigo algum. 

A partir daí várias buscas foram realizadas, mas todas resultavam na ação de não 

encontrar artigo algum. Optou-se então por uma busca mais simplificada onde se trabalhou 

com a associação de I: Intervention; com o O: Outcomes . 

Na base de dados Cinahl (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature), 

foram utilizadas as palavras-chaves: bathing, baths, health care costs, cost control, costs and 

costs analysis, nursing costs, cost benefit analysis e costs. Como resultado da busca 

emergiram cinquenta e cinco artigos. Estes artigos foram importados para o software Update 

EndNote versão X7.7.1, que permite o armazenamento e a organização de referências obtidas 

em bases de dados. 

A busca na base de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde) foram utilizados os seguintes descritores e palavras-chave: Health Care 

Costs, Cost Control, Costs and Cost Analysis, Nursing Costs, Cost Benefit Analysis, costs, 

Bathing and Baths, Bathing, bath. Esta ação resultou em quatro artigos encontrados, sendo 

estes importados para o endnote. 

Para a pesquisa na base de dados MEDLINE (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online), foram utilizados os seguintes Mesh (Medical subject headings): 

Bedbath, bath in the bed, bath on the bed, Baths, Costs and Cost Analysis, Cost Control, 

Cost-Benefit Analysis, Health Care Costs, Hospital Costs e Health Expenditures. A busca 

resultou em vinte e dois artigos, que também foram importados para o endnote.  

Para a pesquisa realizada na base de dados Embase foi utilizada a estratégia PIO 

utilizando-se os seguintes descritores e palavras-chave: a cardiac patient, cardiac patient, 

surgical patient, surgical patient, critical patient, heart desease patient, bath, bathing, baths, 

water bath, waterbath, bed bath, hygiene, hygiene care, hygienic assessment, skin cleansing, 
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bath on the bed, bath in the bed, cost, costs, cost analysis e economic analysis in health. Esta 

ação resultou em oito artigos encontrados, sendo estes importados para o endnote. 

Após a importação de todos os artigos para o Endnote, realizou-se o cruzamento de 

todos os artigos resultando no total de setenta e quatro artigos não repetidos nas bases de 

dados. Após a leitura detalhada dos títulos e resumos foram selecionados dez artigos para 

análise. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma de identificação e seleção de artigos para a revisão integrativa 

 

Os dez artigos selecionados foram analisados e estão dispostos em um quadro a partir 

do título do artigo e autores, ano de publicação, pais e idioma, periódicos, bases de dados e 

principais achados, disposto abaixo: 

  

Cinahl= 55 Artigos 

Lilacs = 04 artigos 

Medline=22 artigos 

 

Embase = 08 

Total de artigos importados para o EndNote e cruzados = 74 

Total de artigos encontrados = 89 

Artigos excluídos por idioma e/ou 

não ter correlação com o tema = 15 

Artigos incluídos na síntese = 10 



 

38 

Quadro 01. Análise dos artigos a partir do autor principal; ano de publicação, pais e 

idioma; título, periódicos e principais achados. 

Autor 

Principal 

Ano/ País/ 

Idioma 

Titulo Periódicos Principais achados 

Schoonhov

en L 
(56)

 

2014 / 

Holanda / 

Inglês 

Cost-consequence 

analysis of "washing 

without water" for 

nursing home 

residents: a cluster 

randomized trial 

Int J Nurs 

Stud 

Estudo Randomizado 2x2. 

Comparação entre o BL 

tradicional e o BL com luvas 

Comparou danos na pele, 

resistência ao banho e custos 

entre o BL tradicional e o BL 

com luvas higiênicas ou 

lenços para banho. 

Resultados: Não houve 

diferença significativa em 

lesões e na resistência da pele 

após seis semanas. O BL 

tradicional mostrou-se mais 

caro. 

Nøddeskou 

L H
(57)

 

2015/Iscan

dinavia/Ingl

ês 

Elderly patients' and 

nurses' assessment of 

traditional bed bath c

ompared to 

prepacked single 

units - randomised 

controlled trial 

Scandinavi

an Journal 

of Caring 

Sciences 

Estudo randomizado 2x2 

Comparando o banho 

tradicional e o banho com 

lenços para banho 

Comparação da duração, 

qualidade, custos e satisfação 

da enfermeira e do paciente 

Resultados: Ambos os BL 

mostraram qualidade 

semelhante, diferença 

insignificante nos custos, as 

enfermeiras e a maioria dos 

pacientes preferiram o BL 

com lenços. 
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Massa J
(58)

 2010/ USA/ 

Inglês 

Improving efficiency, 

reducing infection, 

and enhancing 

experience 

British 

Journal of 

Nursing 

Estudo exploratório 

descritivo, Comparando o 

banho tradicional e o banho 

com lenços para banho. 

Descreve o impacto dos 

diferentes banhos sobre a 

integridade da pele e o risco 

de infecção cruzada. 

Resultado; O banho com 

lenços é mais suave para a 

pele, elimina o risco de 

infecção cruzada causada pelo 

sabonete, água, lavatórios 

(bacia e jarra) e luvas para 

banho. O Banho com lenços 

demonstrou uma efetividade 

50% maior que o banho 

tradicional 

Dawson 

M
(59)

 

2001/ 

Australia// 

Inglês 

An evaluation of two 

bathing products in a 

chronic care satting 

Geriatric 

Nursing 

Estudo randomizado. 

Compara dois tipos de banho: 

Um com o uso de sabão com 

enxague e um sem enxague. 

Avalia a se o banho sem 

enxague é mais efetivo na 

diminuição do numero de 

prescrições relacionadas à 

pele. Compara à condição da 

pele, odor, controle da 

eficiência da limpeza, o 

conforto do paciente durante 

o banho, o tempo para a 

realização do banho, a 

facilidade de uso e o custo do 

produto. Resultados: a única 

diferença entre os banhos esta 

no custo. O banho sem 

enxague é mais caro, devendo 

ser utilizado em casos 

selecionados, baseando-se no 

problema clinico do paciente. 
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Larson 

L
(60)

  

2004/ USA/ 

Inglês 

Comparison of 

traditional and 

disposable bed baths 

in critically ill 

patients 

American 

Journal of 

Critical 

Care 

Estudo Randomizado 

Compara o BL tradicional e o 

BL com lenços. Avalia: 

Tempo e qualidade do banho. 

Foram analisadas culturas 

microbianas das áreas Peri 

umbilical e virilha antes e 

após os banhos. Avalia a 

satisfação das enfermeiras 

quanto aos banhos realizados 

e os custos. Resultado: Não 

ocorreu diferença na 

contagem microbiana entre os 

banhos. Predileção dos 

pacientes e enfermeiros pelo 

banho com lenços. Menor 

custo e menor tempo para a 

realização do banho com 

lenços. 

Hancock 

I
(61)

 

2000/ 

USA/Inglês 

“The day of the soft 

towel?”: Comparison 

of the current bed-

bathing method with 

the soft towel bed-

bathing method 

Internationa

l Journal of 

Nursing 

Practive 

Estudo exploratório 

descritivo. Compara o BL 

tradicional e o BL com 

toalhas umedecidas. Avalia a 

satisfação do paciente, a 

satisfação e aceitação dos 

enfermeiros e o custo laboral 

e com materiais. Resultado: 

Predileção dos pacientes e 

enfermeiros pelo BL com 

toalhas umedecidas e 

economia de 25°/° em relação 

ao banho tradicional. 

Resultado; Predileção de 

ambos os grupos (paciente e 

enfermeiros) pelo banho com 

toalhas umedecidas e melhor 

relação de custo-efetividade. 
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Carruth 

AK, Ricks 

D, Pullen P 
(62)

 

1995/Inglês

/USA 

Bag Baths®: An 

alternative the bed 

bath 

Nursing 

Manageme

nt 

Estudo descritivo 

comparando o banho 

tradicional com o Bag Bath®. 

O Estudo mensura o custo 

laboral, com o fornecimento e 

lavanderia. Resultados: O uso 

do bag bath é uma forma de 

manter um bom padrão de 

higiene e reduzir os custos na 

saúde. O paciente apresentou 

predileção por este tipo de 

banho. 

Collins F 
(63)

 

2003/ 

Inglaterra/ 

Inglês 

Bagbath®: The value 

of simplistic care in 

the community 

British 

Journal of 

Community 

Nursing 

Estudo com a descrição do 

produto. Descreve o custo 

efetividade do BagBath® e 

seu benefício na diminuição 

da infecção. Descreve a ação 

da água e do sabão na 

alteração do pH da pele e o 

maior risco para lesões da 

pele no banho tradicional. 

Descreve a importância do 

conhecimento da enfermeira 

para a indicação do melhor 

banho para o paciente. 

Collins F 
(64)

 

2003/ 

Inglaterra/ 

Inglês 

The cost-effective 

use of bagbath®: a 

new concept in 

patient hygiene 

British 

Journal of 

Nursing 

Estudo com a descrição do 

produto. Descreve o custo 

efetividade do BagBath® e 

seu benefício na diminuição 

da infecção. Descreve a ação 

da água e do sabão na 

alteração do pH da pele e o 

maior risco para lesões da 

pele no banho tradicional. 

Descreve a importância do 

conhecimento da enfermeira 

para a indicação do melhor 

banho para o paciente 
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Lima AFC 
(65)

 

2012/ 

Brasil/ 

2012 

Contribuição da 

documentação 

eletrônica de 

enfermagem para 

aferição dos custos 

dos cuidados de 

higiene corporal 

Journal of 

Health 

Informatics 

Estudo exploratório, 

descritivo, do tipo caso 

controle. O estudo tem o 

objetivo de identificar os 

diagnósticos /resultados/ 

intervenções mais frequentes 

relacionados às necessidades 

de higiene corporal, 

selecionados em sistema 

eletrônico na admissão do 

paciente com alta 

dependência de enfermagem e 

calcular o custo médio total 

direto das atividades de 

higiene corporal mais 

frequente. Resultados: 
Selecionou-se o diagnóstico 

Autocuidado para banho 

/higiene para 36% dos 

pacientes; para 44% 

estabeleceu-se o resultado 

Autocuidado: Atividades da 

Vida Diária e a intervenção 

Assistência no Autocuidado 
(52%). O Custo MédioTotal 

Direto do BL correspondeu a 

R$ 51,06; da HO a R$ 8,67 e 

da BACH a R$ 25,60. C 

 

Os delineamentos dos estudos selecionados para a revisão integrativa consistem em 

quatro estudos de ensaios clínicos randomizados (40,0%) e seis estudos descritivos (60,0%). 

Sobre o ano de publicação dos artigos selecionados dois foram publicados entre 1995 e 2000 

(20,0%), quatro (40,0%) entre 2001 e 2005 e quatro entre 2010 e 2015 (40,0%). 

Em relação ao país de desenvolvimento dos estudos selecionados observou-se que um 

foi publicado na Holanda (10,00%), um na Escandinávia (10,00%), um na Austrália 

(10,00%), dois nos Estados Unidos (20,00%), dois na Inglaterra (20,00%), um no Brasil 

(10,00%) e um não tinha o pais de origem (10,00%). 

Sobre os periódicos de publicação, todos os artigos selecionados foram publicados em 

periódicos internacionais (100,0%).  

Quanto às categorias profissionais envolvidas na autoria das publicações oito artigos 

foram produzidos apenas por enfermeiros (80,0%) e o dois artigos não tinham a descrição da 

categoria profissional dos autores (20,0%). 
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Em relação ao conteúdo dos artigos, um abordava a comparação entre o banho no leito 

tradicional e o banho no leito com luvas higiênicas para banho no leito (10,0%), comparando 

possíveis danos à pele do paciente e fazendo uma comparação em relação ao custo. Oito 

artigos comparavam o banho no leito tradicional com o banho no leito com lenços para banho 

no leito (80,0%), realizando comparação em relação à duração, qualidade do banho, custos e 

satisfação da enfermeira e do paciente. Um (10,0%) dos estudos abordava os diagnósticos de 

enfermagem ligados à higiene corporal e custo médio total direto com o banho no leito. 

A análise do conteúdo dos artigos permitiu constatar que a higiene corporal é uma das 

necessidades humanas básicas e que a enfermagem assiste aqueles pacientes que se encontram 

impossibilitados de realizarem por si só esta atividade. O BL é uma das atividades de maior 

prevalência no cotidiano da enfermagem, principalmente nas unidades de terapia intensiva, 

sendo também importante para a prevenção de lesões cutâneas. 

Todos os estudos mostraram a comparação entre o banho no leito tradicional, com 

água e sabão e o banho no leito com lenços de uso único. As comparações relacionam-se a 

duração, qualidade, custos e esforço laboral da equipe, risco de danos a integridade da pele do 

paciente e ao risco de infecção cruzada, assim como a avaliação da satisfação dos enfermeiros 

e pacientes.  

O BL com lenços surgiu como um método alternativo de banho no leito, este foi 

desenvolvido pela enfermeira americana Susan M. Skewes, após oito anos de estudo
(4)

. Nesta 

técnica são utilizados lenços feitos em tecido, pré-umedecidos em solução surfactante, de pH 

ácido, próximo ao pH da pele e com agente hidratante enriquecido com vitamina E, sem 

adição de sabão e álcool
(66)

.
  

Os lenços para banho são oferecidos em pacotes com oito unidades e cada pedaço é 

destinado a uma área do corpo (face, membro superiores direito e esquerdo, face anterior e 

posterior do tronco, membros inferiores direito e esquerdo e região perineal), sem a 

necessidade de que seja realizada nenhuma fricção e deixando a pele hidratada e protegida
(56)

.
 

Eles podem ser utilizados em temperatura ambiente ou aquecidos em forno de micro-ondas ou 

em banho-maria e após o uso cada um deles é descartado
(56)

. Não se faz necessário secar o 

paciente com toalhas, porque a solução evapora naturalmente entre 30 e 45 segundos
(4,56)

.
 

O banho com lenços possui pontos favoráveis e desfavoráveis em relação ao banho 

tradicional
(58,60)

. Entre os pontos positivos destaca-se: otimização do procedimento, menor 

possibilidade de infecção cruzada e maior satisfação de uso pela enfermeira e 

paciente
(56,57,58,59,60,61,62,64)

. 
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Entre os pontos negativos: na opinião de alguns pacientes o BL com luvas e lenços 

para banho, é impessoal e sentem que a limpeza da pele é subjetivamente menor do que a do 

BL tradicional, e que este é usado por razões de economia de custos
(56)

. 

Os estudos demonstraram que os banhos no leito tradicional e com lenços possuem 

qualidade semelhantes e que a diferença em relação aos custos é insignificante
(61, 64)

. 

O estudo onde a integridade da pele foi avaliada apontou que não ocorreu diferença 

significativa em lesões e na resistência da pele após seis semanas da realização de BLs com os 

lenços para banho
(56)

.  

Em síntese a maioria dos artigos revisados apontam vantagens para o banho com 

lenços em comparação ao banho tradicional, tais como: menor custo
(56,60,61,62)

, maior 

predileção pelo paciente e enfermeiras
(57,60,61,62)

, e maior efetividade
(58)

. Apenas um artigo 

apontou maior custo do banho com lenços
(59)

, devendo ser usado em casos especiais, devido a 

ser mais rápida a sua execução
(60)

. 

A revisão integrativa realizada apontou algumas lacunas, tais como: a carência de 

estudos que descrevam inovações tecnológicas do banho no leito; a restrição a estudos 

comparativos entre os banhos no leito tradicional e com lenços para banho e a falta de estudos 

que abordem o banho no leito em pacientes cardiointensivos. 

3.1.1. A adoção das Avaliações de tecnologias em saude 

Nas últimas décadas, vários países incluindo o Brasil, criaram estruturas políticas-

administrativas de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), que visam apoiar a produção 

de conhecimento em saúde, com os objetivos de contribuir para a melhoria da qualidade na 

atenção à saúde, para a expansão do conhecimento cientifico e tecnológico voltado às 

necessidades das populações e para o crescimento econômico, produtivo e de inovação 

tecnológica
(67,68)

. 

Os primeiros conhecimentos e práticas voltados para a avaliação de tecnologias em 

saúde teve inicio nos Estados Unidos, nos anos 70, apoiados na legislação americana e a 

seguir foram propagadas nos países da Europa Ocidental, como Suécia, Holanda e Reino 

Unido
(32,67)

. As ATS passam a ser utilizadas como parte da gestão dos sistemas de saúde 

públicos e de ampla cobertura
(67)

.  

A criação das agências de ATS pelos governos se apoia na necessidade de se ter uma 

instância voltada especificamente para embasar aos formuladores de políticas publicas sobre 

as implicações do desenvolvimento, difusão e uso de tecnologias de saúde
(67). Propondo uma 
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conexão entre os universos de pesquisa e o de tomada de decisão, através do qual seriam 

formuladas políticas capazes de responder as solicitações que necessitem de decisões mais 

acertivas, transparentes e legítimas, e permita uma maior participação da sociedade
(69)

.  

Com inicio na década de 80 diversos fatores colaboraram para o crescimento das ATS 

pelos governos dos países desenvolvidos e, consequentemente, por grandes grupos privados 

do setor da saúde
(32)

. Publicações demostravam o uso de tecnologias sem evidências de seus 

benefícios, tanto no seu uso fora das condições nas quais demonstravam eficácia 

significativa
(32)

. Além do mais, o crescente volume de tecnologias, o crescente dos custos e a 

carência de recursos financeiros também se tornaram importantes para o incremento da ATS. 

Foi neste período que se iniciaram as atividades de ATS na América Latina, por meio da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)
(32)

.  

Em 1984, na França um plano para o desenvolvimento de ATS foi apresentado com o 

objetivo de enfatizar a eficácia e de criar uma orientação científica capaz de orientar estudos 

específicos na área
(32)

. No ano de 1989, foi concebida a Agência Nacional de Avaliação 

Médica, associação independente, encarregado pela avaliação de todas as tecnologias com 

impacto no sistema público de saúde
(32)

. A avaliação de medicamentos não entrou neste 

contexto
(32)

. Porém no ano de 2000 esta agência foi extinta e em 2004 o governo francês criou 

a Autoridade Nacional para a Saúde (Haute Autorité de Santé - HAS) com o propósito de 

reunir em um único lugar, ações destinadas a melhorar a qualidade do atendimento ao 

paciente e a certeza de equidade dentro do sistema de saúde
(32)

.  

Na década de 90, o cenário mundial de saúde estimulou a implantação da ATS em 

vários países
(32)

. Em 1993, foi a criada a INAHTA (International Network of Agencies in 

Health Technology Assessment), com o objetivo de favorecer a difusão de informações e 

estudos na área de ATS. Atualmente a INAHTA, sediada na Suécia, agrega 53 agências das 

Américas Latina e do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia, num total de 29 países
(32)

. 

Concomitantemente, outras entidades foram criadas, como o Escritório Canadense de 

Coordenação para Avaliação de Tecnologias em Saúde (the Canadian Coordinating Office for 

HTA – CCOHTA), fundado em 1989 e a Agência Canadense de Medicamentos e Tecnologias 

em Saúde (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health – CADTH) criada em 

2006
(32)

.  

Entre outros exemplos temos a EuroScan, concebida em 1999 como organização 

voluntária de membros europeus da INAHTA, composta por programas públicos em ATS 

interessados em identificar e avaliar precocemente as tecnologias em saúde
(32)

. No ano de 

1992, foi criado no Reino Unido o Centro Cochrane de revisões sistemáticas de estudos 
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clínicos controlados e, um ano após, o Centro de Disseminação de Comentários da 

Universidade de York, que possuiam atividades complementares e objetivavam nortear a 

tomada de decisão pelos gestores de saúde
(32)

. O Centro Nacional de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde (The National Coordinating Centre for Health Technology 

Assessment) surgiu em 1996 para tratar dos processos de definição de prioridades (por 

tópicos), financiamento de estudos, avaliação e difusão dos resultados dos estudos
(32)

. Em 

1999, o Departamento de Saúde fundou o Instituto Nacional de Excelência Clínica que, em 

2005, passou a ser denominado de “Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica” 

(National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE)
(32)

. De modo geral o NICE 

oferece orientação sobre o uso de tratamentos e procedimentos no Sistema Nacional de Saúde, 

realizando quatro formas de orientação: avaliações de tecnologia, diretrizes clínicas, 

orientação de saúde pública e relatórios de procedimentos de intervenção. Esta também 

analisa os relatórios que são produzidos pelo Programa de ATS do Reino Unido e finalizando 

as recomendações para incorporação, ou não, no sistema de saúde
(32)

. De janeiro de 2010 a 

julho de 2012, o CADTH avaliou 860 tecnologias (na forma rapid response) e, 

simultaneamente, o NICE, analisou 501. Desta forma, se evidencia a importância da ATS para 

sociedade e apoio político, o que configura a importância da sua atuação
(32)

.  

No Brasil, desde 1990, através da Lei Orgânica da Saúde iniciou-se o incentivo à 

pesquisa, desenvolvimento e inovação em saúde e em 1994, políticas científicas e 

tecnológicas específicas para a área da saúde começaram a ser estabelecidas
(40,25.67) 

.  

Já no Brasil, estudos e encontros objetivando a discussão sobre as ATS tiveram inicio 

no decorrer dos anos 1980 e inicio dos anos 1990, e cada vez mais encontram repercussão no 

meio acadêmico e nas políticas públicas
(32,67)

. No âmbito governamental, a ATS teve seu 

ínicio a partir da segunda metade dos anos 1990, por meio do projeto de governo Reforço à 

Reorganização do Sistema Único de Saúde (REFORSUS), quando o Ministério da Saúde 

recebeu financiamento do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento e 

novos equipamentos médico-hospitalares foram adquiridos
(32,67)

. Por recomendação desses 

agentes financiadores, teve inicio a proposta de aprimoramento da gestão e avaliação dos 

sistemas e serviços de saúde em nosso país
(67)

.  

É importante pontuar que a década de 1990 foi caracterizada por um período de graves 

crises econômicas em todo mundo e em nosso país, e que apesar dos avanços científicos e 

tecnológicos a condição de vida da sociedade não reproduzia estes avanços
(32)

.  O 

enfraquecimento governamental e dos sistemas de saúde acompanhava o que ocorria nos 

demais segmentos da sociedade, como a persistência da pobreza e a elevação da iniquidade e 
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exclusão social, o desemprego e aumento da economia informal, o crescimento e 

envelhecimento da população, a explosão da urbanização e a instabilidade econômica e 

política
(70)

.  

Os gestores do sistema de saúde demonstravam preocupação sobre a necessidade dos 

sistemas e serviços de saúde de serem reformulados e que estas mudanças deveriam ser 

obtidas por meio de ações políticas e econômicas. Com isso, no decorrer da década de 90, 

políticas nessa direção foram propostas pelo governo brasileiro, como a Reforma da Saúde, 

ocorrida em 1996
(32,48,67)

. 

A partir de 2000, uma mudança institucional profunda foi suscitada pelo Ministério da 

Saúde (MS), pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com a criação do Departamento de Ciência e 

Tecnologia (DECIT). Começando assim a institucionalização das ações de ATS no SUS
(32,48)

. 

No ano de 2002, com a criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos (SCTIE), encarregada pela implementação das políticas de assistência 

farmacêutica, de avaliação e incorporação de tecnologias no SUS e de incentivar o avanço 

industrial e científico na saúde
(32)

. Já em 2003, foi formado o Conselho de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (CCTI) do MS e estabelecido o Grupo de Trabalho Permanente em 

ATS, com o objetivo de promover estudos em ATS de interesse para o SUS e apoiar à tomada 

de decisão em relação às tecnologias em saúde
(32,48,67)

. Ainda neste ano, o Departamento de 

Ciência e Tecnologia (DECIT) passou por uma reestruturação, com o objetivo de coordenar a 

implantação e disseminação das ações voltadas para a produção de conhecimento e gestão da 

ATS no SUS
(32,48,67)

. 

A política de implantação da utilização dos resultados de estudos de ATS nos 

processos de gestão de tecnologias do SUS é norteada por duas estratégias: a elaboração da 

Política Nacional de Gestão de Tecnologia em Saúde (PNGTS) e a criação da Comissão de 

Incorporação de Tecnologia (CITEC) do Ministério da Saúde, que demonstrou ser um 

instrumento importante no processo de tomada de decisão através do estudo de propostas que 

levem a incorporação ou exclusão de tecnologias
(67)

. 

A PNGTS surge em 2004, através do trabalho coletivo de um comitê formado por 

representantes de múltiplas instancias e aprovada no Conselho Nacional de Saúde (CNS) e na 

Comissão de Intergestores Tripartite (CIT), assim como a publicação da Portaria que visa sua 

institucionalização no SUS
(40,67)

. A PNGTS é um instrumento norteador para o 

direcionamento na gestão dos processos de avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento 

da utilização e retirada de tecnologias no sistema de saúde
(32,33,48)

. 
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Com o objetivo de fortalecer a institucionalização da ATS, a SCTIE, no ano de 2005, 

foi criada em medida preliminar, a Coordenação Geral de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde integrada ao Decit, com a missão de implementar, monitorar e difundir a ATS no 

SUS
(71)

. Ao termino de 2005, com a intenção de associar intersetorialmente e formar redes de 

cooperação, foi realizado o Seminário de Gestão de Tecnologias em Saúde, com o propósito 

de analisar os padrões internacionais correntes e propor formas de atuação para o SUS, foram 

salientados a importância da ATS na tomada de decisão e as correlações entre as agências e as 

ações governamentais, levando em consideração a experiência firmadada em países como 

Canadá, Argentina, Espanha, Suécia e Alemanha
(71)

. 

Em janeiro de 2006 foi criada a Comissão de Incorporação de Tecnologias do 

Ministério da Saúde (CITEC), sob a coordenação da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e, 

em dezembro do mesmo ano, o curso para incorporação de tecnologias no âmbito do SUS e 

da Saúde Suplementar então constituído
(32)

. Também no ano de 2006, o DECIT passou a 

compor a Rede Internacional de Agências de Avaliação de Tecnologias em Saúde (INAHTA). 

Essa ajuda internacional representou um importante avanço para o Brasil, que com isso 

intregra a maior rede mundial de cooperação em ATS e desde então participa ativamente dos 

encontros científicos anuais da rede
(32)

. 

Considerando a importância da temática para o planejamento e gestão do SUS, a 

avaliação econômica das tecnologias em saúde, ainda em 2006, é inserida na Agenda 

Nacional de Prioridades em Pesquisa em saúde
(72)

. Este processo político visa, em todas as 

suas etapas, a colaboração de atores experientes e com participação de elementos da área de 

pesquisa e da saúde
(72)

. A priorização dessa Agenda é a ação mais importante no 

reconhecimento deste tema na Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

no Brasil
(72)

. Portanto, irá permitir que as prioridades de pesquisa em saúde estejam de acordo 

com os princípios do SUS e tenham o propósito de respeitar as necessidades nacionais e 

regionais de saúde
(72)

. Além de induzir a produção seletiva de conhecimentos e bens materiais 

e processuais nas áreas de prioridade para o desenvolvimento das políticas sociais
(72)

.  

Torna-se importante salientar a iniciativa governamental à formação e à qualificação 

de profissionais das secretarias de saúde, de hospitais e de agências reguladoras do SUS nesta 

área, que ocorrem por meio de parcerias com instituições de ensino. O DECIT criou cursos de 

pós-graduação e capacitação em gestão de tecnologias em saúde
(32)

. Este movimento de 

integração do Ministério da Saúde com instituições de ensino resultou na criação em 2008, da 

Rede Brasileira de ATS (REBRATS), que tem como objetivo disseminar a ATS nos serviços 
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de saúde e nas instituições acadêmicas, além de auxiliar a tomada de decisões pelos 

formuladores de políticas e gestores
(32,71)

. 

São objetivos da REBRATS: (a) Produzir e disseminar estudos e pesquisas prioritárias 

no campo de ATS; (b) Padronizar metodologias; (c) - Validar e atestar a qualidade dos 

estudos; (d) Promover capacitação profissional; e (e) Estabelecer mecanismos para 

monitoramento de tecnologias novas e emergentes
(Erro! Indicador não definido.)

. 

Em novembro de 2009 foi desenvolvido o Sistema de Informação da Rede Brasileira 

de Avaliação de Tecnologia em Saúde (SISREBRATS), através da Coordenação Geral de 

Avaliação de Tecnologias em Saúde (CGATS/DECIT/MS) em parceria com o DATASUS e 

com a Coordenação Geral de Comunicação e Gestão do Conhecimento 

(CGGC/DECIT/MS)
(71). 

Esta ferramenta facilita a interlocução entre os membros da Rede e a 

sociedade, sendo um meio de divulgação de produtos e de disseminação do conhecimento 

sistematizado
(32)

. Ela é a exclusiva base de dados de estudos ATS na língua portuguesa e na 

América Latina disponível via web
(32)

. 

Finalmente aprovada em de 05 de novembro de 2009, a PNGTS através da portaria N
o
 

2.690, passa a ser implantada de forma gradativa e articulada nas três esferas de gestão do 

SUS e seguindo os princípios de universidade, equidade e integridade
(40)

. Descrevendo como 

objetivo geral: “a maximizar os benefícios de saúde a serem obtidos com os recursos 

disponíveis, assegurando o acesso da população a tecnologias efetivas e seguras, em 

condições de equidade”
(40)

. A PNGTS tem como objetivos específicos; (I) orientar os 

processos de incorporação de tecnologias nos sistemas e serviços de saúde; (II) nortear a 

institucionalização dos processos de avaliação e de incorporação de tecnologias baseadas na 

análise das consequências e dos custos para o sistema de saúde e para a população; (III) 

promover o uso do conhecimento, técnico-cientifico atualizado no processo de gestão de 

tecnologias em saúde; (IV) sensibilizar os profissionais de saúde e a sociedade em geral para a 

importância das consequências econômicas e sociais; e (V) fortalecer o uso de critérios e 

processos de priorização da incorporação de tecnologias, considerando aspectos de 

efetividade, necessidade, segurança, eficiência e equidade 
(40)

. 

O Ministério da Saúde instituiu dois processos conjuntos em relação à gestão de 

tecnologias de saúde, que integram a PNGTS: (i) produção, sistematização e difusão de 

estudos de avaliação de tecnologias em saúde (ATS) e (ii) adoção de um fluxo para 

incorporação, exclusão ou alteração de novas tecnologias pelo SUS
(48)

. 

Em abril de 2011 foi promulgada a Lei 12.401, que altera a lei orgânica 8080/90 no 

que se refere ao processo de ATS. Importantes mudanças passam a ser introduzidas, como a 
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extinção da Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde (Citec), que 

passa a ser denominada de Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 

(Conitec)
(48,40)

 . 

A CONITEC, assistida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias 

em Saúde (DGITS), tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde - MS nas atribuições 

relacionadas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem 

como para a construção ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

(PCDT)
(73)

. Esta comissão passa a examinar as necessidades de saúde da população e a 

sustentabilidade do sistema, considerando os resultados clínicos relevantes que agregam valor 

a assistência prestada, através da diminuição do número de internações, do absenteísmo no 

trabalho, de procedimentos cirúrgicos e laboratoriais
(73)

. Com isso é estabelecido um prazo de 

até 180 dias, prorrogável por mais 90 dias corridos, quando cabível, contado da data em que 

foi protocolado o pedido para efetuar a incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em 

saúde
(32,71)

. 

É importante ressaltar que o processo de revisão das políticas de fomento à ciência, 

tecnologia e inovação em saúde deve ser contínuo, assim como a definição de estratégias e 

prioridades
(74)

. O Complexo Produtivo da Saúde requer de maneira inevitável e crescente, da 

ciência. No Brasil vem sendo estabelecida a construção de um arcabouço de marcos 

institucionais que visam fortalecer, orientar e incentivar as atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) e que a as evidências advindas de investigações clínicas produzem 

conhecimento científico para a resolução dos agravos da saúde pública, a partir da criação de 

novos insumos ou melhoria de técnicas, processos e tecnologias já existentes, que, portanto, 

serão produzidos, comercializados e empregados em seus diferentes segmentos, fomentando 

todo o processo do Complexo Produtivo da Saúde
(74)

.
 

3.1.2. As Análises Econômicas de Tecnologias em Saúde 

A análise econômica (AE) é um dos recursos da economia em saúde (ES), 

constituindo-se em importante instrumento para a tomada de decisão na área de saúde, 

ajudando os gestores a conhecerem o real impacto das doenças na sociedade, tanto em relação 

ao prejuízo à saúde, quanto ao resultado econômico para a sociedade em decorrência destas 

doenças
(75)

. Avaliação econômica pode ser definida, como uma análise comparativa de 

estratégias em termos de custos e desfechos em saúde
(76)

. Com o objetivo de nortear a tomada 
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de decisão dos gestores em relação a melhor solução para o problema em questão e a melhor 

alocação dos recursos financeiros disponíveis
(78)

. 

Para que a avaliação econômica ajude com a tomada de decisão, é um pressuposto 

dizer, qual a perspectiva que será adotada na análise, e quem terá o direito de traçar as 

estratégias em investigação
(76)

. As perspectivas mais comuns dizem respeito ao prestador de 

serviços (hospital, clínica), ao sistema de saúde (público ou privado) e à sociedade
(76)

. Quando 

se fala em sociedade, esta se falando em todos os segmentos da sociedade, tais como os 

pacientes, a previdência e a assistência social
(76)

. Ao optar por uma das três perspectivas o 

invertigador determinain a identificação, a mensuração e a valoração dos custos
(76)

. 

 Com o objetivo de nortear a tomada de decisão dos gestores em relação a melhor 

solução para o problema em questão e a melhor alocação dos recursos financeiros 

disponíveis
(78)

. 

Primeiramente as análises econômicas de tecnologias em saúde podem ser 

classificadas como parciais e completas
(77,78)

. Em uma análise completa é realizada uma 

comparação entre os custos e os resultados em saúde entre duas alternativas concorrentes de 

forma concomitante
(79)

. Já as análises econômicas parciais abrangem a descrição ou a análise 

de custos e, podem englobar informações sobre o desempenho de uma determinada 

tecnologia, contudo, não existe a preocupação com a comparação entre os custos e as 

consequências para à saúde entre as alternativas estudadas
(79)

. Temo como exemplo de 

avaliação parcial, os estudos de custo-consequência, que resultam em informações de custo e 

desfechos em saúde das intervenções em estudo de forma separada e sem a preocupação com 

o levantamento dos dados no mesmo período de tempo
(79)

. Em uma avaliação parcial não é 

realizada uma análise de forma incremental, como em estudos de avaliação econômica 

completos
(79)

. 

Uma importante forma de avaliação econômica parcial em saúde é a análise de 

impacto orçamentário, utilizada para estimar o aumento ou a redução de gastos associados à 

incorporação ou retirada de uma determinada tecnologia da saúde
(79)

. Essa perspectiva de 

estudo geralmente é realizada após a análise de custo-efetividade, conquanto também possa 

ser elaborada nas fases iniciais do processo de avaliação de tecnologias em saúde, quando for 

praticável tomar a decisão sobre a incorporação de uma tecnologia baseando-se somente nas 

evidências de eficácia. Efetividade e segurança
(79)

. Em 2012, uma diretriz metodológica 

especifica para estudos de impacto orçamentário foi publicada no Brasil
(79)

. 

As avaliações econômicas completas, também chamadas de totais, fazem comparação 

entre os custos e alguma outra forma de medida de comportamento das alternativas em 
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estudo
(78,79)

. Os estudos de avaliação econômica completos apresentam o elemento 

comparativo, sendo eles considerados os instrumentos de eleição quando se faz a opção pela 

incorporação ou substituição de novas intervenções no sistema de saúde
(79)

.  

Existem quatro tipos primordiais de análises econômicas completas que podem ser 

utilizadas conforme as consequências a serem mensuradas: custo-efetividade, custo 

minimização, custo-utilidade e custo- benefício
(78)

.  

O que define a escolha da técnica a ser adotada é a pergunta central a ser feita
(78)

. Nas 

análises de (i) custo-efetividade são comparadas diferentes alternativas de intervenção, 

relacionando-se custo e resultados intermediários, que são medidos em uma unidade natural 

de benefício clinico, como por exemplo: diminuição de mmHg na pressão arterial de 

hipertensos ou; resultados finais, como por exemplo: anos de vida ganhos e número de 

eventos evitados
(78,79)

.  

A pergunta de questão a ser respondida é: “Qual a intervenção que apresenta melhor 

relação entre os seus custos e resultados (intermediários ou finais)?”
(78)

. O mesmo acontece 

com as análises de (ii) custo-minimização, que relacionam estratégias com efetividade 

assumidas como equivalentes, sendo a questão principal, “Que intervenção oferece menor 

custo?”; nas análises de (iii) custo-utilidade são comparadas alternativas diferentes sob o 

ponto de vista do seu custo e do seu impacto sobre o tempo e a qualidade de sobrevida 

conquistada, respondendo a pergunta “Qual intervenção oferece melhor relação entre custos e 

resposta em termos de qualidade e duração da sobrevida conquistado?”
(78)

. Temos como 

exemplo de “utilidade” os anos de vida ajustados por qualidade (AVAQ ou QALY, quality 

adjusted life years, sigla em inglês) ou os anos de vida ajustados por incapacidade (AVAI ou 

DALY, em inglês)
(78,79)

. Finalmente, nas análises de (iv) custo-benefício, que mede a relação 

entre o custo e os benefícios em saúde de uma intervenção são aferidos em unidades 

monetárias, tendo como resposta o valor financeiro liquido, respondendo à pergunta: “É 

socialmente rentável investir em determinado projeto?”
(78)

.  

É importante pontuar, que cada tipo de análise acima mencionada tem um propósito 

em particular e suas limitações
(78)

. O tipo de análise escolhida deve ser ajustada à questão a 

ser respondida com o produto da avaliação realizada
(78)

. As análises também podem ser 

realizadas comparando-se mais de uma técnica, para aumentar o conteúdo de informações e 

colaborar para o desenvolvimento dessas metodologias
(78)

. 

Outro tipo de classificação das análises econômicas está relacionado ao uso ou não de 

modelagem computadorizada para a projeção das consequências futuras das intervenções 

aferidas
(78)

. Nesse tipo de classificação temos: (i) as avaliações econômicas empíricas 
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exclusivamente apoiadas em informações primárias de utilização de recursos e de soluções 

em saúde, como por exemplo; os resultados diretamente tirados de bases de dados 

administrativas, sucessão de casos clínicos, estudos observacionais e ensaios clínicos
(78)

 e as 

(ii) avaliações econômicas que tem como base o modelo computadorizado, que são aquelas as 

quais os dados coletados proveem de muitas fontes, tais como: fontes primárias, revisões 

sistemáticas e estudos de custos, que são compostos por modelos, como arvore de decisão, 

coorte simulados de Markov, microssimulação de pacientes individuais e simulação de 

eventos discretos
(78)

. Este tipo de análise permite a realização de estimativas mais fortes em 

relação com as reais relações de custo-efetividade existentes e do nível de incerteza dos 

valores resultantes
.(78)

. 

3.1.3. Análise de Impacto Orçamentário de tecnologias em saúde 

A partir dos anos 2000, estudos epidemiológicos e econômicos associados à avaliação 

de tecnologias de saúde têm sido utilizados para apoiar o processo de incorporação de novas 

tecnologias pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a Lei n
o
 12.401 de 28 de abril de 

2011
(79)

. A conflitante condição onde em um lado se tem a crescente pressão pela 

incorporação de novas tecnologias e de outro, a necessidade de adequação do uso dessas 

novas tecnologias a recursos financeiros cada vez mais escassos, impulsionou a criação e 

aplicação de instrumentos que embasassem a tomada de decisão dos gestores dos sistemas de 

saúde em todo mundo e também no Brasil
(79)

. 

Atendendo a uma solicitação da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

do Departamento de Ciências e Tecnologias do Ministério da Saúde (Decit) e em associação 

com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), foi elaborado o Manual de Diretrizes 

Metodológicas de Análise de Impacto Orçamentário: Manual para o Sistema de Saúde do 

Brasil
(79)

. Esse documento ficou a cargo do Instituto para Avaliação de Tecnologias em Saúde 

(IATS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), elemento do Grupo de 

Trabalho de Desenvolvimento e Priorização Metodológica da Rede Brasileira de Avaliação 

em Saúde (Rebrats)
(79)

. 

A análise de impacto orçamentário (AIO) pode ser definida como a avaliação das 

consequências financeiras resultantes da implantação de uma nova tecnologia/intervenção em 

saúde, dentro de um determinado cenário de saúde com recursos limitados
(79,80)

. Na AIO é 

estimado o impacto econômico da incorporação ou remoção de uma tecnologia por outra 

nova, levando-se em consideração todas as tecnologias disponíveis para o problema de saúde 
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que esta sendo analisado
(79,80)

. Neste tipo de análise, são avaliados os custos da nova 

intervenção, os custos das cointervenções, os recursos agregados às opções terapêuticas 

existentes e a possível realocação de recursos nos casos em que a nova tecnologia resultar em 

economia de recursos para o sistema de saúde
(79,80)

.  

A avaliação de impacto orçamentário oferece a previsão do impacto financeiro da 

adoção de uma nova tecnologia, sendo uma ferramenta importante para os gestores do 

orçamento da saúde pública e suplementar, colaborando com a previsão orçamentária em um 

determinado período de tempo
(79,80)

. Constituindo-se dos seguintes pontos: (i) o atual recurso 

despendido com determinada condição com saúde; (ii) a quantidade de indivíduos elegíveis 

para a nova intervenção; (iii) os custos diretos com a nova intervenção e, (iv) o nível de 

inserção da nova tecnologia após sua incorporação
(79,80)

. 

Na construção do Manual de Diretrizes Metodológicas de Análise de Impacto 

Orçamentário de tecnologias em saúde no âmbito do SUS, foram realizadas revisões das 

principais recomendações internacionais, publicadas pela International Society for 

Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) e dos métodos usados em estudos de 

AIO
(79)

. A partir deste trabalho, foi elaborada uma versão preliminar do manual e a construção 

das planilhas eletrônicas PBIO (Planilha Brasileira de Impacto orçamentário para Fármacos) e 

PBIO-Dispositivos (Para Dispositivos Terapêuticos) visando o cálculo de impacto 

orçamentário de tecnologias da saúde
(79)

. Estes foram então apreciados e alterados conforme 

recomendações dos técnicos do DECIT, ANVISA e da ANS
(79)

. Com a aprovação final da 

proposta, esta foi submetida à apreciação do Grupo de Trabalho em Desenvolvimento 

Metodológico da Rebrats. As recomendações propostas foram incorporadas na versão final do 

manual
(79)

. 

Os estudos de avaliação econômica correspondem a etapa final do processo de 

avaliação de uma nova tecnologia sendo representados principalmente pelos estudos de custo-

efetividade e de impacto orçamentário
(79,80)

. A AIO levanta informações de gastos que a 

incorporação de uma nova tecnologia irá custar para sistema, com estimativas 

epidemiológicas do tamanho da população, indicando o uso de uma nova tecnologia sob o 

prisma do gestor do sistema de saúde
(79)

. 

Em relação à valoração de quais consequências devem ser incluídas nos estudos de 

AIO, de forma diferente dos estudos de análise de custo-efetividade, onde os custos diretos e 

indiretos são incluídos, a curto e em longo prazo, os estudos de AIO só incluem as 

consequências diretas sobre o sistema de saúde, na perspectiva do gestor, que tem como 

resultado mudanças praticas da inclusão ou exclusão de uma tecnologia
(79)

. 
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3.1.4. Tipos de custos 

A descrição completa dos recursos econômicos utilizados nos diferentes estudos de 

análise econômica (AE), deve ser compatível com a perspectiva adotada em cada tipo de 

estudo
(81)

. Visando a melhor compreensão deve-se ressaltar a diferença entre os termos 

recursos e custos, ainda que em todo recurso aplicado corresponda a um custo
(75)

.Os recursos 

se referem aos procedimentos realizados e/ou avaliados e os custos se referem aos valores 

atribuídos a cada recurso
(75)

. Recurso é o meio para a obtenção do que se pretende, temos 

como um exemplo o dinheiro, que é um recurso indispensável para compra de materiais
(75)

. Já 

custos, são todos os gastos relacionados a bens ou serviços usados na produção de outros bens 

ou serviços
(82)

. Estão associados diretamente aos custos de produção de um bem ou prestação 

de um serviço
(75)

. Exemplos de custo incluem a despesa com capital humano e materiais de 

consumo
(75)

 . 

Os custos podem ser classificados como: diretos, indiretos e intangíveis
(75,81,83)

. Os 

custos diretos estão diretamente relacionados aos recursos oriundos da intervenção
(75,81)

. São 

subdivididos em: custos médico-hospitalares (custo com medicações, suprimentos e materiais 

de consumo, exames, internações, salários dos capital humano, consultas médicas e 

fisioterápicas, internações, cirurgias, exames diagnósticos) e custos não médico-hospitalares 

(transporte de ida e volta ao tratamento, contratação de cuidadores para auxílio no tratamento, 

entre outros)
(75,81,83)

. Os custos diretos possuem a particularidade de serem mensuráveis de 

modo objetivo, exigindo para isso uma medida de consumo como: quantidade, quilograma, 

hora, quilowatt, etc
(82)

 

Os custos indiretos são aqueles que não estão diretamente relacionados à intervenção, 

porém, podem gerar custos tanto para os pacientes e familiares, para empregadores ou para a 

sociedade
(75,8381,83)

. Como exemplo tem-se os custos relacionados à perda de produtividade no 

mercado de trabalho, tais como presenteísmo, absenteísmo e morte precoce
(81,83)

. 

Os custos intangíveis são os mais difíceis de serem mensurados ou valorados, pois 

estão relacionados ao custo do sofrimento físico e/ou psíquico tais como a dor, o sofrimento e 

a exclusão social
(75,81 ,83)

. Estão associados à maneira como o paciente percebe seus problemas 

de saúde e as consequências sociais deste problema
(75,81,83)

. Frequentemente, estes custos não 

são incluídos nas análises de custos, uma vez que ainda existe grande controvérsia sobre a 

metodologia para obtenção dos mesmos
(81)

.  

O método de valoração dos custos diretos pode ser realizado de duas formas: 

microcusteio ou bottom-up e de macrocusteio ou top-down
(81)

. O primeiro destaca o indivíduo 
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e, por isso, é recomendável trabalhar com amostra representativa para que ocorra poder de 

extrapolação
(81)

. O segundo relaciona-se aos dados associados, que fornecem uma visão do 

todo, divide-se o custo agregado pelo número de pacientes atendidos
(81)

. Quando se tem o 

objetivo de se estimar os custos diretos de uma determinada doença no SUS ao longo de um 

ano
(81)

. É possível obter esta estimativa por bottom-up via coleta de dados em amostra de 

prontuários de pacientes em um hospital. Opcionalmente, pode-se usar a abordagem top-down 

por meio de registros nacionais, como os sistemas de informação hospitalar (SIH/SUS) e 

ambulatorial (SIA/SUS) do Ministério da Saúde
(81)

. 

Para mensurar os custos indiretos, podem-se obter estimativas através dos métodos de 

capital humano ou de fricção
(81)

. Para o capital humano é utilizado o salário como forma de 

estimar os custos de produtividade, ao se multiplicar o número de dias afastados das 

atividades laborais e habituais pelo valor do salário por dia
(81)

. Já a o tratamento de custos 

friccionais não leva em consideração o salário, mas sim os custos relacionados à substituição 

do trabalhador afastado, tais como custos de publicidade para atrair novos trabalhadores, de 

recrutamento e de treinamento
(81)

. Neste caso, multiplica-se a quantidade de indivíduos que 

foram substituídos pelos custos per capita de publicidade, de recrutamento e de 

treinamento
(81)

. 

Para os custos intangíveis, o cálculo é obtido por meio do método de disponibilidade a 

pagar (em inglês, willingness to pay), onde cenários hipotéticos são criados para simular 

situações adversas da doença e aplicados a um grupo de indivíduos, que expressam sua 

disponibilidade de pagar para evitar eventos de dor, sofrimento e exclusão social
(81)

. 

Em estudos de análise econômica, por vezes, se faz necessário à ocorrência de ajustes 

temporais, como nos casos onde o horizonte temporal é superior a um ano, sendo necessário o 

ajuste de valores futuros empregando-se a taxa de desconto, como por exemplo, 5% ao ano, a 

contar do segundo ano
(81)

. Outro ajuste que necessita ser realizado esta associado ao uso de 

dados sobre custos provenientes de estudos em anos anteriores à elaboração da avaliação 

econômica, os quais devem ser ajustados pela inflação correspondente ao período
(81)

. 
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4. Metodologia 

Este estudo está contido na linha de pesquisa “Resultantes fisiológicos do cuidado em 

saúde”, integrante do “Núcleo de ensino, pesquisa e extensão em cardiointensivismo baseado 

em evidências e difusão de conhecimento científico em saúde”, da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, constituindo-se num dos 

braços do projeto integrado “Análise das tecnologias de banho no leito em unidades 

intensivas”. Os dados analisados emergiram do braço de pesquisa: “Análise do padrão 

hemodinâmico e o impacto dos tipos de banho no leito em unidade intensiva”. 

Como forma de visualização da inserção deste estudo no contexto das pesquisas 

realizadas pelo grupo de pesquisa Cardiovisão, segue a Figura 2 

 

Figura 2: Inserção do estudo no contexto das pesquisas realizadas pelo grupo de 

pesquisa Cardiovisão 

Cardiovisão 

Resultantes Fisiológicos do 
cuidado em saúde 

Projeto Integrado I 

Análise das tecnologias de 
banho no leito em unidades 

intensivas 

Análise do padrão 
hemodinâmico e o impacto 
dos tipos de banho no leito 

em unidade intensiva 

Impacto orçamentário 

 

Projeto Integrado II 

 

Projeto Integrado III 

 

Linha 2 

 

Linha 3 
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4.1. Tipo de estudo 

Estudo de avaliação econômica de tecnologia em saúde, valendo-se da ferramenta 

metodológica de Análise de Impacto Orçamentário (AIO) para determinação do melhor custo 

de realização do banho no leito em pacientes cardíacos graves. 

Foram analisadas três tecnologias de banho no leito: tradicional com temperatura 

constante de 42,5
0
C; frasco de água destilada aquecida em micro-ondas e o banho no leito 

com lenços para banho. 

Estudos de Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde possuem diretrizes 

metodológicas próprias que visam à padronização das avaliações realizadas tanto por 

pesquisadores que compõem a equipe do Ministério da Saúde, como outros pesquisadores 

externos, indicando parâmetros e definições técnico-metodológicas para sua elaboração e 

avaliação, o que favorece maior transparência nesse tipo de estudos, permitindo que sejam 

revisados e reproduzidos
(15)

. 

Pesquisas com abordagem quantitativa emergem de um método cientifico positivista 

que são construídas seguindo passos preestabelecidos de forma sistematizada, visando 

controlar a situação de pesquisa de forma a minimizar possíveis vieses e maximizar sua 

precisão e validade, usando instrumentos formais para coletar dados das informações 

necessárias ao estudo
(84)

. Na maioria das vezes essas informações são expressas em números, 

resultados de medições formais analisadas por procedimentos estatísticos 
(84)

. 

4.2. Cenário 

O estudo foi desenvolvido em um Hospital Universitário, pertencente à Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), situado no município do Rio de Janeiro, atualmente com 

350 leitos de internação. As unidades de coleta previstas foram a Unidade de Terapia 

Cardiointensiva, denominada de Centro de Terapia Intensiva Cardíaco (CTI Cardíaco) e 

Unidade Coronariana (UC). O CTI Cardíaco possui capacidade para atender 12 pacientes. 

Este setor ocupa o sétimo andar da instituição e trabalha com taxa de ocupação aproximada de 

100%. O CTI Cardíaco atende pacientes de perfil cirúrgico nas condições de pré e pós-

operatórios. Este setor foi escolhido como cenário do estudo, pois nele são internados 

pacientes cardíacos graves e que necessitam de banho no leito. A Unidade Coronariana 

alberga pacientes cardiopatas graves em acompanhamento clinico e com capacidade para 09 

leitos. Contudo, por problemas institucionais durante o período de coleta dos dados, a unidade 

coronariana não foi utilizada como cenário.  
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4.3. Período de coleta de dados  

De fevereiro a agosto de 2017. 

4.4. Amostra 

Amostra de conveniência. 

4.4.1.Dimensionamento 

Calculado a posteriori, com poder do teste determinado por análise de variância 

(ANOVA) de medidas repetidas em amostra de 18 voluntários, realizado pelo freeware 

G*Power 3.1.9.2. 

Foi realizado levantamento documental para estimativa da prevalência dos pacientes 

que atendiam aos critérios de elegibilidade, a fim de realizar o cálculo da amostra. De acordo 

com os registros do livro de admissão, o número total de pacientes internados no CTI cardiaco 

período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016 foi de 179. 

4.4.2.Critérios de inclusão 

 Idade maior ou igual a 18 anos, ambos os sexos, sob monitorização multiparamétrica; 

 Pacientes cirúrgicos classificados como baixo risco pelo Sistema Europeu de 

Avaliação de risco operatório cardíaco (EuroScore) Eur J Cardiothorac Surg. 2002 

Jul;22(1):101-5
(85)

; 

4.4.3.Critérios de exclusão 

 Pontuação diferente de 15 na avaliação da resposta verbal da Escala de Coma de 

Glasgow
(86)

; 

 Grávidas; 

 Pacientes entubados. 

  



 

60 

4.4.4.Recrutamento 

Os pesquisadores realizaram escala diária de busca ativa por novos pacientes 

admitidos no CTI cardíaco do hospital. Os participantes voluntários que aceitaram participar 

da pesquisa e estavam auto e alo psiquicamente, após orientação, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Nos casos em que o paciente não se encontrava 

em condições de decidir sobre a participação na pesquisa tanto a abordagem, quanto o 

esclarecimento e assinatura do TCLE foi facultada ao familiar presente. O fluxograma de 

recrutamento de pacientes, tipo, material e técnica de banho é apresentado na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Banho Material Técnica 

A 

 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) 

Conforme Procedimento 

Operacional Padrão (POP) 

estabelecido na instituição 

(Anexo 2) 

Equipe contata o 
HUPE 

Sim 
Paciente 
Elegivél 

Não 

Aceitou participar da 
Pesquisa 

Não Incluido 

Sim 

 

 

Randomização da 
sequencia dos banhos 

nos 3 dias. 
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 Cronômetro 

 Jarra de Aço Inox 

 Bacia de Aço Inox 

 Algodão hidrófilo 

 Álcool etílico hidratado a 70% 

 Compressa de gaze hidrófila 7,5 x 7,5, não estéril 

 Solução de Virkon, Excipiente q. s. p. 100g ##  

B 

 Algodão hidrófilo 

 Frasco-ampola de água destilada 

 (1 L ou 500 ml) 

 Agulha Hipodérmica 40 x 12 descartável 

Conforme Procedimento 

Operacional Padrão (POP) 

estabelecido na instituição 

(Anexo 3) 

C  Kit de lenços para banho no leito descartável 
Conforme orientação do 

fabricante (Anexo 4) 

## Utllizado para a desinfecção de bacias e jarras utilizadas em pacientes colonizados. 

Figura 3: Fluxograma de recrutamento de pacientes, tipo, material e técnica de banho. Niteroi, 

2017. 

4.5. Randomização 

A randomização da ordem de execução dos banhos A, B ou C distribuídos em D1, D2 

ou D3 deu-se a partir do website http://www.randomization.com e com washout de 24 horas 

entre os banhos, conforme apresentado na Figura 4. 

 

18 subjects randomized into 1 block 

To reproduce this plan, use the seed 27438 

Randomization plan created on 08/05/2017 15:42:57 

 

Figura 4 – Geração da sequência de randomização dentro de um bloco. 

A sequência da randomização da ordem dos banhos encontra-se no Anexo 2. 

 

http://www.randomization.com/
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A sequência das intervenções realizadas nos pacientes cardiocirurgicos com o washout 

de 24 horas encontra-se apresentada na figura 5.  

 

Figura 5: Sequência de intervenção e washout entre banhos de pacientes 

cardiocirúrgicos. Rio de Janeiro (RJ), 2017. 

4.6. Equipe de Pesquisa 

Todos os banhos no leito foram monitorados por um dos elementos da equipe de 

pesquisa treinado. A equipe foi composta por investigadores do núcleo de ensino pesquisa e 

extensão em cardiointensivismo, baseado em evidências e difusão de conhecimento científico 

em saúde (CARDIOVISAO - UFF): três mestres, oito enfermeiros (cinco mestrandos) e cinco 

acadêmicos de enfermagem. A cada coleta um investigador cronômetrou o tempo utilizado 

para o preparo do banho no leito, sua execução e tempo pós-banho, temperatura e umidade do 

ar, parâmetros hemodinâmicos do paciente registrando o tipo de banho, material utilizado, 

número de profissionais envolvidos e categoria (Apêndice 2). 

4.7. Variáveis 

Dentre as variáveis presentes no estudo incluem-se: 

 Itens de custos das tecnologias do banho no leito; 

 Profissionais para a realização dos procedimentos; 

 Tempo despendido para a realização de cada tipo de BL; 
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  Intercorrências decorridas durante a realização do banho no leito. 

4.8.  Tratamento dos dados 

As variáveis sociodemográficas para caracterização da população e dos profissionais 

de enfermagem envolvidos diretamente na realização do banho no leito foram analisadas por 

medidas de tendência central e dispersão e apresentadas sob a forma de tabelas e gráficos. 

Os dados de custo relacionados às tecnologias de banho no leito empregadas foram 

levantados junto ao departamento de compras do hospital em estudo e alimentaram a Planilha 

Brasileira de Impacto Orçamentário (PBIO) de Tecnologias em Saúde, disponível em 

rebrats.saude.gov.br/instrumentos-complementares?...planilha-brasileira...impacto-orc. 

As variáveis quantitativas foram analisadas por medidas de tendência central e 

dispersão e apresentadas sob a forma de tabelas e gráficos.  

Para se testar a diferença do tempo de duração entre o banho no leito convencional, o 

banho no leito com frasco de água destilada e o banho com lenços umedecidos foi realizado 

ANOVA- one way de medidas repetidas. Considerou-se α= 5% e intervalo de confiança de 

95%.  

4.9.  Etapas operacionais do estudo 

Na busca de realizar o levantamento de custo de três tecnologias de banho, 

primeiramente, foram enumerados todos os materiais e insumos utilizados em cada um dos 

banhos e as referidas quantidades de cada item utilizando-se como base os procedimentos 

operacionais padrão disponíveis na instituição. Após este levantamento obteve-se o custo 

unitário de cada item, junto ao departamento de compras do hospital. 

A seguir levantou-se o tempo necessário e requerido para a realização de cada um dos 

banhos. Diariamente era realizada busca ativa no setor e realizada abordagem aos pacientes 

que possuíam os critérios de elegibilidade. Uma vez aceitando participar do estudo ao mesmo 

ou a algum familiar próximo, era solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). O primeiro banho randomizado da sequência de cada paciente foi 

iniciado na manhã seguinte após a cirurgia cardíaca. 

Diariamente um investigador apresentava-se a líder de plantão e certificava-se sobre 

qual(is) profissional(is) de enfermagem estava(m) escalado(s) no banho desse paciente, 

registrando em planilha o número e a categoria de cada elemento, e informava à eles qual o 
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tipo de banho que seria realizado naquele dia com o paciente. A partir do momento no qual a 

equipe sinalizava que iria iniciar o preparo do banho, o investigador começava a cronometrar 

o tempo decorrido no preparo, o tempo de execução e o tempo pós-banho. Para a 

cronometragem do tempo, cada investigador utilizou o cronômetro do smartphone próprio. 

É importante ressaltar que não ocorreu qualquer tipo de treinamento adicional para os 

funcionários em relação aos banhos. Esses procedimentos foram realizados de acordo com a 

rotina da unidade e pela equipe que estava responsável pelo paciente, no momento da coleta 

de dados. Em relação à equipe de pesquisadores, foi realizada orientação sobre os 

Procedimentos Operacionais Padrão da instituição do banho no leito tradicional e com água 

destilada. A orientação de execução do banho com lenços seguiu as orientaçòes técnicas do 

folder, fornecidas pelo representante que comercializa a marca de lenços utilizada no estudo. 

Também foram abordadas as orientações de como abordar a equipe no momento de 

comunicar o banho randomizado para a realização, no dia do banho e em qual momento 

iniciar a cronometragem de tempo de cada fase do banho: preparo, execução e fim. Este 

treinamento foi realizado no intuito de uniformizar a coleta de dados.  

Na computação do tempo de pós-banho foram incluídos os tempos requeridos e 

necessários para o descarte de insumos; a colocação das roupas sujas no hamper roupas e 

também o tempo da arrumação dos leitos e acomodação do paciente. 

No tempo pós-banho do banho tradicional foi computado o tempo necessário para 

encaminhamento das jarras e bacias ao expurgo, a lavagem, desinfecção e guarda deles. 

Em todos os banhos a temperatura do ambiente foi mensurada pelo termohigrômetro 

com data Logger, Kimalogg Pro e temperatura do paciente com termômetro acoplado ao 

monitor multiparamétrico ou quando este não estava acoplado utilizou-se o termometro digital 

de testa sem contato, G-TECH.b. 

Durante os banhos, os investigadores observaram a ocorrência de intercorrências, e 

nos casos onde elas ocorreram, foram registrados e quais tipos de condutas foram tomadas 

pela equipe de enfermagem envolvida no banho. 

No banho de leito tradicional (A), o aquecimento da água foi realizado através de uma 

placa aquecedora de cerâmica com agitação, modelo AccuPlate, Labnet™, um probe de 

temperatura foi conectado à placa para manutenção da temperatura constante, a água foi 

armazenada num Becker de vidro temperado com capacidade de 3L, equipamentos 

apresentados na Figura 6. Após o banho o Becker foi lavado e passou por processo de 

desinfecção com álcool 70
0
.  
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Figura 6 - Placa aquecedora de cerâmica com agitação, modelo AccuPlate, Labnet™, probe 

de temperatura conectado à placa para manutenção da temperatura constante e Becker de 

vidro temperado com capacidade de 3L de água. 

 
Figura 7 - Termohigrômetro com data Logger, Kimalogg Pro 

 

 

 
Figura 8. Termômetro digital de testa sem contato, G-TECH. 

No banho no leito com água destilada (B), são utilizados frascos de 1 litro ou dois de 

500 mililitros, aquecidos no micro-ondas da unidade por dois minutos. Este microondas é 

utilizado exclusivamente para este fim. Após o aquecimento os frascos são perfurados na 

extremidade superior com agulha hipodérmica 40 x 12 e utilizados para molhar o paciente 

antes e depois de serem ensaboados, simulando um chuveirinho.  Ao término do banho esses 

frascos são descartados em lixeira comum. 
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No banho no leito com lenços para banho é utilizado um pacote de lenços contendo 08 

unidades de lenços, um para cada parte do corpo (face, membro superiores direito e esquerdo, 

face anterior e posterior do tronco, membros inferiores direito e esquerdo e região perineal). 

Não há necessidade do uso de sabonete e hidratante, pois os lenços já possuem solução 

surfactante, de pH ácido, próximo ao pH da pele e com agente hidratante enriquecido com 

vitamina E
(66)

, também não é utilizada nenhuma água e também toalha, pois a solução contida 

nos lenços evapora naturalmente entre 30 e 45 segundos
(56,66)

. Neste estudo foram utilizados 

os lenços para banho da marca Higicare®.  

 

Figura 9 – Lenços para banho no leito Higicare
®
. 

 

 

Ao término de todos os banhos, todas as roupas eram recolhidas em hamper. Os 

materiais utilizados no banho tradicional (jarra e bacia) eram recolhidos e encaminhados ao 

expurgo para serem lavados e desinfetados com alccol 70
0
, ficando guardados até o próximo 

uso.  

Foi realizado junto à chefia de enfermagem do CTI Cardíaco o levantamento do perfil 

da equipe de enfermagem que atua diretamente com o paciente na realização dos banhos no 

leito, pois os banhos neste setor são realizados exclusivamente no horário diurno. 

Para a análise de custo do capital humano dos profissionais de enfermagem do CTI cardíaco, 

envolvidos diretamente na realização do banho, foi utilizada a média salarial de cada 

categoria, a média salárial do Auxiliar Técnico Universitário categoria II. Padrão I e do 

Tecnico Universitário categoria II, Padrão I, respectivamente auxiliar e técnico de 

enfermagem é de R$ 7908,59. A média de salario do Técnico Universitário Superior categoria 

I. Padrão I, referente à categoria profissional de enfermeiro foi de R$ 7856,64. O cálculo foi 

realizado dividindo-se o valor do salário base inicial de cada categoria pelo número médio de 

semanas no mês, que é de 4,5. Assim chegou-se ao valor do salário semanal, que por sua vez 

foi dividido por 30, que é o número de horas trabalhadas pela equipe de enfermagem por 

semana, nesta instituição. Este resultado foi então dividido por 60, que é o número de minutos 
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em uma hora, chegando ao resultado final do custo do salário por minuto de cada categoria. A 

fórmula usada para chegarmos ao custo do salário por minuto de cada categoria está disposta 

a baixo: 

   
(  |  )    

 
 

Donde: SM = salário minuto; sb = salário base; ms = média de semanas por mês (4,5); 

chs = carga horária semanal (30); m = minutos (60) 

Neste hospital, diariamente o paciente recebe um kit de roupas, composto de: dois 

lençóis, uma fronha, um traçado, um oleado (opcional), e um conjunto de short e blusa ou 

uma camisola. O custo desta roupa não foi incluído no cálculo final do custo do banho no 

leito, pois ele é simular nas diversas formas de banho realizadas, não determinando diferencial 

de custo entre os tipos de banho. Também não foi computado o custo com energia elétrica 

utilizada ao ligar o micro-ondas para aquecer os frescos-ampola de água destilada, pois dentro 

do custo total de energia elétrica da instituição torna-se imensurável. 

5. Considerações Éticas 

Este projeto foi submetido em 28 de outubro de 2016, ao Comitê de ética em Pesquisa 

(CEP) do Hospital Universitário onde foi realizado o estudo, conforme a resolução 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado através do parecer de número: 1.823.316. 

6. Limitações do estudo 

Na proposta inicial deste estudo, os dados seriam coletados na Unidade Coronariana e 

no CTI Cardíaco do hospital Pedro Ernesto, contudo isto não foi possível utilizar a Unidade 

Coronariana como local da pesquisa, junto com o CTI Cardiaco, devido ao momento pelo 

qual a instituição passava no momento da coleta de dados, onde houve dificuldade de terem-

se pacientes com o perfil necessário para a pesquisa nesta unidade. Com isso, o grupo de 

pesquisa visando manter o cronograma do estudo, optou por seguir as boas práticas da 

comunidade científica e as recomendações do International Committee of Medical Journal 

Editors (ICMJE) e assumiu a real situação da pesquisa, mesmo que isso tenha exposto  

limitações ao estudo. 
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Como haveria dificuldade para analisar os dados estatisticos de um subgrupo, optou-se 

por minimizar a problemática encontrada no curso da coleta de dados e abordar os pacientes 

de pré-operatório de cirurgia cardíaca e os acompanhar durante os três primeiros dias de 

cirurgia, respeitando os critérios de exclusão, com o objetivo de se ter uma população mais 

homogênea. 

 As eventuais intercorrências ocorridas durante a realização das tecnologias de banho 

no leito não foram analisadas pelo Software Tree Age, pois em nenhuma delas foi observado 

que a equipe de enfermagem tenha utilizado insumos além dos já planejados, o que não levou 

a nenhum acréscimo do custo do procedimento. Além disso, conforme orientação das 

Diretrizes Metodológicas de AIO, árvore de decisão ou em modelo de Markov é mais 

indicado para estudos de custo-efetividade
(79)

. Porém coloca que é possível a adição de uma 

modelagem de AIO em uma árvore ou modelo de Markov, contudo estudos apontam que uma 

AIO não demandam uma abordagem tão complexa
(79)

. A mesma Diretriz aponta que na maior 

parte das AIO pode ser realizada com o uso de planilhas
(79)

, de forma que foi realizada neste 

estudo.   
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7. Resultados 

Para melhor organização dos dados, os resultados foram dispostos nas seguintes 

categorias: 

1. Perfil sócio demográfico dos pacientes; 

2. Perfil da equipe de enfermagem envolvida diretamente nos banhos no leito; 

3. Quantidade e custo dos materiais e insumos utilizados em cada banho no leito; 

4. Número e categoria de profissionais envolvidos na realização dos banhos no leito; 

5. Tempo necessário e requerido para a realização de cada tipo de banho; 

6. Intercorrências observadas durante a realização dos banhos no leito e ações de enfermagem 

realizadas; 

7. Cálculo do custo do capital humano dos profissionais envolvidos na realização dos banhos 

no leiro. 

8. Cálculo do custo das diferentes tecnologias de banho no leito; 

9. Cálculo do Impacto Orçamentário das Tecnologias de banho no leito. 

7.1. Perfil sócio demográfico da população 

Um total de 23 pacientes aceitou participar do estudo, contudo somente dezoito 

completaram os três banhos propostos. Dos cinco que não completaram a coleta de dados, três 

foram a óbito: dois no pós-operatório imediato e um no terceiro dia de pós-operatório e dois 

não aceitaram dar continuidade a realização do terceiro banho, pois estavam em condições 

clinicas de serem encaminhados ao banho de aspersão. 

A população foi descrita pelas variáveis: sexo e idade. Dos dezoito pacientes que 

completaram os três tipos de banhos propostos, 61,1% eram homens. Em relação à faixa 

etária: 5,56% dos pacientes pertenciam à faixa entre trinta a trinta e nove anos; 16,7% à faixa 

de quarenta a quarenta e nove anos; 16,7% à faixa de cinquenta a cinquenta e nove anos; 

33,3% à faixa de sessenta a sessenta e nove anos e 27,7% à faixa de setenta a setenta e nove 

anos. A média de idade foi de 60,72 anos, com desvio padrão de 11,35. Todos os pacientes 

encontravam-se na condição de pré-operatório no momento da abordagem pela equipe de 

investigadores e ao inicio dos banhos em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, como 

observado na Tabela1. 
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Tabela 1 - Perfil sociodemografico de pacientes submetidos às tecnologias de banho no leito 

(n=18). Rio de Janeiro, 2017. 

Idade (média em anos) 60,72 ± 11,35 

Sexo masculino 11 (61,1%) 

Fonte: Chefia de enfermagem do CTI Cardíaco do Hospital Universitário Pedro Ernesto  

7.2. Perfil da equipe de enfermagem envolvida diretamente nos banhos no leito 

Neste estudo somente foi contabilizada a equipe de enfermagem envolvida 

diretamente na realização do banho no leito. Esta equipe é composta por dezoito elementos: 

dois enfermeiros diaristas (11%), cinco enfermeiros líderes de plantão (27,8%), dez técnicos 

de enfermagem (55,6%) e um auxiliar de enfermagem (5,6%), todos plantonistas do serviço 

diurno, pois os banhos no leito neste setor são realizados exclusivamente no período diurno. A 

média de idade dos enfermeiros é de 46 anos, com tempo médio de formação de 22 anos e 

tempo médio de trabalho no hospital de estudo de 13 anos. Os técnicos e auxiliar de 

enfermagem da equipe possuem a média de idade de 52 anos, com tempo médio de formação 

de 28 anos e tempo médio de trabalho no hospital de estudo de 24 anos. Dos dez técnicos de 

enfermagem 60% possuem nível superior e destes 90% na área da saúde. O salário médio dos 

enfermeiros nesta instituição é de R$ 7856,64 e a média de salário dos técnicos e do auxiliar 

de enfermagem R$ 7908,59, conforme a tabela de vencimentos dos profissionais técnicos 

administrativos da Universidade Estatual do Rio de Janeiro
(Erro! Indicador não definido.)

. 

Tabela 2 - Perfil da equipe de enfermagem envolvida diretamente na realização dos banhos no 

leito (n=18) em anos. Rio de Janeiro, 2017. 

 Enfermeiros 
Técnicos e auxiliar de 

enfermagem 

Idade média 

Tempo de formação 

Tempo de trabalho na instituição 

Salário mensal* 

46 

22 

13 

R$ 7856,64 

53 

28 

24 

R$ 7908,59 

Fonte: Chefia de enfermagem do CTI Cardíaco do Hospital Universitário Pedro Ernesto  

A média do salário minuto das categorias auxiliar/técnico de enfermagem e enfermeiro 

foi respectivamente de R$ 0,976 e R$ 0,970. 

7.3. Quantidade e custo dos materiais e insumos utilizados em cada banho no leito 

Dentre os materiais e insumos utilizados na realização das três tecnologias de banho 

no leito para cada elemento da equipe, envolvido na realização do procedimento, foram 
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utilizados os seguintes insumos como equipamento de proteção individual (EPI), mostrados 

na Tabela 3. 

Tabela 3 – Quantidades e custo dos insumos utilizados por cada elemento de enfermagem 

para proteção individual (EPI). Rio de Janeiro, 2017. 

Insumos Unidade Quant R$ / un R$ Compra 

Gorro cirúrgico branco c/elástico 

descartável 
un 1 0,09 0,09 Set/2017 

Máscara descartável retangular c/3 

camadas, pregas horizontais, sanfonada c/ 

clips 

un 1 0,13 0,13 Set/2017 

Avental cirúrgico c/ mangas longas em 

TNT 40 g 
un 1 5,18 5,18 Set/2017 

Luva para procedimento par 6 0,17 1,02 Set/2017 

Total  - - 6,42 - 

Fonte: Departamento de compras do Hospital Universitário do Município do Rio de Janeiro 

(RJ). 

Para a higienização do leito são utilizados os seguintes insumos, conforme 

demonstrado na tabela 4. 

Tabela 4 – Quantidades e custo dos insumos utilizados na higienização do leito durante o 

banho no leito. Rio de Janeiro, 2017. 

Insumos Unidade Quant R$ / un R$ Compra 

Álcool etílico hidratado a 70%, solução 

antisséptica 
ml 50 0,01 0,50 Set/2017 

Compressa de gaze hidrófila 7,5 x 7,5 cm 

com 08 dobras, não estéril 
un 20 0,028 0,56 Set/2017 

Total  - - 1,06  

Fonte: Departamento de compras do Hospital Universitário do Município do Rio de Janeiro 

(RJ).  

A cada banho são trocadas todas as roupas de cama e o paciente recebe um novo kit de 

roupas, composto de: dois lençóis, uma fronha, um traçado, um oleado (opcional), e um 

conjunto de short e blusa ou uma camisola. 

Os materiais de uso pessoal são fornecidos pelo paciente ou família, São eles: 

sabonete, shampoo, desodorante, escova de dente, pasta, enxague bucal, pente ou escova de 

cabelos, hidratante e toalha. 

No banho tradicional são utilizados os seguintes materiais e insumos, conforme 

demonstrado na tabela 5. 
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Tabela 5 – Quantidades e custo dos materiais e insumos utilizados no banho no leito 

tradicional e insumos usados no pós-banho na desinfecção dos materiais utilizados em 

pacientes não colonizados. Rio de Janeiro, 2017. 

Insumos Unidade Quant R$ / un R$ Compra 

Bacia em Aço Inox de 3.100 ml un 01 49,95 Imensurável Ago/13 

Jarra em Aço Inox de 2.000 ml un 01 79,80 Imensurável Ago/13 

Água morna l 02 Imensurável Imensurável - 

Algodão hidrófilo g 200 3,98 3,98 Ago/17 

Álcool a 70% ml 100 1,00 1,00 Set/17 

Compressa de gaze hidrófila 7,5 x 7,5 

cm com 08 dobras, não estéril 
un 20 0,028 0,56 Set/17 

Total  - - 5,54 - 

Fonte: Departamento de compras do Hospital Universitário do Município do Rio de Janeiro 

(RJ). 

OBS: Os itens bacia e jarra são considerados materiais permanentes. 

Nos pacientes colonizados por agentes infecciosos, se faz necessário que a desinfecção 

da jarra e bacia utilizadas seja realizada com solução de Virkon (Sulfato hidrogenado de 

potássio, Dodecil benzeno sulfonato de sódio, monopersulfato de potássio, sulfato de 

potássio; Ácido sulfanico Excipiente q. s. p.100g), em substituição ao álcool 70%, o que 

elevava o custo do banho tradicional. 

Tabela 6 – Quantidades e custo dos materiais e insumos utilizados no banho no leito 

tradicional e insumos usados no pós-banho na desinfecção dos materiais utilizados em 

pacientes colonizados. Rio de Janeiro, 2017 

Insumos Unidade Quant R$ / un R$ Compra 

Bacia em Aço Inox de 3.100 ml un 01 49,95 Imensurável Ago/13 

Jarra em Aço Inox de 2.000 ml un 01 79,80 Imensurável Ago/13 

Água morna l 02 Imensurável Imensurável - 

Algodão hidrófilo g 200 3,98 3,98 Ago/17 

Solução de Virkon ml 10 0,029 0,29 Set/17 

Compressa de gaze hidrófila 7,5 x 7,5 

cm com 08 dobras, não estéril 
un 20 0,028 0,56 Set/17 

Total  - - 4,83 - 

Fonte: Departamento de compras do Hospital Universitário do Município do Rio de Janeiro 

(RJ). 

No banho com água destilada são utilizados os seguintes insumos, conforme tabela 7. 
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Tabela 7 – Quantidades e custo dos insumos utilizados no banho no leito com água destilada, 

Rio de Janeiro, 2017. 

Insumos Unidade Quant R$ / un R$ Compra 

Algodão hidrófilo g 200 3,98 3,98 Ago/17 

Ampola de água destilada l 01 4,48 4,48 Ago/17 

Agulha hipodérmica 40 x 12 ml 01 0,49 0,49 Ago/17 

Total  - - 8,95 - 

Fonte: Departamento de compras do Hospital Universitário do Município do Rio de Janeiro 

(RJ). 

OBS: O frasco de água é aquecido no micro-ondas em média por dois minutos. 

Para a realização do banho no leito com lenços para banho é necessário um kit de 

lenços para banho no leito descartável, conforme demonstrado na tabela 8. 

Tabela 8 – Quantidades e custo dos insumos utilizados no banho no leito com lenços para 

banho. Rio de Janeiro, 2017. 

Insumos Unidade Quant R$ / un R$ Compra 

Kit de lenços para banho no leito un 01 18,90 18,90 Fev/2017 

Total  - - 18,90 - 

Fonte: Cirúrgica Copacabana 2000 LTDA. 

OBS: O Kit pode ser aquecido por 20 segundos no micro-ondas. 

 É importante pontuar que o custo do Kit de lenços para banho poderia diminuir caso 

a compra deste produto acontecesse em maior quantidade pela instituição ou através de 

pregão hospitalar. 

7.4. Número e categoria dos profissionais envolvidos na realização dos banhos no leito 

 Foi realizado um total de 54 banhos no leito, 18 banhos tradicionais, 18 banhos com 

água destilada e 18 com lenços para banho. O número e a categoria profissional da equipe que 

realizou os banhos no leito estão descritas conforme apresentado na Tabela 9. 

Tabela 9 - Número e categoria dos profissionais envolvidos na realização dos banhos no leito 

(n=18), Rio de Janeiro, 2017. 

Número e categoria profissional Número de banhos com esses 

profissionais 

% 

1 enfermeiro + 1 técnico 32 59,26 

1 enfermeiro + 1 auxiliar 2 3,70 

2 técnicos 9 16,67 

1 técnico 9 16,67 

1 auxiliar de enfermagem 2 3,70 

Total de banhos realizados 54 100,00 
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Fonte: Chefia de enfermagem do CTI cardíaco do Hospital do Município do Rio de Janeiro 

(RJ). 

 A alocação do capital humano para a realização dos banhos nos leitos foi realizado 

conforme o número diário de pacientes no CTI cardíaco e o capital humano de enfermagem 

disponível no plantão. Sempre que possível foram escalados dois membros da equipe, 

preferencialmente um enfermeiro e um técnico ou auxiliar de enfermagem. Contudo, algumas 

vezes o enfermeiro era solicitado para a realização de outra atividade, sendo então substituído 

por outro auxiliar/ técnico de enfermagem. Já em alguns outros momentos o auxiliar/ técnico 

de enfermagem acabava assumindo sozinho a realização do banho no leito. É importante 

frizar, que durante o período de coleta de dados o hospital, cenário da pesquisa, encontrava-se 

em estado de greve e o setor funcionando com apenas cinco leitos de internação e com apenas 

cinquenta por cento da equipe por plantão.  

7.5. Tempo necessário e requerido para a realização de cada tipo de banho 

Os banhos no leito foram realizados pela equipe de enfermagem do CTI cardíaco, esta 

equipe é treinada para a sua realização. O tempo de banho variou de acordo com cada tipo de 

banho e o número e categoria dos elementos da equipe de enfermagem envolvidos na sua 

realização, a Tabela 10 apresenta a média de tempo de cada tipo de banho. 

Tabela 10 - Tempo total médio geral de realização das tecnologias de banho no leito em 

pacientes cardíacos graves (n=18), Rio de Janeiro, 2017 

Tipo de banho Tempo (minutos) 

Banho tradicional 39.00  ± 15,00 

Banho com água destilada 33.00  ± 12,24 

Banho com lenços para banho 25.00  ± 7,35  

Fonte: CTI cardíaco do Hospital Universitário do Município do Rio de Janeiro (RJ). 

 

 Para se testar a diferença do tempo de duração entre o banho no leito convencional, o 

banho no leito com frasco de água destilada e o banho com lenços umedecidos foi realizado 

ANOVA- one way de medidas repetidas, considerou-se α= 5% e intervalo de confiança de 

95%.  

 Os dados sobre o tempo de realização dos três banhos se distribuem normalmente de 

acordo com o teste de Shapiro-Wilk (p>0.05). O pressuposto da esfericidade foi assumido, 

conforme verificado pelo teste de Mauchy X
2
 = 0.861, p= 0.303. O tipo de banho apresenta 

diferenças estatisticamente significativas no tempo de preparo, F = 5.01, p=0.012., η2 = 
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0.228, o tempo médio do preparo do banho tradicional foi de 20 ± 14 min, banho com água 

destilada 15 ± 18 min e lenços para banho 7 ± 4 min. O pós-teste de Bonferroni foi aplicado e 

revelou que a média de tempo de preparo entre banho tradicional é estatisticamente maior 

quando comparada aquela obtida no banho com lenços (13 (IC95% 4 a 24min) p=0.004), 

embora não seja diferente significativamente do banho com água destilada (4(IC95% -8 a 

17min) p=1). Conforme demonstrado na figura 1.  

 

GRÁFICO 1 – COMPARAÇÃO DO TEMPO DE PREPARO ENTRE TRÊS TIPOS DE 

TECNOLOGIAS DE BANHO NO LEITO EM PACIENTES CARDIOPATAS 

GRAVES (N= 18). RIO DE JANEIRO. 2017.  

 
Fonte: Elaboração própria  

 

 Quando comparado o tempo de higiene corporal e higiene do leito, foram obtidos os 

seguintes resultados. O pressuposto da esfericidade foi confirmado, conforme verificado pelo 

teste de Mauchy X
2
 = 0.873, p= 0.338. O tipo de banho apresentou efeito sobre o tempo de 

higiene corporal e de limpeza do leito, F = 0.394, p=0.678., η2 = 0.023. O tempo médio de 

higiene corporal e de limpeza do leito do banho tradicional foi de 19 ± 7 min. Já o banho com 

água destilada foi de 19 ± 6 min e do banho com lenços de 18 ± 6 min. Conforme 

demonstrado na figura 2.  
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GRÁFICO 2 - COMPARAÇÃO DO TEMPO MÉDIO DE HIGIENE CORPORAL E DO LEITO 

ENTRE TRÊS TIPOS DE TECNOLOGIAS DE BANHO NO LEITO EM PACIENTES 

CARDIOPATAS GRAVES (N= 18). RIO DE JANEIRO, 2017. 

 
Fonte: Elaboração própria  

 

 

 Em relação ao tempo total de banho, o pressuposto da esfericidade foi confirmado, 

conforme verificado pelo teste de Mauchy X
2
 = 0.759, p= 0.123. O tipo de banho representa 

diferenças estatisticamente significativas no tempo total de banho, F = 5.13 p=0.011., η2 = 

0.232.  O tempo médio de higiene corporal e do leito do banho tradicional foi de 39 ± 17 min, 

do banho com água destilada  foi de 33 ± 17 min e do lenços para banho foi de 25 ± 7,6 min. 

O pós-teste de Bonferroni foi aplicado e revelou que a média de tempo total do banho 

tradicional é estatisticamente maior quando comparada aquela obtida no banho com lenços 

(14 (IC95% 4 a 24 min) p=0.004), embora não seja diferente significativamente do banho 

com água destilada (5 (IC95% -9 a 18min) p=1). Conforme demonstrado na figura 2.  
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GRÁFICO 3 - COMPARAÇÃO DO TEMPO MÉDIO TOTAL DE BANHO NO LEITO ENTRE TRÊS 

TIPOS DE TECNOLOGIAS PARA BANHO DE CARDIOPATAS GRAVES (N= 18). 

RIO DE JANEIRO, 2017. 

 
Fonte: Elaboração própria  

7.6. Intercorrências ocorridas durante a realização dos banhos no leito 

Em cada um dos pacientes foram realizados os três tipos de banhos no leito propostos, 

num total de 54 banhos realizados. Em 12 (22,2%) dos banhos, ocorreu algum tipo de 

intercorrência: seis (50%) apresentaram tremores, dois (16,7%) relataram algum tipo de dor, 

em dois (16,7%) ocorreram desconexão de dispositivo, apenas um (8,3%) apresentou  

dificuldade respiratória e um (8,3%) demonstrou estar muito ansioso. Dentre as medidas 

realizadas pela equipe de enfermagem frente a essas ocorrências estão apresentadas no 

Quadro 2: 
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Quadro 2 – Intercorrências ocorridas durante os banhos no leito e intervenções de 

enfermagem. Rio de Janeiro, 2017. 

Tipo de 

Banho 

Intercorrência Quantidade de 

Eventos 

Conduta de Enfermagem 

 

A 

Dor 

Tremores 

Ansiedade 

1 

3 

1 

Reposicionamento 

Aquecimento 

Diálogo 

 

B 

Tremores 

Desconexão de dispositivos 

Dificuldade respiratótia 

2 

1 

1 

Aquecimento 

Reconexão 

Posicionamento da máscara de O2 

 

C 

Tremores 

Dor 

Desconexão de dispositivos 

1 

1 

1 

Aquecimento 

Reposicionamento 

Reconexão 

Fonte: CTI cardíaco do Hospital Universitário do Município do Rio de Janeiro (RJ). 

Legenda: Banho A = Banho tradicional; Banho B = Banho com água destilada; Banho C = 

Banho com lenços para banho. 

 

 Observa-se que nenhuma das condutas tomadas pelas equipes de enfermagem que 

realizavam os procedimentos, elevou o custo final dos banhos. O banho no qual foi observado 

o menor número de intercorrências foi o Banho no leito com lenços. 

7.7. Cálculo do custo do capital humano dos profissionais envolvidos na realização dos 

banhos no leiro 

 Para o cálculo do custo do capital humano dos profissionais de enfermagem 

envolvidos diretamente na realização dos banhos no leito em estudo, foi utilizada a fórmula na 

qual foi utilizado como base salarial à média de salário real das categorias enfermeiro e 

auxiliar/técnico de enfermagem, que atuam no CTI cardíaco. Para facilidade de cálculo, foi 

utilizada a média do custo do capital humado do auxiliar e dos técnicos de enfermagem. A 

média salarial das categorias foi então dividida pelo número de horas semanais trabalhadas 

pelos profissionais de enfermagem, que neste hospital são 30 horas. A seguir o resultado deste 

cálculo foi então divido por 4.5, que é o número médio de semanas no mês. Assim chegou-se 

ao valor do salário semanal, que por sua vez foi dividido por 30, que é o valor da hora de 

trabalho por semana. Este resultado foi então dividido por 60, que é o número de minutos em 
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uma hora, chegando ao resultado final do custo do salário por minuto de cada categoria. 

Através desse cálculo obteve-se o resultado do custo minuto de cada categoria 

respectivamente de R$ 0,9700 para enfermeiros e 0,9764 para os auxiliar/técnicos de 

enfermagem. O custo maior do capital humano dos auxiliar/técnicos desse serviço se deve ao 

fato de que a média do tempo de trabalho desses elementos na instituição ser 1.78 vezes maior 

do que o tempo médio de trabalho dos enfermeiros, sendo respectivamente de 23,64 e 13,26 

anos. A partir do custo minuto do capital humano de cada categoria e do tempo necessário e 

requerido por cada profissional na realização dos 58 banhos do estudo, alcançou-se o custo 

geral médio com capital humano que foi respectivamente de R$ 56,91 reais no banho A, de 

R$ 46,76 no banho B e de R$ 39.63. Com isso, ao se fazer uma comparação através de um 

teste T de amostras pareadas bicaldal verificou-se que o custo do capital humano geral, ou 

seja, aquela que não levou em conta as especificidades da equipe, mas a equipe que 

efetivamente realizou os banhos não foi verificada diferença monetária no custo do capital 

humano entre o banho A (tradicional) e o banho B (com água destilada), (p = 0,1737), 

tampouco entre os banhos B e C (com lenços para banho), (p = 0,1757). Porém ao comparar-

se o banho A e o banho C verificou-se uma diferença estatisticamente significante entre o 

custo do capital humano dos dois banhos (p = 0,004). Ao se comparar os diferentes padrões 

de realização dos banhos: (i) banho realizado por um enfermeiro e um auxiliar/técnico de 

enfermagem; (ii) banho realizado por dois elementos: um auxiliar e um  técnico de 

enfermagem ou dois técnicos de enfermagem e (iii) banho realizado por um auxiliar/técnico 

de enfermagem. Foi verificado que no banho tradicional (A), não existe diferença estatística 

em nenhum tipo de composição, a diferença está na variância entre os banhos realizados por 

um único auxiliar/técnico e os banhos realizados por dois elementos: um auxiliar e um técnico 

de enfermagem ou dois técnicos de enfermagem. Nesse tipo de banho a variância foi maior 

que quatro o que justifica um teste T para comparação de médias independentes 

heterosetoriais, logo, no banho A indiferente da composição das equipes que realizaram esse 

tipo de banho não houve diferença estatística no custo geral. Ao analisar-se o custo médio 

final do capital humano do banho com água destilada (B), observou-se diferença estatística 

entre os banhos realizados por um único auxiliar/técnico de enfermagem e os banhos 

realizados por dois elementos: um auxiliare um técnico de enfermagem ou dois técnicos de 

enfermagem (p > 0,01). Já o custo médio final do capital humano do banho com lenços para 

banho (C) não demonstrou diferença estatística e de variância em nenhum tipo de composição 

da equipe. O banho com lenços demonstra ser o mais econômico em relação ao custo médio 
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do capital humano. Logo, a diferença no custo decorrente do número de profissionais 

envolvidos na realização dos banhos, conforme demonstrado no Quadro 3. 

Quadro 3 – Custos do capital humano nas diversas composições de equipe de banhos no leito 

(n=18). Rio de Janeiro, 2017. 

Número e Categoria 

Profissional/ Custo 

Banho A 

R$ 

Banho B 

R$ 

Banho C 

R$ 

1 enfermeiro + 1 

auxiliar/técnico 

56,48 53,47 43,38 

2 auxiliares/técnicos 65,47 57,12 39,71 

1 auxiliar/técnico 51,75 30,92 24,73 

Fonte: Chefia de enfermagem do CTI cardíaco do Hospital do Município do Rio de Janeiro 

(RJ). 

 

 Ao realizar-se a comparação entre pares de banho AxB, BxC e AxC, quando 

realizados pela mesma composição de equipe, isto é, banhos realizados pela equipe formada 

por um enfermeiro e um auxiliar/ técnico de enfermagem ou por dois elementos: um auxiliar e 

um técnico ou dois técnicos de enfermagem ou somente um auxiliar ou técnico de 

enfermagem, nessas nove comparações não foram identificadas diferenças estatisticamente 

significantes, ou seja, ainda que seja utiliza a mesma composição de equipe para a realização 

dos diferentes banhos,  não há diferença entre o custo delas. Contudo para ponto de vista 

operacional os nove testes foram realizados por meio de um teste T para amostras 

independentes homosedáticas. Com excessão, temos as comparações entre os banhos B x C 

realizados pela equipe formada por um enfermeiro e um auxiliar/ técnico de enfermagem e 

banhos A x B e A x C realizados pela equipe composta por dois auxiliares/ técnicos de 

enfermagem. 

7.8. Cálculo do custo das diferentes tecnologias de banho no leito 

No cálculo dos custos das diferentes tecnologias de banhos no leito, foram incluídos os 

gastos com os insumos e o custo médio do capital humano de enfermeiros e auxiliar/ técnico 

de enfermagem levando-se em consideração o tempo médio requerido e necessário para a 

realização de cada tipo de banho. Torna-se importante considerar que o enfermeiro não 

participa do preparo do banho. Na tabela 11, estão demonstrados os custos dos banhos sem a 

inclusão dos custos com o EPI e com os insumos utilizados para a limpeza do leito. Sendo 
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utilizado o custo com os insumos do banho tradicional tendo como referência os banhos 

realizados nos pacientes não colonizados. 

Tabela 11 – Custo final médio em reais das diferentes tecnologias de banho no leito sem o 

custo de EPI e dos insumos para a limpeza do leito. Rio de Janeiro, 2017. 

Custo / Banho Banho A Banho B Banho C 

Custo do capital humano do 

enfermeiro 

14,98 7,27 11,91 

Custo do capital humano do 

técnico de enfermagem 

41,93 39,49 27,72 

Custo dos insumos 5,54 8,95 18,90 

Total R$ 62,45 R$ 55,71 R$ 58,53 

Fonte: CTI cardíaco do Hospital Universitário do Município do Rio de Janeiro (RJ). 

Legenda: Banho A = Banho tradicional; Banho B = Banho com água destilada; Banho C = 

Banho com lenços para banho. 

Na tabela 12, estão demonstrados os custos dos  banhos com a inclusão dos custos com 

o EPI e com os insumos utilizados para a limpeza do leito e materiais permanentes do banho 

A (jarra e bacia) tendo como referência os banhos realizados nos pacientes não colonizados. 

Tabela 12 – Custo final médio em reais das diferentes tecnologias de banho no leito com o 

custo de EPI e dos insumos para a limpeza do leito. Rio de Janeiro, 2017. 

Custo / Banho Banho A Banho B Banho C 

Custo capital humano do enfermeiro 14,98 7,27 11,91 

Custo capital humano do auxiliar/técnico  

de enfermagem 

41,93 39,49 27,72 

Custo dos insumos 5,54 8,95 18,90 

Custos do EPI e material  

de limpeza do leito 

13,19 11,76 12,83 

Total R$ 75,64 R$ 67,47 R$ 71,36 

Fonte: CTI cardíaco do Hospital Universitário do Município do Rio de Janeiro (RJ). 

Legenda: Banho A = Banho tradicional; Banho B = Banho com água destilada; Banho C = 

Banho com lenços para banho. 

 

 É importante colocar que a flutuação entre o custo do capital humano e os custos 

com EPI decorreram da variação do número de profissionais envolvidos nos banhos. 
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7.9. Cálculo do Impacto Orçamentário das Tecnologias de banho no leito 

O cálculo do impacto orçamentário das tecnologias de banho no leito estudadas foi 

realizado alimentando-se exclusivamente a Planilha Brasileira de Impacto Orçamentário de 

Tecnologias da Saúde com os dados do custo dos insumos e materiais utilizados nos banhos e 

trabalhando com uma perspectiva mensal de 1.000 banhos no leito/mês para todo o hospital. 

Neste cálculo foram englobados os banhos no leito que são realizados nas unidades de terapia 

intensiva e semi-intensivas do hospital, tais como: Centro de Terapia Intensiva Adulto, com 

10 leitos de internação, Unidade Coronariana com 08 leitos, o CTI cardíaco com 12 leitos, a 

Unidade Intermediária de pós-operatório com 08 leitos, o Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica com 06 leitos, a UTI Neonatal com capacidade total de 12 leitos, somados aos 

banhos realizados nas diversas unidades cirúrgicas e clínicas. A análise de impacto 

orçamentário está resumida na Tabela 13. 

Tabela 13 – Análise de Impacto Orçamentário das tecnologias de banho no leito. Rio de 

Janeiro, 2017. 

Tecnologias de banho no leito 
Custo cenário de 

Referência Mês 

Custo cenário de 

Referência Ano 

Banho no leito tradicional (A) R$ 18.730,00 R$ 224.760,00 

Banho no leito com água destilada (B) R$ 20.710,00 R$ 248.520,00 

Banho no leito com lenços para banho (C) R$ 31.730,00 R$ 380.760,00 

Fonte: Planilha Brasileira de Impacto Orçamentário de Tecnologias da Saúde. 

 

É possível observar pela análise da tabela 13, que o custo dos banhos no leito 

tradicional é dez por cento menor que ao do banho com água destilada e que o banho 

realizado com lenços é 1.7 vezes maior que os outros dois banhos. 

O gráfico 2 apresenta a variação de custos na perspectiva da Planilha Brasileira de 

Impacto Orçamentário, o custo do capital humano de enfermagem e o custo total dos banhos. 
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Gráfico 4 - Variação em Reais ($) do custo dos banhos no leito: capital humano de 

enfermagem, Planilha Brasileira de Impacto Orçamentário e o custo total dos banhos, 

Rio de Janeiro,2017. 

 
 

 

Fonte: CTI cardíaco do Hospital Universitário do Município do Rio de Janeiro (RJ). 

     

      Com a análise deste gráfico fica facilitada a visualização das diferenças verificadas entre 

as diferentes tecnologias de banho estudadas. Pela análise da PBIO, o banho no leito que 

apresenta maior custo é o banho com lenços. Já analisando as tecnologias pelo custo total 

geral do capital humano, o banho com maior custo é o banho tradicional, o que também é 

verificado na análise do custo total final entre estas tecnologias. 

7.10. Cálculo do custo final das tecnologias de banho no leito com a Planilha PBIO 

adaptada 

 A PBIO é uma importante ferramenta de apoio ä tomada de decisão, contudo esta 

não contempla itens importantes para a real avaliação de custo de um procedimento no qual o 

custo com o capital humano e o tempo requerido e necessário para a sua realização devem ser 

considerados. Visando uma percepção mais realista do custo real das tecnologias de banho no 

leito estudadas, objetivamos a elaboração de uma calculadora que levasse em consideração o 

custo de cada tipo de banho nas diferentes composições de equipe de enfermagem e 

considerando o custo com capital humano. Nesta calculadora de custo do banho no leito, o 

usuário deverá inserir alguns dados. Primeiro selecionar-se o tipo de banho realizado, se 
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tradicional (banho A), se com água destilada (banho B) e se com lenços para banho (banho 

C). A seguir o usuário deverá selecionar se o paciente que realizou o banho estava colonizado 

ou não com algum agente infeccioso. Depois deverá inserir a composição da equipe de 

enfermagem (capital humano), que realizou o banho com: um enfermeiro e um auxiliar/ 

técnico de enfermagem, dois auxiliar/ técnicos de enfermagem e um auxiliar/ técnico de 

enfermagem. Automaticamente a calculadora irá calcular o custo com EPI e o custo para a 

limpeza do leito. Caso o paciente seja colonizado e tenha realizado o banho A, será agregado 

ao custo final deste tipo de banho o custo necessário para a desinfecção da jarra e bacia 

usando-se gaze e solução de Virkon. Caso contrário, será acrescido o custo com a gaze e o 

álcool etílico usados na desinfecção desses materiais. Esses custos não são atribuídos aos 

banhos B e C, pois nesses banhos não são utilizadas jarra e bacia. É importante frisar que o 

custo com os equipamentos de proteção pessoal será calculado conforme o número de 

profissionais envolvidos na realização do banho. 

 A partir da inserção desses dados à calculadora automaticamente dará o custo com o 

capital humano. Esse custo é calculado utilizando-se como base o salário médio de cada 

categoria nesta instituição e a partir do cenário real do campo de pesquisa, empregando-se a 

fórmula já descrita para esse cálculo, aonde chegasse ao custo minuto do capital humano de 

cada categoria. Este resultado é multiplicado pela média de tempo real para cada um dos 

banhos (n=18). No banho com dois elementos realizou-se a média ponderada entre preparo e 

execução do banho multiplicada por dois. 

 Por fim, a calculadora automaticamente aponta o custo de cada banho agregando o 

custo da PBIO e gera o custo final total de cada tipo de banho realizado e o peso percentual de 

cada bloco de custo no valor total do banho. A Calculadora de custo do banho está aqui 

demonstrada de forma fechada e aberta para melhor compreensão conforme figuras 10 e 11. 
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Figura 10 – Calculadora de custo de banho Fechada 

Legenda:  

Banho = Tradicional ou água destilada ou lenços 

Colonizado = Banho realizado em pacientes colonizados ou não colonizados 

Enf = Número de enfermeiros envolvidos na realização do banho 

Tec = Número de auxiliares/ técnicos de enfermagem envolvidos na realização do banho 

PBio_Nprof = Custo com EPI por elemento da equipe envolvido na realização do banho 

R$_ Desinf = Custo com a desinfecção da jarra e bacia e o custo para limpeza diária do 

leito 

PBio_ban = Custo dos insumos usados em cada banho 

CAP_HUMAN = Cálculo do custo do capital humano feito pela média de tempo e 

quantidade e categoria de profissionais envolvidos no banho 

PBio = Custo total dos insumos usados em cada banho 

BANHO = Custo total de cada banho 
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Figura 11  – Calculadora de custo de banho - Aberta 

 

 Logo, o custo total de cada tipo de banho nas diferentes composições de equipes 

utilizando-se a calculadora de custo de banho chega-se aos seguintes resultados, conforme o 

Quadro 4. 
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Quadro 4 – Custo final das tecnologias de banho no leito nas diversas composições de equipe 

de banhos no leito (n=18). Rio de Janeiro, 2017. 

Número e Categoria 

Profissional/ Custo 

Banho A 

Paciente Não 

colonizado 

R$ 

Banho A 

Paciente 

Colonizado 

R$ 

Banho B 

 

 

R$ 

Banho C 

 

 

R$ 

1 enfermeiro + 1 

auxiliar/técnico 

90,23 86,04 70,53 75,85 

2 auxiliares/técnicos 73,11 72,90 64,57 62,40 

1 auxiliar/técnico 64,43 64,22 47,64 51,45 

Custo Médio total 75,92 74,39 60,91 63,23 

Fonte: Chefia de enfermagem do CTI cardíaco do Hospital do Município do Rio de Janeiro 

(RJ). 

É importante pontuar que nos banhos B e C não há custo para a desinfecção de 

materiais usados e que apesar dos custos em todos os banhos realizados por um único 

elemento apresentar menor custo, ele pode acarretar riscos ao paciente e danos físicos ao 

profissional que o realiza. 

8. Discussão 

Este estudo é o primeiro a realizar uma comparação de custos entre três tecnologias de 

banho no leito e também o primeiro a abordar a utilização de água destilada para este fim. 

Ao analisar os dados referentes às características sociodemograficas dos pacientes do 

estudo, observou-se uma predominância de pacientes do sexo masculino e a média de 60 ± 11 

anos, média próxima a do estudo sobre o perfil epidemiológico da população submetida à 

revascularização do miocárdio
(87)

 e também aos estudos sobre ansiedade e percepção após 

BL
(88) 

e ao estudo que compara o banho tradicional e o banho com lenços para banho
(60)

.Os 

resultados derivados dessa população podem representar outras populações. 

A respeito da equipe de enfermagem do serviço aonde foi realizado o estudo, 

observou-se que a equipe é predominantemente composta de mulheres (72%), com média de 

idade de 49 anos e de trabalho na instituição de 18.5 anos, resultados similares a estudo que 

analisa a capacidade para o trabalho da equipe de enfermagem realizado em um hospital 

público federal do Rio de Janeiro
(89)

. No estudo realizado pela FIOCRUZ/COFEN, que 



 

88 

descreve o perfil da enfermagem no Brasil também é encontrado perfil principal feminino 

(85,1%), contudo com média de idade predominantemente na faixa etária é de até 40 anos e 

maior número de profissionais na fase de maturidade profissional
(90)

.  

Durante a realização dos diferentes tipos de banhos foi possível observar que todos os 

preparos foram realizados pelos auxiliar/ técnicos de enfermagem conforme anteriormente 

descrito. O enfermeiro, além de higienizar o paciente também realizava sua avaliação clinica, 

sendo importante pontuar a relevância do papel do enfermeiro no banho no leito, participando 

da execução ou realizando supervisão, pois é ele o responsável por axaminar das condições da 

pele do paciente
(91)

. 

Ao final do banho, o enfermeiro participava da arrumação do leito e permanecia com o 

paciente para a execução de todos os curativos e ao final realizava os registros e evolução de 

enfermagem do paciente assistido. Deve-se ressaltar que em 37% dos banhos o enfermeiro 

não atuou diretamente na execução do banho, contudo em todos os casos, este realizou 

supervisão direta.  

Os auxiliar/técnicos de enfermagem ficavam responsáveis pelo recolhimento das 

roupas trocadas ao hamper, pelo descarte de insumos e encaminhamento ao expurgo da jarra e 

da bacia utilizados no banho tradicional. Após o termino de todos os banhos realizados de 

forma tradicional um auxiliar/técnico de enfermagem ficava responsável por lavar, secar, 

fazer a desinfecção de todas as jarras e bacias usadas e de guarda-las em local apropriado. Isto 

também justifica o maior custo do o capital humano neste tipo de banho no leito. 

Dos 54 banhos realizados, 43 (79,63%), contou com a participação de dois elementos 

de enfermagem, o que muitas vezes não demonstra isentar o profissional de realizar um 

grande esforço físico, contudo demonstra ser mais seguro para o profissional e para o 

paciente
(91)

. Já em onze (20,37%) dos banhos realizados, somente um elemento da equipe foi 

responsável pela a realização do banho. Quando o banho é realizado por um único elemento 

evidencia-se um maior esforço físico deste profissional, o que pode suscitar em danos e/ou 

lesões osteomusculares
(91)

, e, isto pode levá-lo ao afastamento médico
(91)

. Em relação ao 

paciente, esse fato aumenta a possibilidade de quedas, a realização de imobilizações 

impróprias, risco para desconexão ou retirada de dispositivos, assim como a realização de 

uma higiene corporal inadequada
(91)

. Em todos os casos isto pode onerar o tratamento deste 

paciente e a instituição
(91)

. 

O tempo médio do banho no leito tradicional foi de 39,0 ±15,00 minutos e encontra-se 

em consonância com estudo com pacientes críticos
(92)

, uma vez que o paciente em pós-

operatório imediato de cirurgia cardíaca pode assim ser classificado. O tempo médio do banho 
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no leito com água destilada em pacientes na condição de pós-operatório imediato/mediato de 

cirurgia cardíaca foi 33,0 ±12,24 minutos, mostrando-se inferior ao banho tradicional em 

pacientes de terapia intensiva
(3)

. 

No banho no leito realizado com lenços para banho o tempo médio necessário para a 

sua realização foi de 25,0 ±7,34 minutos, mostrando diferença significativa entre este tipo de 

banho e o banho no leito tradicional, o que também foi reforçado pelo teste de ANOVA que 

demonstrou que esta diferença relaciona-se principalmente com o maior tempo de preparo do 

banho tradicional.  Isto difere do que foi demonstrado em um estudo realizado nos Estados 

Unidos, no ano de 2004, onde a comparação entre os dois tipos de banho não demonstrou 

significância (p<00,1)
(60)

. Neste estudo as enfermeiras também estimam que o tempo de 

preparo do banho no leito tradicional é muito longo
(60)

. Em outro estudo realizado 2015, na 

Escandinávia, verificou-se que os banhos tradicional e com lenços para banho demostraram 

ser equivalentes quanto a qualidade e em relação aos custos dos insumos e que o tempo 

necessário e requerido para a realização do banho com lenços é insignificantemente menor 

(p>0.005) e que não houve significativa diferença entre estes dois tipos de banho (p>0.22)
(57)

. 

Neste estudo o banho no leito com lenços mostrou-se mais homogêneo em relação ao tempo 

de realização o que o torna mais facilmente padronizável, similar ao que foi demonstrado 

neste estudo. 

O tempo médio dos banhos no leito com água destilada e com lenços para banho em 

pacientes na condição de pós-operatório imediato/mediato de cirurgia cardíaca mostraram-se 

inferiores ao tempo médio do banho tradicional em pacientes de terapia intensiva. Contudo a 

ANOVA revelou que a média de tempo entre o banho tradicional é estatisticamente maior 

quando comparada aquela obtida no banho com lenços (p<0.001), embora não seja diferente 

significativamente do banho com água destilada (p=0.20). 

O tempo ganho pela equipe de enfermagem na realização das tecnologias de banho 

com água destilada e lenços, pode ser utilizado pela equipe de enfermagem no atendimento de 

outras necessidades do próprio paciente no qual foi realizado o banho ou no cuidado de outros 

pacientes. Temos como exemplos os seguintes procedimentos de enfermagem que podem ser 

executadas em até quinze minutos ou menos: o preparo e administração de medicamentos, a 

aspiração de vias aéreas, a coleta de exames de gasometria e laboratoriais, os cuidados de 

diferentes tipos de drenos, a monitorização dos sinais vitais, a punção de acessos venosos e 

arteriais, a realização dos registros de enfermagem dentre outros. A tabela que descreve as 

intervenções que necessitam de 15 minutos ou menos
(93)

 está disposta no Anexo 6. Além 

disso, o tempo ganho na realização de determinado procedimento pode ser utilizado para 
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promover os processos de planejamento e de sistematização da assistência de enfermagem, 

objetivando maior qualidade de assistência ao paciente
 (94)

. 

Trabalhando os dados projetados na PBIO de 1000 banhos no leito/mês, onde o custo 

médio mensal com o banho tradicional é de R$ R$ 18.730,00 reais, o banho com água 

destilada é de R$ 20.710,00 reais e o banho com lenços é de 31.730,00 reais. Ao confrontar-se 

o custo dos banhos, observamos uma economia de custos entre o banho tradicional e o banho 

com água destilada de R$ 1.980,00 reais por mês. Assim, ao ser realizada uma nova projeção 

de realização somente do banho tradicional, o hospital ganharia mensalmente o valor 

correspondente a 357 banhos com água destilada. Já, com a diferença entre o banho realizado 

com lenços e o banho tradicional, essa economia é de R$ 11.481,36 reais por mês, este valor 

corresponde ao ganho de aproximadamente 1.914 banhos tradicionais/mês. Analisando da 

mesma forma a comparação de custos entre o banho com lenços para banho e o banho com 

água destilada, a economia mensal é de R$ 11.020,00 reais. Logo, a instituição ganharia 

aproximadamente 1.231 banhos com água destilada. 

Contudo ao comparar-se a diferença do tempo médio necessário e requerido para a 

realização de cada um dos banhos estudados, verifica-se que o tempo médio de realização do 

banho tradicional é aproximadamente de 39 minutos, do banho com água destilada é de 33 

minutos e o do banho com lenços de 25 minutos. Ao analisar a diferença de tempo na 

perspectiva de mil banhos/mês realizados na instituição, teremos o ganho de 6.000 

minutos/mês na realização do banho com água destilada em comparação ao banho tradicional. 

Transformando o número de minutos em números de hora, teremos o resultado de 100 horas 

de economia de tempo mensal, por profissional de enfermagem envolvido no banho. 

Destacando que a carga horaria mensal da equipe de enfermagem nesta instituição é de 120 

horas mensais, chegando ao resultado de ganho de 0,8 elementos da equipe de enfermagem 

por mês. Paralelamente ao compararem-se os 14 minutos ganhos entre o banho tradicional e o 

banho com lenços, chega-se ao resultado de 223 horas de economia de tempo mensal, por 

profissional de enfermagem, o que corresponde a 1,94 elementos da equipe de enfermagem 

por mês. Na comparação dos tempos de realização dos banhos com água destilada e os banhos 

com lenços, observa-se o ganho de oito minutos entre esses dois tipos de banho corresponde a 

133 horas/ mês, correspondendo a 1,1 elementos da equipe de enfermagem por mês. 
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Em um estudo randomizado, realizado na Dinamarca, no ano de 2015 que comparou a 

realização do banho tradicional e o com lenços para banho, verificou que o custo final entre os 

dois banhos no valor de 94.41 DKK e 115.09 DKK
(57)

, que convertidos de coroa 

dinamarquesa para real
(95)1

, tem-se o custo dos dois banhos respectivamente R$50,04 e R$61 

reais, custo final abaixo dos custos de ambos os banhos realizados em nosso estudo. Isso se 

deve principalmente ao perfil da equipe de enfermagem do CTI cardíaco, local do estudo, a 

qual é hoje constituída de grande número de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem 

com tempo de serviço superior a vinte cinco anos na instituição. 

Adicionalmente, outro estudo realizado nos Estados Unidos em 2004, o qual também 

compara os dois métodos de banhos no leito em pacientes críticos, o custo final entre o banho 

tradicional e o com lenços para banho de respectivamente de US$ 19.87 e US$ 18.15
(60)

, que 

convertidos ao real
(95)2

 representa o custo respectivo de R$ 64,97 e R$ 59,35. Estes custos 

reafirmam que o custo dos banhos no leito realizados no Brasil é mais oneroso, 

principalmente em relação ao custo do capital humano dos profissionais de enfermagem. 

Ao realizar análise dos custos das tecnologias de banho no leito através da Planilha 

Brasileira de Impacto Orçamentário de Tecnologias da Saúde (PBIO), tem-se como resultado 

que a tecnologia de banho no leito tradicional oferece melhor custo final em relação ao custo 

final das demais tecnologias de banho no leito estudadas. A PBIO considera exclusivamente o 

custo dos materiais e insumos utilizados de forma exclusiva na realização dos procedimentos. 

A planilha não leva em consideração o tempo necessário e requerido para a realização de cada 

procedimento e o custo com o capital humano dos profissionais. Contudo ao analisar o custo 

final de cada banho realizado nas diferentes composições de equipes, verificou-se menor 

custo médio no banho de água destilada (banho B), que é de R$ 60,91, 

Ao se pensar na falta de profissionais de enfermagem na grande maioria dos hospitais 

públicos deste país e que o tempo ganho pelos profissionais na realização dos outros dois 

tipos de banhos pode ser utilizado em benefício de uma assistência de enfermagem 

diferenciada ao próprio paciente de estudo ou a outros pacientes da unidade, isto também 

pode gerar uma economia de recursos.  

                                            

 

 

 
1
 1 coroa dinamarquesa = 0,53 reais, em 02/01/2018. 

              
2
 1 dólar estadunidense = 3,27 reais, em 02/01/2018. 
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Embora os valores absolutos de média de tempo entre os banhos possuam uma 

magnitude alta, do ponto de vista estatístico não foram detectadas diferenças significantes 

entre banho tradicional e banho de água destilado (p=0,0689), bem como o banho com água 

destilada e o banho com lenços (p=0,1549). Assim, a diferença ficou restrita na comparação 

entre banho tradicional (39,0 min) e banho com lenços (25,0 min): p < 0,01. Isto ser deve 

principalmente pela diferença do tempo de preparo entre estes dois tipos de banho. 

9. Conclusão 

Os custos médios totais identificados dos banhos tradicionais, com água destilada e 

lenços para banho foram respectivamente de R$ 75,15 (US $ 23.00), R$ 60,91 (US $18,62) e 

R$ 63,23 (US $ 19.34). A categoria de custos que mais onera os banhos no leito estudados é o 

capital humano, que representa até mais de 2/3 do custo total dos procedimentos. 

O cálculo do impacto orçamentário das tecnologias de banho no leito estudadas foi 

respectivamente de R$ 18,73 (US $ 5.73) para o banho no leito tradicional, R$ 20,71 (US $ 

6.33) para o banho no leito com água destilada e de R$ 31,73 (US $ 9.70) para o banho no 

leito com lenços para banho.  

O banho no leito tradicional oferece maior custo médio total e o tempo para sua 

realização é também maior se comparado ao banho com água destilada e ao banho com 

lenços. Este tipo de banho também determinar uma carga de trabalho maior para os 

profissionais de enfermagem. O banho no leito com água destilada demonstrou um menir 

custo médio total e dinamizou o tempo de realização do banho no leito, propiciando uma 

menor carga de trabalho. O uso de lenços umedecidos para banho representa uma alternativa 

viável nas unidades de saúde, principalmente, para uso nos pacientes em estado critico, uma 

vez que diminui consideravelmente o tempo de banho, assim como a manipulação do 

paciente. 

Pelos resultados expostos ratifica-se que a hipótese de pesquisa, qual seja, existe 

diferença entre os custos das tecnologias de banho no leito tradicional, com água destilada e 

com lenços para banho. 

Com este estudo se pretende forneçer subsídios para o conhecimento do custo dos 

procedimentos prestados pela enfermagem aos pacientes cardiopatas graves e estimular a 

realização de novas pesquisas que analisem as tecnologias criadas e desenvolvidas pela 

enfermagem. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada: “Análise das tecnologias de 

banho no leito em unidades intensivas”, que tem como Objetivo Geral: Construir um 

algoritmo para a indicação da tecnologia de banho no leito para o paciente cardiopata, 

internado em unidades de terapia coronariana e de pós-operatório cirúrgico, com base nas 

repercussões hemodinâmicas e análise do impacto orçamentário dessas tecnologias, e como 

Objetivos específicos: Fase 1: Comparar os padrões hemodinâmicos não invasivos durante o 

banho no leitoa 42ºC, o banho no leito com lenços para banho no leito e o Banho no leito 

utilizando água destilada em frascos de um ou meio litro, Avaliar o nível de satisfação dos 

pacientes e Estratificar os achados para criação de um algoritmo para o banho no leito em 

pacientes cardiopatas internados em unidades de terapia intensiva. Fase 2: Levantar os itens 

custo das tecnologias de banho no leito realizadas em um Centro de Terapia Intensiva; 

Identificar o tempo médio da Assistência de Enfermagem despendido e requerido para a 

realização de cada uma das tecnologias de banho no leito; Coletar possíveis intercorrencias 

clinicas associadas às tecnologias de banho no leito. 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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A pesquisa tem como pesquisador responsável Prof.
o
  Dr.  Dalmo Valério Machado De 

Lima e pesquisadora Assistente Prof.
a
  Silvia Regina Martins Dos Santos, Equipe de 

pesquisa: Monyque Évelyn dos Santos Silva, Enfermeira, COREN: 411644. Fernanda Faria 

Reis, Enfermeira, COREN: 372262. Lucélia dos Santos Silva Barros Enfermeira, COREN: 

301578. Viviane Spitz, Enfermeira, COREN: 83274. Anna Beatriz Alves Pereira Lôbo, 

COREN: 329135 A pesquisa terá a duração de 18 meses. Suas respostas serão tratadas de 

forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em 

qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os 

resultados divulgados em eventos e publicados em revistas científicas. A sua participação é 

voluntária, ou seja, a qualquer momento você pode recusar–se a responder qualquer pergunta 

ou desistir de participar e retirar seu consentimento sem nenhum prejuízo em sua relação com 

o pesquisador ou com a instituição. 

Sua participação nesta pesquisa consiste em responder ao questionário que serve como 

instrumento para está pesquisa, com perguntas relacionadas ao tema. Você não terá nenhum 

custo ou quaisquer compensações financeiras. A pesquisa não oferece riscos relacionados 

com sua participação, entretanto caso sinta desconforto, tristeza, angustia com as questões 

você poderá recusar a participar da pesquisa em qualquer momento ou em responder qualquer 

pergunta que por ventura possa causar algum constrangimento, sem nenhuma penalização ou 

prejuízo pessoal. Caso você necessite de qualquer esclarecimento entre em contato com os 

responsáveis pela pesquisa. Os benefícios relacionados são: o conhecimento do custo 

minimização das tecnologias do banho no leito e contribuir com a equipe de enfermagem para 

o conhecimento do próprio custo na realização do procedimento. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o endereço eletrônico dos pesquisadores, 

podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação agora ou a qualquer momento. 

 

       ___________________________         ____________________________ 

                                       Nome                                       Assinatura do pesquisador 1 

                   ___________________________          ____________________________ 

                                       Nome                                        Assinatura do pesquisador 2 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de 

acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer 

momento, sem sofrer qualquer tipo de punição ou constrangimento. 

 

 

 

Rio de Janeiro, ___ / ___ / ___.    

 

    

___________________________         ____________________________ 

        Nome                                          Assinatura do entrevistado 

 

 

Pesquisador 1-  Prof.
o
 Dr. Dalmo Valério Machado De Lima. 

E-mail – dalmomachado.uff@gmail.com 

Pesquisador 2- Prof.
a
 Silvia Regina Martins Dos Santos. 

E-mail – silviarmsantos@yahoo.com.br 

 

 

mailto:silviarmsantos@yahoo.com.br
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“Caso você tenha dificuldade de entrar em contato com o pesquisador responsável comunique 

o fato à Comissão de Ética em Pesquisa: Hospital Universitário Pedro Ernesto: Boulevard 28 

e Setembro, 77, Térreo - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ, 20551-900”. Tel.: (21) 2868-8253 

E-mail: cep-hupe@uerj.br  

Apêndice B – Instrumento de coleta de dados 
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1º dia coleta 2º dia coleta 3º dia coleta 

1º dia coleta 2º dia coleta 3º dia coleta pH

FiO2 PaO2

FR PaCO2

VC HCO2

PEEP BE

Fluxo Saturaçã

Modo

SEQUÊNCIA DO BANHO: _____________- ___________-__________

Profissão: ___________________________________________                                                                 Raça: (   ) Branca  (   ) Negra  (   ) Amarela  (   ) Parda  (   ) Indígena

II-  PERFIL CLÍNICO

Patologia de Base:_______________________________________________________          Tempo de doença:_____________________

Motivo da Internação: ____________________________________________________________________________________________

I  – DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS

Nome:___________________________________________________________         Registro: ____________     Data: ____/ ____/ ___

Doenças de Base: (   ) HAS      (   ) DM      (   ) IRC     (   ) DPOC       (   )      Outros: ___________________________________________ 

Tabagista: (   ) Sim   Qtos cigarros dia? _____    (   ) Não              Parou de fumar/ Qtos tempo? ___________________________________

Temperatura da Unidade:    1º dia de coleta ___________                 2º dia de coleta ___________                    3º dia de coleta ___________  

Umidade da Unidade:     1º dia de coleta ___________                       2º dia de coleta __________                     3º dia de coleta ___________  

Dosagens de Hemoglobina: 1º dia de coleta___________                2º dia de coleta ___________                      3º dia de coleta ___________  

Unidade de Internação (   ) UCI  (   ) CTI CARD.        Leito:______    Data de Internação: ____/ ____/ ______     Dias de Internação: ______

Sexo: (   ) Masc  (   ) Fem            Idade:_______   Estado Civil: ______________________       Escolaridade: ________________________

Em uso de dispositivos de Oxigenoterapia ?  (   )Sim  (   ) Não  

Se Sim , Qual? (    ) Macronbz Continua ____l/ min  (    ) Cateter de O2 ____l/min    (    ) CPAP    (    ) BIPAP            (    ) Ventilação Mecânica 

Parâmetros do 

Respirador

Resultados

Variáveis 

Gasometr

ias

Resultados

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Pressão Invasiva              1º dia (  ) Sim   (  ) Não                  2º dia (  ) Sim (  )  Não                          3º dia (  ) Sim  (  ) Não

Pressão não invasiva      1º dia (  ) Sim   (  ) Não                  2º dia (  ) Sim  (  ) Não                          3º dia (  ) Sim  (  ) Não
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2º dia :   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3º dia: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data

Enfermeiros

_____/______/______

_____/______/______

_____/______/______

ATENÇÃO !              BL A  = TRADICIONAL              BL B  =  COM ÁGUA DESTILADA                BL C  =  COM LENÇOS DESCARTÁVEIS

Pré Banho 1º min 5º min 10º min 15º min 20º min 25º min 30º min 35º min 40º min

1 º dia: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )    ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

PAM

(A) (B) (C )

Saturação de O2

Banho (     )    ___/____/____

* o pré banho começa com a paramentação do profissional * o pós banho começa 5 minutos após o último minuto do banho

Banho (     )    ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )    ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )    ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Pressão Sistólica

Banho (     )  ___/____/____

Temperatura Corporal

FR

Banho (     )    ___/____/____

Pressão Diastólica

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Término

Banho (     )    ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Banho (     )  ___/____/____

Horário de início de cada fase do Banho

Preparo Início

TIPO DE BANHO / DATA Pós Banho

FC

Tipo de Banho

(A) (B) (C )

(A) (B) (C )

Quantitativo de Profissionais de Enfermagem

Ténicos Auxiliares

III - MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE 

Medicações em uso nas ultimas 24 horas:                                                                                                                       



 

115 

                                                                                                                                        

 

 

Data    D. lateral D. dorsal    D. lateral

(D)  (E) (DD) (D)  (E)

_____/______/______

_____/______/______

_____/______/______

Data

_____/______/______

_____/______/______

_____/______/______

Data Extubação Dor Outros

1º dia (S) (N) (S) (N) (S) (N)

2º dia (S) (N) (S) (N) (S) (N)

3º dia (S) (N) (S) (N) (S) (N)

1º dia 2º dia 3º dia

Confortável ------------------- Desconfortável

Desnecessário ----------------- Necessário

Fácil --------------------- Difícil

Insuficiente ----------------- Suficiente

Satisfatório  ---------------------    Não satisfatório

Ineficiente --------------------------- Eficiente

Animado ---------------------- Desanimado

Bom -------------------- Ruim

Repousante ----------------------- Cansativo

Higiênico ------------------- Anti - Higiênico

FUGULIN

TISS-28

APACHE

RASS

Características

Relaxante ------------------------ Estressante

VI - INTERCORRÊNCIAS DURANTE O BANHO

Queda Retirada de Dispositivos Tremores Dificuldades Respiratórias Qual?

(S) (N)

(S) (N)

(S) (N)

(S) (N)

(S) (N)

1º dia  de coleta 2º dia de coleta 3º dia de coletaTipos de Escalas

(S) (N)

(S) (N) (S) (N) (S) (N)

(A) (B) (C ) (Sim)                   (Não) 

(A) (B) (C ) (Sim)                   (Não) 

ESCALAS

(S) (N)

(A) (B) (C ) (Sim)                   (Não) 

   Tempo de Execução

(de ----- até)

Troca de Fixação

(Sim)                   (Não) 

V- REALIZAÇÃO DE CURATIVOS

(S) (N) (S) (N)

(Sim)                   (Não) 

   Tempo de Execução

(de ----- até)

(A) (B) (C )

Por favor anotar:

(A) (B) (C )

(A) (B) (C )

(Sim)                   (Não) 

Tipo de Banho Curativo

Início do Banho

(DD)  (DLD) (DLE) (DD)

IV- MUDANÇA DE DECÚBITO

Tipo de Banho Final do Banho

Banho com Frasco Ampola de Água Destilada . Tempo de aquecimento no microondas : ________________

Escala de Diferencial Semantico

,

1 2 3 5 6 7

Incompleto ------------------------- Completo

Independente --------------------------- Dependente

Constrangedor -------------------- Não constrangedor

Cômodo ------------------ Incômodo

Agradável ------------------- Desagradável

Sujo ----------------------- Limpo

Motivador ---------------- Desmotivador

Totalmente

Satisfeito

4
Totalmente

Insatisfatório

Nem satisfeito e nem

Insatisfeito
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Anexo I – Planilha Brasileira de Impacto Orçamentário 

 

 

 

Planilha Brasileira de Impacto Orçamentário de Tecnologias da Saúde
Versão desenvolvida para Fármacos - Janeiro 2011

Índice

1 - Critérios

2 - Cenários

3 - População de Interesse

4 - Restrições - Demandas

5 - Dinâmica da Doença

6 - Custos do Tratamento

7 - Custos Evitados

8 - AIO - Custo por Cenário

9 - Ajustes Econômicos

10 - Cenário de Referência

11 - Cenário 1

12 - Cenário 2

13 - Cenário 3

14 - IO Incremental

15 - Output para Impressão 1 - 

sem Custos Evitados

16 - Output para Impressão 2 - 

com Custos Evitados

Legenda quanto à orientaçao de edição da planilha

Fundo verde-claro = pano de fundo, não editável

Fundo cinza = campo para inserir dado

Fundo azul-claro = dado transportado automaticamente, não editável

Digitação do usuário = campos em que o usuário deverá copiar ou digitar informação previamente calculada para expressar sua escolha

Output

Estudo de Impacto Orçamentário: Modelo 1 - Tratamento farmacológico de doença crônica

Aplica-se caso os seguintes critérios sejam preeenchidos:

Tipo de doença: crônica

Tipo de intervenção: farmacológica continuada

Efeito da intervenção sobre a doença: prolonga a vida

1. Caracterização da enfermidade e da intervenção em análise

Nome da enfermidade para a qual se aplica o presente estudo de impacto orçamentário: Cardiopatia Grave

Nome do medicamento de uso continuado em análise Banho no Leito

2. Características da análise

Perspectiva da Análise Perspectiva escolhida para a análise

Horizonte temporal da análise (em anos) 5

Correção de meio de ciclo? Sim

3. Identificação dos cenários modelados

Cenário de referência Rótulo Cenário Referência

Cenário alternativo 1 BL Tradicional

Cenário alternativo 2 BL com Água Destilada

Cenário alternativo 3 BL com Lenços para Banho

4. Número de fármacos na composição dos cenários 3
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Composição dos cenários em estudo

Tecnologia em estudo Terapia A Terapia B Terapia C

Descrição Banho no Leito Comparador 1 Comparador 2 Comparador 3

% Nova droga % Droga A % Droga B % Droga C

Cenário de referência Rótulo Cenário Referência 0% 30% 35% 35%

Cenário alternativo 1 BL Tradicional 33% 25% 30% 30%

Cenário alternativo 2 BL com Água Destilada 33% 20% 25% 25%

Cenário alternativo 3 BL com Lenços para Banho 33% 15% 20% 20%

Substitua os valores a acima com as QUOTAS DE MERCADO esperadas pra cada fármaco, em cada cenário

Taxa de incorporação a cada ano

Ano 1 20% Substitua os valores ao lado pelo crescimento esperado no consumo do FÁRMACO AVALIADO ao longo do horizonte temporal

Ano 2 40%

Ano 3 60%

Ano 4 80%

Ano 5 100%

Cenário alternativo 1 ano a ano BL Tradicional Tecnologia em estudo Terapia A Terapia B Terapia C

Banho no Leito Comparador 1 Comparador 2 Comparador 3

% Nova droga % Droga A % Droga B % Droga C

Ano 1 7% 33% 39% 39%

Ano 2 13% 31% 37% 37%

Ano 3 20% 29% 35% 35%

Ano 4 27% 27% 32% 32%

Ano 5 33% 25% 30% 30%

Cenário alternativo 2 ano a ano BL com Água Destilada Tecnologia em estudo Terapia A Terapia B Terapia C

Banho no Leito Comparador 1 Comparador 2 Comparador 3

% Nova droga % Droga A % Droga B % Droga C

Ano 1 7% 28% 34% 34%

Ano 2 13% 26% 32% 32%

Ano 3 20% 24% 30% 30%

Ano 4 26% 22% 27% 27%

Ano 5 33% 20% 25% 25%

Cenário alternativo 3 ano a ano BL com Lenços para Banho Tecnologia em estudo Terapia A Terapia B Terapia C

Banho no Leito Comparador 1 Comparador 2 Comparador 3

% Nova droga % Droga A % Droga B % Droga C

Ano 1 7% 22% 30% 30%

Ano 2 13% 20% 27% 27%

Ano 3 20% 19% 25% 25%

Ano 4 26% 17% 22% 22%

Ano 5 33% 15% 20% 20%

Definição da população de interesse

Um dos métodos deve ser escolhido 

1) Método Epidemiológico

Descrição da população geral de estudo Nome do País, Estado ou Município

Tamanho total da população de origem População do território indivíduos (informar a fonte do dado mais preciso e atualizado possível que foi usado nessa análise)

Porcentagem da população elegível Percentual elegível (faixa etária) faixa etária (informar a faixa etária e a origem do dado)

Prevalência da doença (em %) Prevalência, em % (informar fonte do dado)

Número de indivíduos para análise #VALOR! indivíduos

Obs.: restrições ao uso e subgrupos são considerados posteriormente

2) Método do Reembolso ou da Demanda Aferida

Número de indivíduos estimado para uso da terapia em análise conforme 

dados de mercado (pedidos de reembolso) ou estimativa conforme 

demanda identificada.

Descrever se reembolso ou demanda aferida Nome da fonte do dado de tamanho da pop.

Número de indivíduos para análise 99.999

Na análise atual foi usado o método Epidemiológico

Digite aqui a estimativa da população pelo método escolhido #VALOR!
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Restrições ao uso da nova intervenção - definição de subgrupos

Descrição % afetada Nova população de interesse

Tamanho original da população de interesse (sem restrições aplicadas) 100% #VALOR!

Restrição 1 (% da população de interesse inicialmente definida) Restrição 1 50% #VALOR!

Restrição 2 (% da Restrição 1) Restrição 2 50% #VALOR!

Restrição 3 (% da Restrição 2) Restrição 3 70% #VALOR!

Restrição 4 (% da Restrição 3) Restrição 4 0% #VALOR!

Qual a restrição aplicada? Restrição 1

Digite aqui a nova população de interesse escolhida #VALOR!

Fatores que podem aumentar a demanda pela nova intervenção

Demanda induzida (estimar em %) 0%

Demanda forçada - falha na restrição (estimar em %) 0%

Demanda potencial por judicialização (estimar em %) 0%

População de interesse escolhida considerando as demandas adicionais #VALOR!

Informações sobre os fatores que podem modificar o tamanho da população de interesse ao longo dos anos

Percentual de aumento anual da prevalência da doença (incidência em % da prevalência) 0,0% (informar fonte do dado)

Taxa de mortalidade dos pacientes que receberam o tratamento padrão 0,0% (ou estimativa da mortalidade sem o tratamento em estudo - fonte=ECR)

Taxa de mortalidade dos pacientes que receberam o tratamento em avaliação 0,0% (infomar fonte do dado)

Mortalidades anuais ponderadas por cenário % no tratamento novo % em outros tratamentos Taxa de mortalidade ponderada, por cenário

Mortalidade anual cenário de referência 0% 100% 0,00%

Mortalidade anual cenário alternativo 1 33% 67% 0,00%

Mortalidade anual cenário alternativo 2 33% 67% 0,00%

Mortalidade anual cenário alternativo 3 33% 67% 0,00%
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Custos envolvidos nos tratamentos

Banho no Leito

Terapia NOVA - custos diretos Estimativas Droga NOVA - custos associados Estimativas

Custo unitário R$ 0,00 Tratamentos adjuvantes (custo em $ por unidade) R$ 0,00

Unidades mensais 0,00 Unidades requeridas por mês - adjuvante 0

Frequência anual de parefeitos graves 0%

Custo por evento de parefeito grave R$ 0,00

Frequência anual de parefeitos leves 0%

Custo por evento de parefeito leve R$ 0,00

Custo anual com consultas médicas adicionais R$ 0,00

Custo anual com exames laboratoriais adicionais R$ 0,00

Custo mensal direto da NOVA terapia R$ 0,00 Custo anual adicional - nova terapia R$ 0,00

Custo efetivo mensal da NOVA terapia R$ 0,00

Comparador 1

Terapia A - custos diretos Estimativas Terapia A - custos associados Estimativas

Custo unitário R$ 0,00 Tratamentos adjuvantes (custo em $ por unidade) R$ 0,00

Unidades mensais 0,00 Unidades requeridas por mês - adjuvante 0

Frequência anual de parefeitos graves 0%

Custo por evento de parefeito grave R$ 0,00

Frequência anual de parefeitos leves 0%

Custo por evento de parefeito leve R$ 0,00

Custo anual adicional R$ 0,00

R$ 0,00

Custo mensal da terapia A R$ 0,00 Custo anual adicional - terapia A R$ 0,00

Custo cumulativo mensal da terapia A R$ 0,00

Comparador 2

Droga B - custos diretos Estimativas Droga B - custos associados Estimativas

Custo unitário R$ 0,00 Tratamentos adjuvantes (custo em $ por unidade) R$ 0,00

Unidades mensais 0,00 Unidades requeridas por mês - adjuvante 0

Frequência anual de parefeitos graves 0%

Custo por evento de parefeito grave R$ 0,00

Frequência anual de parefeitos leves 0%

Custo por evento de parefeito leve R$ 0,00

Custo anual adicional R$ 0,00

R$ 0,00

Custo mensal direto da terapia B R$ 0,00 Custo anual adicional - terapia B R$ 0,00

Custo cumulativo mensal da terapia B R$ 0,00
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Custos evitados com a nova terapia

Nome do evento prevenido Ex.: Internação hospitalar

Número de desfechos no grupo intervenção 0

Número total no grupo intervenção 0

Número de desfechos no grupo controle 0

Número total no grupo controle 0

Custo médio do evento evitado 0

Tempo de follow up no estudo (em anos) 0

Número de eventos prevenidos para cada 1.000 

pacientes tratados com a nova intervenção por um ano

Custo evitado em 1.000 pacientes tratados com a 

nova intervenção

#DIV/0!

#DIV/0!
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Custo inicial por cenário (estático, por paciente, mensal e anual)

Banho no Leito Comparador 1 Comparador 2 Comparador 3

Descrição % Droga nova Custo droga NOVA % Droga A Custo droga A % Droga B Custo droga B % Droga C

Cenário de referência Rótulo Cenário Referência 0% 0 30% 0 35% 0 35%

Custo cenário referência - Mês R$ 0,00

Custo cenário referência - Ano R$ 0,00

Cenário alternativo 1 BL Tradicional 7% 0 33% 0 39% 0 39%

13% 0 31% 0 37% 0 37%

20% 0 29% 0 35% 0 35%

27% 0 27% 0 32% 0 32%

33% 0 25% 0 30% 0 30%

Custo cenário alternativo 1 - Mês (ano 1) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 1 - Ano 1 R$ 0,00

Custo cenário alternativo 1 - Mês (ano 2) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 1 - Ano 2 R$ 0,00

Custo cenário alternativo 1 - Mês (ano 3) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 1 - Ano 3 R$ 0,00

Custo cenário alternativo 1 - Mês (ano 4) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 1 - Ano 4 R$ 0,00

Custo cenário alternativo 1 - Mês (ano 5) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 1 - Ano 5 R$ 0,00

Cenário alternativo 2 BL com Água Destilada 7% 0 28% 0 34% 0 34%

13% 0 26% 0 32% 0 32%

20% 0 24% 0 30% 0 30%

26% 0 22% 0 27% 0 27%

33% 0 20% 0 25% 0 25%

Custo cenário alternativo 2 - Mês (ano 1) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 2 - Ano 1 R$ 0,00

Custo cenário alternativo 2 - Mês (ano 2) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 2 - Ano 2 R$ 0,00

Custo cenário alternativo 2 - Mês (ano 3) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 2 - Ano 3 R$ 0,00

Custo cenário alternativo 2 - Mês (ano 4) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 2 - Ano 4 R$ 0,00

Custo cenário alternativo 2 - Mês (ano 5) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 2 - Ano 5 R$ 0,00

Cenário alternativo 3 BL com Lenços para Banho 7% 0 22% 0 30% 0 30%

13% 0 20% 0 27% 0 27%

20% 0 19% 0 25% 0 25%

26% 0 17% 0 22% 0 22%

33% 0 15% 0 20% 0 20%

Custo cenário alternativo 3 - Mês (ano 1) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 3 - Ano 1 R$ 0,00

Custo cenário alternativo 3 - Mês (ano 2) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 3 - Ano 2 R$ 0,00

Custo cenário alternativo 3 - Mês (ano 3) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 3 - Ano 3 R$ 0,00

Custo cenário alternativo 3 - Mês (ano 4) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 3 - Ano 4 R$ 0,00

Custo cenário alternativo 3 - Mês (ano 5) R$ 0,00

Custo cenário alternativo 3 - Ano 5 R$ 0,00

* Custo de drogas: custo efetivo mensal

Considerando os custos efetivos mensais de todas as drogas que compõem um dado cenário e a proporção do uso dessa droga em cada cenário, essa planilha calcula o custo bruto inicial mensal de cada cenário.

Custo médio mesal por indivíduo - média ponderada
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Ajustes Econômicos

Informe as variáveis econômicas que deseja incluir no modelo

Taxa de inflação - ano 1 0%

Taxa de inflação - ano 2 0%

Taxa de inflação - ano 3 0%

Taxa de inflação - ano 4 0%

Taxa de inflação - ano 5 0%

Taxa de desconto 0%

Cenário de referência - Evolução dos custos médios mensais em 5 anos, de acordo com ajustes econômicos

Sem ajustes Ajustado para inflação Considerando descontos Ajustado para inflação e descontos

Custo ano 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 2 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 3 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 4 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 5 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Cenário alternativo 1 - Evolução dos custos médios mensais em 5 anos, de acordo com ajustes econômicos

Sem ajustes Ajustado para inflação Considerando descontos Ajustado para inflação e descontos

Custo ano 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 2 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 3 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 4 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 5 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Cenário alternativo 2 - Evolução dos custos médios mensais em 5 anos, de acordo com ajustes econômicos

Sem ajustes Ajustado para inflação Considerando descontos Ajustado para inflação e descontos

Custo ano 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 2 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 3 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 4 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 5 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Cenário alternativo 3 - Evolução dos custos médios mensais em 5 anos, de acordo com ajustes econômicos

Sem ajustes Ajustado para inflação Considerando descontos Ajustado para inflação e descontos

Custo ano 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 2 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 3 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 4 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo ano 5 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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Cenário de Referência

Ano 1 Ano 2

População considerada #VALOR! População considerada #VALOR!

Incidência anual da doença 0,0% Incidência anual da doença 0,0%

Mortalidade anual ponderada para o cenário 1 0,0% Mortalidade anual ponderada para o cenário 1 0,0%

População média ano 1 #VALOR! População média ano 2 #VALOR!

Custo cenário 1 por indivíduo, ano * 0 Custo cenário 1 por indivíduo, ano 2 0,00

Impacto Orçamentário Bruto Cenário 1 #VALOR! Impacto Orçamentário Bruto Cenário 1* #VALOR!

IO ajustado para inflação (somente) #VALOR! IO ajustado para inflação (somente) #VALOR!

IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR! IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR!

IO ajustado para inflação e descontos #VALOR! IO ajustado para inflação e descontos #VALOR!

Ano 4 Ano 5

População considerada #VALOR! População considerada #VALOR!

Incidência anual da doença 0,0% Incidência anual da doença 0,0%

Mortalidade anual ponderada para o cenário 1 0,0% Mortalidade anual ponderada para o cenário 1 0,0%

População média ano 4 #VALOR! População média ano 5 #VALOR!

Custo cenário 1 por indivíduo, ano 4* 0,00 Custo cenário 1 por indivíduo, ano 5* 0,00

Impacto Orçamentário Bruto Cenário 1 #VALOR! Impacto Orçamentário Bruto Cenário 1 #VALOR!

IO ajustado para inflação (somente) #VALOR! IO ajustado para inflação (somente) #VALOR!

IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR! IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR!

IO ajustado para inflação e descontos #VALOR! IO ajustado para inflação e descontos #VALOR!

* Custos anuais por cenário, por indivíduo, por ano, ajustados para a inflação e taxa de descontos

Nota: inflação e descontos são considerados de forma cumulativa

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

Custo do cenário alternativo 1 ajustada para descontos

Custo do cenário alternativo 1 ajustado para inflação e descontos

Impacto orçamentário em 5 anos

Custo do cenário alternativo 1 sem ajustes

Custo do cenário alternativo 1 ajustado para a inflação
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Cenário Alternativo 1: BL Tradicional

Ano 1 Ano 2

População considerada #VALOR! População considerada #VALOR!

Incidência cumulativa 0,0% Incidência cumulativa 0,0%

Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0% Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0%

População ano 1 #VALOR! População final ano 2 #VALOR!

Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano * 0,00 Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano 2* 0,00

Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR! Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR!

IO ajustado para inflação (somente) #VALOR! IO ajustado para inflação (somente) #VALOR!

IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR! IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR!

IO ajustado para inflação e descontos #VALOR! IO ajustado para inflação e descontos #VALOR!

Ano 4 Ano 5

População considerada #VALOR! População considerada #VALOR!

Incidência cumulativa 0,0% Incidência cumulativa 0,0%

Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0% Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0%

População final ano 4 #VALOR! População final ano 5 #VALOR!

Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano 4* 0,00 Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano 5* 0,00

Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR! Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR!

IO ajustado para inflação (somente) #VALOR! IO ajustado para inflação (somente) #VALOR!

IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR! IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR!

IO ajustado para inflação e descontos #VALOR! IO ajustado para inflação e descontos #VALOR!

* Custos anuais por cenário, por indivíduo, por ano, ajustados para a inflação e taxa de descontos

Nota: inflação e descontos são considerados de forma cumulativa

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

IO cenário alternativo 1 vs cenário de referência ajustado para a inflação #VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

Cenário Alternativo 1 com custos evitados: BL Tradicional

Ano 1 Ano 2

População considerada #VALOR! População considerada #VALOR!

Incidência cumulativa 0,0% Incidência cumulativa 0,0%

Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0% Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0%

População ano 1 #VALOR! População final ano 2 #VALOR!

Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano * 0,00 Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano 2* 0,00

Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR! Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR!

IO ajustado para inflação (somente) #VALOR! IO ajustado para inflação (somente) #VALOR!

IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR! IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR!

IO ajustado para inflação e descontos #VALOR! IO ajustado para inflação e descontos #VALOR!

Ano 4 Ano 5

População considerada #VALOR! População considerada #VALOR!

Incidência cumulativa 0,0% Incidência cumulativa 0,0%

Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0% Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0%

População final ano 4 #VALOR! População final ano 5 #VALOR!

Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano 4* 0,00 Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano 5* 0,00

Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR! Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR!

IO ajustado para inflação (somente) #VALOR! IO ajustado para inflação (somente) #VALOR!

IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR! IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR!

IO ajustado para inflação e descontos #VALOR! IO ajustado para inflação e descontos #VALOR!

IO cenário alternativo 1 vs cenário de referência ajustado para inflação e descontos

Impacto orçamentário em 5 anos

Custo do cenário alternativo 1 sem ajustes

Custo do cenário alternativo 1 ajustado para a inflação

Custo do cenário alternativo 1 ajustada para descontos

Custo do cenário alternativo 1 ajustado para inflação e descontos

IO cenário alternativo 1 vs cenário de referência sem ajustes

IO cenário alternativo 1 vs cenário de referência ajustada para descontos

* Custos anuais por cenário, por indivíduo, por ano, ajustados para a inflação e taxa de descontos

Nota: inflação e descontos são considerados de forma cumulativa

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

IO cenário alternativo 1 vs cenário de referência ajustado para a inflação #VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

IO cenário alternativo 1 vs cenário de referência sem ajustes

IO cenário alternativo 1 vs cenário de referência ajustada para descontos

IO cenário alternativo 1 vs cenário de referência ajustado para inflação e descontos

Impacto orçamentário em 5 anos

Custo do cenário alternativo 1 sem ajustes

Custo do cenário alternativo 1 ajustado para a inflação

Custo do cenário alternativo 1 ajustada para descontos

Custo do cenário alternativo 1 ajustado para inflação e descontos
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Cenário Alternativo 2: BL com Água Destilada

Ano 1 Ano 2

População considerada #VALOR! População considerada #VALOR!

Incidência cumulativa 0,0% Incidência cumulativa 0,0%

Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 2 0,0% Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 2 0,0%

População ano 1 #VALOR! População final ano 2 #VALOR!

Custo cenário alternativo 2 por indivíduo, ano * 0,00 Custo cenário alternativo 2 por indivíduo, ano 2* 0,00

Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 2 #VALOR! Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 2 #VALOR!

IO Ajustado para inflação (somente) #VALOR! IO Ajustado para inflação (somente) #VALOR!

IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR! IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR!

IO ajustado para inflação e descontos #VALOR! IO ajustado para inflação e descontos #VALOR!

Ano 4 Ano 5

População considerada #VALOR! População considerada #VALOR!

Incidência cumulativa 0,0% Incidência cumulativa 0,0%

Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 2 0,0% Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 2 0,0%

População final ano 4 #VALOR! População final ano 5 #VALOR!

Custo cenário alternativo 2 por indivíduo, ano 4* 0,00 Custo cenário alternativo 2 por indivíduo, ano 5* 0,00

Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 2 #VALOR! Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 2 #VALOR!

IO Ajustado para inflação (somente) #VALOR! IO Ajustado para inflação (somente) #VALOR!

IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR! IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR!

IO ajustado para inflação e descontos #VALOR! IO ajustado para inflação e descontos #VALOR!

* Custos anuais por cenário, por indivíduo, por ano, ajustados para a inflação e taxa de descontos

Nota: inflação e descontos são considerados de forma cumulativa

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

IO Cenário Alternativo 2 vs cenário de referência ajustado para a inflação #VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

IO Cenário Alternativo 2 vs cenário de referência sem ajustes

IO Cenário Alternativo 2 vs cenário de referência ajustada para descontos

IO Cenário Alternativo 2 vs cenário de referência ajustado para inflação e descontos

Impacto orçamentário em 5 anos

Custo do Cenário Alternativo 2 sem ajustes

Custo do Cenário Alternativo 2 ajustado para a inflação

Custo do Cenário Alternativo 2 ajustada para descontos

Custo do Cenário Alternativo 2 ajustado para inflação e descontos

Cenário Alternativo 2 com custos evitados: BL com Água Destilada

Ano 1 Ano 2

População considerada #VALOR! População considerada #VALOR!

Incidência cumulativa 0,0% Incidência cumulativa 0,0%

Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0% Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0%

População ano 1 #VALOR! População final ano 2 #VALOR!

Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano * 0,00 Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano 2* 0,00

Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR! Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR!

IO ajustado para inflação (somente) #VALOR! IO ajustado para inflação (somente) #VALOR!

IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR! IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR!

IO ajustado para inflação e descontos #VALOR! IO ajustado para inflação e descontos #VALOR!

Ano 4 Ano 5

População considerada #VALOR! População considerada #VALOR!

Incidência cumulativa 0,0% Incidência cumulativa 0,0%

Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0% Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0%

População final ano 4 #VALOR! População final ano 5 #VALOR!

Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano 4* 0,00 Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano 5* 0,00

Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR! Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR!

IO ajustado para inflação (somente) #VALOR! IO ajustado para inflação (somente) #VALOR!

IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR! IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR!

IO ajustado para inflação e descontos #VALOR! IO ajustado para inflação e descontos #VALOR!

* Custos anuais por cenário, por indivíduo, por ano, ajustados para a inflação e taxa de descontos

Nota: inflação e descontos são considerados de forma cumulativa

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

IO Cenário Alternativo 2 vs cenário de referência ajustado para a inflação #VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

IO Cenário Alternativo 2 vs cenário de referência sem ajustes

IO Cenário Alternativo 2 vs cenário de referência ajustada para descontos

IO Cenário Alternativo 2 vs cenário de referência ajustado para inflação e descontos

Impacto orçamentário em 5 anos

Custo do Cenário Alternativo 2 sem ajustes

Custo do Cenário Alternativo 2 ajustado para a inflação

Custo do Cenário Alternativo 2 ajustada para descontos

Custo do Cenário Alternativo 2 ajustado para inflação e descontos
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Cenário Alternativo 3: BL com Lenços para Banho

Ano 1 Ano 2

População considerada #VALOR! População considerada #VALOR!

Incidência cumulativa 0,0% Incidência cumulativa 0,0%

Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 3 0,0% Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 3 0,0%

População ano 1 #VALOR! População final ano 2 #VALOR!

Custo cenário alternativo 3 por indivíduo, ano * 0,00 Custo cenário alternativo 3 por indivíduo, ano 2* 0,00

Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 3 #VALOR! Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 3 #VALOR!

IO Ajustado para inflação (somente) #VALOR! IO Ajustado para inflação (somente) #VALOR!

IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR! IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR!

IO ajustado para inflação e descontos #VALOR! IO ajustado para inflação e descontos #VALOR!

Ano 4 Ano 5

População considerada #VALOR! População considerada #VALOR!

Incidência cumulativa 0,0% Incidência cumulativa 0,0%

Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 3 0,0% Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 3 0,0%

População final ano 4 #VALOR! População final ano 5 #VALOR!

Custo cenário alternativo 3 por indivíduo, ano 4* 0,00 Custo cenário alternativo 3 por indivíduo, ano 5* 0,00

Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 3 #VALOR! Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 3 #VALOR!

IO Ajustado para inflação (somente) #VALOR! IO Ajustado para inflação (somente) #VALOR!

IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR! IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR!

IO ajustado para inflação e descontos #VALOR! IO ajustado para inflação e descontos #VALOR!

* Custos anuais por cenário, por indivíduo, por ano, ajustados para a inflação e taxa de descontos

Nota: inflação e descontos são considerados de forma cumulativa

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

IO cenário alternativo 1 vs cenário de referência ajustado para a inflação #VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

IO cenário alternativo 1 vs cenário de referência sem ajustes

IO cenário alternativo 1 vs cenário de referência ajustada para descontos

IO cenário alternativo 1 vs cenário de referência ajustado para inflação e descontos

Impacto orçamentário em 5 anos

Custo do cenário alternativo 1 sem ajustes

Custo do cenário alternativo 1 ajustado para a inflação

Custo do cenário alternativo 1 ajustada para descontos

Custo do cenário alternativo 1 ajustado para inflação e descontos

Cenário Alternativo 2 com custos evitados: BL com Lenços para Banho

Ano 1 Ano 2

População considerada #VALOR! População considerada #VALOR!

Incidência cumulativa 0,0% Incidência cumulativa 0,0%

Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0% Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0%

População ano 1 #VALOR! População final ano 2 #VALOR!

Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano * 0,00 Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano 2* 0,00

Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR! Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR!

IO ajustado para inflação (somente) #VALOR! IO ajustado para inflação (somente) #VALOR!

IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR! IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR!

IO ajustado para inflação e descontos #VALOR! IO ajustado para inflação e descontos #VALOR!

Ano 4 Ano 5

População considerada #VALOR! População considerada #VALOR!

Incidência cumulativa 0,0% Incidência cumulativa 0,0%

Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0% Mortalidade anual ponderada para o cenário alternativo 1 0,0%

População final ano 4 #VALOR! População final ano 5 #VALOR!

Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano 4* 0,00 Custo cenário alternativo 1 por indivíduo, ano 5* 0,00

Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR! Impacto Orçamentário Bruto cenário alternativo 1 #VALOR!

IO ajustado para inflação (somente) #VALOR! IO ajustado para inflação (somente) #VALOR!

IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR! IO considerando taxa de descontos (somente) #VALOR!

IO ajustado para inflação e descontos #VALOR! IO ajustado para inflação e descontos #VALOR!

* Custos anuais por cenário, por indivíduo, por ano, ajustados para a inflação e taxa de descontos

Nota: inflação e descontos são considerados de forma cumulativa

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

IO Cenário Alternativo 3 vs cenário de referência ajustado para a inflação #VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

IO Cenário Alternativo 3 vs cenário de referência sem ajustes

IO Cenário Alternativo 3 vs cenário de referência ajustada para descontos

IO Cenário Alternativo 3 vs cenário de referência ajustado para inflação e descontos

Impacto orçamentário em 5 anos

Custo do Cenário Alternativo 3 sem ajustes

Custo do Cenário Alternativo 3 ajustado para a inflação

Custo do Cenário Alternativo 3 ajustada para descontos

Custo do Cenário Alternativo 3 ajustado para inflação e descontos
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Impacto Orçamentário Incremental: sem custos evitados

Cenário 1 vs Cenário de referência Diferença % Cenário 2 vs Cenário 1 Diferença %

Ano 1 #VALOR! #VALOR! Ano 1 #VALOR! #VALOR!

Ano 2 #VALOR! #VALOR! Ano 2 #VALOR! #VALOR!

Ano 3 #VALOR! #VALOR! Ano 3 #VALOR! #VALOR!

Ano 4 #VALOR! #VALOR! Ano 4 #VALOR! #VALOR!

Ano 5 #VALOR! #VALOR! Ano 5 #VALOR! #VALOR!

Em 5 anos #VALOR! #VALOR! Em 5 anos #VALOR! #VALOR!

Cenário 2 vs Cenário de referência Diferença % Cenário 3 vs Cenário 1 Diferença %

Ano 1 #VALOR! #VALOR! Ano 1 #VALOR! #VALOR!

Ano 2 #VALOR! #VALOR! Ano 2 #VALOR! #VALOR!

Ano 3 #VALOR! #VALOR! Ano 3 #VALOR! #VALOR!

Ano 4 #VALOR! #VALOR! Ano 4 #VALOR! #VALOR!

Ano 5 #VALOR! #VALOR! Ano 5 #VALOR! #VALOR!

Em 5 anos #VALOR! #VALOR! Em 5 anos #VALOR! #VALOR!

Cenário 3 vs Cenário de referência Diferença % Cenário 3 vs Cenário 2 Diferença %

Ano 1 #VALOR! #VALOR! Ano 1 #VALOR! #VALOR!

Ano 2 #VALOR! #VALOR! Ano 2 #VALOR! #VALOR!

Ano 3 #VALOR! #VALOR! Ano 3 #VALOR! #VALOR!

Ano 4 #VALOR! #VALOR! Ano 4 #VALOR! #VALOR!

Ano 5 #VALOR! #VALOR! Ano 5 #VALOR! #VALOR!

Em 5 anos #VALOR! #VALOR! Em 5 anos #VALOR! #VALOR!

* Cálculos realizados considerando sempre valores ajustados para inflação e taxa de descontos

Impacto Orçamentário Incremental: com custos evitados

Cenário 1 vs Cenário de referência Diferença % Cenário 2 vs Cenário 1 Diferença %

Ano 1 #VALOR! #VALOR! Ano 1 #VALOR! #VALOR!

Ano 2 #VALOR! #VALOR! Ano 2 #VALOR! #VALOR!

Ano 3 #VALOR! #VALOR! Ano 3 #VALOR! #VALOR!

Ano 4 #VALOR! #VALOR! Ano 4 #VALOR! #VALOR!

Ano 5 #VALOR! #VALOR! Ano 5 #VALOR! #VALOR!

Em 5 anos #VALOR! #VALOR! Em 5 anos #VALOR! #VALOR!

Cenário 2 vs Cenário de referência Diferença % Cenário 3 vs Cenário 1 Diferença %

Ano 1 #VALOR! #VALOR! Ano 1 #VALOR! #VALOR!

Ano 2 #VALOR! #VALOR! Ano 2 #VALOR! #VALOR!

Ano 3 #VALOR! #VALOR! Ano 3 #VALOR! #VALOR!

Ano 4 #VALOR! #VALOR! Ano 4 #VALOR! #VALOR!

Ano 5 #VALOR! #VALOR! Ano 5 #VALOR! #VALOR!

Em 5 anos #VALOR! #VALOR! Em 5 anos #VALOR! #VALOR!

Cenário 3 vs Cenário de referência Diferença % Cenário 3 vs Cenário 2 Diferença %

Ano 1 #VALOR! #VALOR! Ano 1 #VALOR! #VALOR!

Ano 2 #VALOR! #VALOR! Ano 2 #VALOR! #VALOR!

Ano 3 #VALOR! #VALOR! Ano 3 #VALOR! #VALOR!

Ano 4 #VALOR! #VALOR! Ano 4 #VALOR! #VALOR!

Ano 5 #VALOR! #VALOR! Ano 5 #VALOR! #VALOR!

Em 5 anos #VALOR! #VALOR! Em 5 anos #VALOR! #VALOR!

* Cálculos realizados considerando sempre valores ajustados para inflação e taxa de descontos
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    Análise de Impacto Orçamentário:Banho no Leito para Cardiopatia Grave

    Perspectiva da análise:Perspectiva escolhida para a análise Cenários em comparação:

   Cenário de referência:

    Horizonte temporal: 5 anos    Cenário alternativo 1:

   Cenário alternativo 2:

    Tamanho da população:#VALOR!    Cenário alternativo 3:

    Ajuste para inflação? Não Inflação média do período

    Ajuste para desconto? Não Valor da taxa de desconto

                   Considerar custos evitados? Não

Impacto Orçamentário Incremental: sem custos evitados

Cenário 1 vs Cenário de referência Diferença % Cenário 2 vs Cenário 1 Diferença %

Ano 1 #VALOR! #VALOR! Ano 1 #VALOR! #VALOR!

Ano 2 #VALOR! #VALOR! Ano 2 #VALOR! #VALOR!

Ano 3 #VALOR! #VALOR! Ano 3 #VALOR! #VALOR!

Ano 4 #VALOR! #VALOR! Ano 4 #VALOR! #VALOR!

Ano 5 #VALOR! #VALOR! Ano 5 #VALOR! #VALOR!

Em 5 anos #VALOR! #VALOR! Em 5 anos #VALOR! #VALOR!

Cenário 2 vs Cenário de referência Diferença % Cenário 3 vs Cenário 1 Diferença %

Ano 1 #VALOR! #VALOR! Ano 1 #VALOR! #VALOR!

Ano 2 #VALOR! #VALOR! Ano 2 #VALOR! #VALOR!

Ano 3 #VALOR! #VALOR! Ano 3 #VALOR! #VALOR!

Ano 4 #VALOR! #VALOR! Ano 4 #VALOR! #VALOR!

Ano 5 #VALOR! #VALOR! Ano 5 #VALOR! #VALOR!

Em 5 anos #VALOR! #VALOR! Em 5 anos #VALOR! #VALOR!

Cenário 3 vs Cenário de referência Diferença % Cenário 3 vs Cenário 2 Diferença %

Ano 1 #VALOR! #VALOR! Ano 1 #VALOR! #VALOR!

Ano 2 #VALOR! #VALOR! Ano 2 #VALOR! #VALOR!

Ano 3 #VALOR! #VALOR! Ano 3 #VALOR! #VALOR!

Ano 4 #VALOR! #VALOR! Ano 4 #VALOR! #VALOR!

Ano 5 #VALOR! #VALOR! Ano 5 #VALOR! #VALOR!

Em 5 anos #VALOR! #VALOR! Em 5 anos #VALOR! #VALOR!

Não se aplica

Não se aplica

Rótulo Cenário Referência

BL Tradicional

BL com Água Destilada

BL com Lenços para Banho
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    Análise de Impacto Orçamentário:Banho no Leito para Cardiopatia Grave

    Perspectiva da análise:Perspectiva escolhida para a análise Cenários em comparação:

   Cenário de referência:

    Horizonte temporal: 5 anos    Cenário alternativo 1:

   Cenário alternativo 2:

    Tamanho da população:#VALOR!    Cenário alternativo 3:

    Ajuste para inflação? Não Inflação média do período

    Ajuste para desconto? Não Valor da taxa de desconto

                   Considerar custos evitados? Sim

Impacto Orçamentário Incremental: sem custos evitados

Cenário 1 vs Cenário de referência Diferença % Cenário 2 vs Cenário 1 Diferença %

Ano 1 #VALOR! #VALOR! Ano 1 #VALOR! #VALOR!

Ano 2 #VALOR! #VALOR! Ano 2 #VALOR! #VALOR!

Ano 3 #VALOR! #VALOR! Ano 3 #VALOR! #VALOR!

Ano 4 #VALOR! #VALOR! Ano 4 #VALOR! #VALOR!

Ano 5 #VALOR! #VALOR! Ano 5 #VALOR! #VALOR!

Em 5 anos #VALOR! #VALOR! Em 5 anos #VALOR! #VALOR!

Cenário 2 vs Cenário de referência Diferença % Cenário 3 vs Cenário 1 Diferença %

Ano 1 #VALOR! #VALOR! Ano 1 #VALOR! #VALOR!

Ano 2 #VALOR! #VALOR! Ano 2 #VALOR! #VALOR!

Ano 3 #VALOR! #VALOR! Ano 3 #VALOR! #VALOR!

Ano 4 #VALOR! #VALOR! Ano 4 #VALOR! #VALOR!

Ano 5 #VALOR! #VALOR! Ano 5 #VALOR! #VALOR!

Em 5 anos #VALOR! #VALOR! Em 5 anos #VALOR! #VALOR!

Cenário 3 vs Cenário de referência Diferença % Cenário 3 vs Cenário 2 Diferença %

Ano 1 #VALOR! #VALOR! Ano 1 #VALOR! #VALOR!

Ano 2 #VALOR! #VALOR! Ano 2 #VALOR! #VALOR!

Ano 3 #VALOR! #VALOR! Ano 3 #VALOR! #VALOR!

Ano 4 #VALOR! #VALOR! Ano 4 #VALOR! #VALOR!

Ano 5 #VALOR! #VALOR! Ano 5 #VALOR! #VALOR!

Em 5 anos #VALOR! #VALOR! Em 5 anos #VALOR! #VALOR!

Não se aplica

Não se aplica

Rótulo Cenário Referência

BL Tradicional

BL com Água Destilada

BL com Lenços para Banho
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Anexo 2 – Sequência da Randomização Balanceada 

A Randomization Plan 

from 

http://www.randomization.com 

 

1. _________________________________________ 

o Banho A 

o Banho B 

o Banho C 

2. _________________________________________ 

o Banho A 

o Banho B 

o Banho C 

3. _________________________________________ 

o Banho A 

o Banho C 

o Banho B 

4. _________________________________________ 

o Banho C 

o Banho B 

o Banho A 

5. _________________________________________ 

o Banho A 

o Banho B 

o Banho C 

6. _________________________________________ 

o Banho B 

o Banho A 

o Banho C 

7. _________________________________________ 

o Banho C 

o Banho B 

o Banho A 

8. _________________________________________ 

o Banho C 

o Banho A 

o Banho B 

9. _________________________________________ 

o Banho B 

o Banho C 

o Banho A 
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10. _________________________________________ 

o Banho A 

o Banho C 

o Banho B 

11. _________________________________________ 

o Banho C 

o Banho A 

o Banho B 

12. _________________________________________ 

o Banho C 

o Banho A 

o Banho B 

13. _________________________________________ 

o Banho C 

o Banho B 

o Banho A 

14. _________________________________________ 

o Banho B 

o Banho A 

o Banho C 

15. _________________________________________ 

o Banho B 

o Banho A 

o Banho C 

16. _________________________________________ 

o Banho B 

o Banho C 

o Banho A 

17. _________________________________________ 

o Banho A 

o Banho C 

o Banho B 

18. _________________________________________ 

o Banho B 

o Banho C 

o Banho A 

 

18 subjects randomized into 1 block 

To reproduce this plan, use the seed 27438 

Randomization plan created on 2017-5- 8 15:42:57 
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Anexo 3 – Procedimento Operacional Padrão do banho no leito Tradicional 

 

CONCEITO 
 

Consiste na realização da higiene corporal total ou parcial em pacientes acamados. O banho 
no Leito é uma necessidade essencial para pacientes que se encontram impossibilitados de 
realizar sua higiene corporal ou que estão em repouso absoluto no leito. 

FINALIDADE 

Proporcionar limpeza e a integridade pele; Proporcionar conforto físico e melhorar a auto-
imagem; Estimular a circulação sanguínea, periférica, sensibilidade geral e dos sentidos; 
Evitar infecção; Favorecer perda da temperatura corporal, Diminuir odores corporais; 
promover a amplitude dos movimentos; e permitir a observação e avaliação do paciente de 
forma holística.  

 
INDICAÇÕES E CONTRA INDICAÇÕES 

Indicações: Higiene corporal, estimular a circulação, proporcionar bem-estar. 
Contra indicações: Pacientes hemodinamicamente instáveis. 

 
RESPONSÁVEL PELA PRESCRIÇÃO  RESPONSÁVEL PELA EXECUSSÃO     HORA DE ENFm. 

Enfermeiro Equipe de Enfermagem   De 20 a 40 mins 

 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 Jarro (com água morna); 

 Bacia; 

 Comadre; 

 Roupas de cama limpas (2 lençóis, 1 oleado, 1 traçado, 1 fronha e coberto); 

 Quimono ou pijama; 

 Hamper; 

 Biombos; 

 Material de proteção individual/ EPI (gorro cirúrgico branco c/ elástico; máscara 
descartável retangular com 3 camadas, pregas horizontais c/ clips;, avental cirúrgico 
descartável com  
mangas longas em TNT 40 g ou avental de pano, na falta do descartável; luvas de 
procedimentos; 

 3 ou 4 pares de luvas de procedimento; 

 Algodão hidrófilo em rolo (aproximadamente 50g) ou compressa gaze não estéril 
 (aproximadamente 30 g); 
Materiais para higiene pessoal (escova/ espátula e pasta de dentes, enxaguante bucal, 
sabonete ou sabão liquido, shampoo, condicionador de cabelos, pente,  

 toalha, hidratante corporal); 

 Fralda geriátrica descartável 
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 carrinho de curativos (caso vá usar como suporte). 

 Para Higienização do leito: álcool etílico hidratado a 70%, +- 20 unidades de Compressa 
de gaze hidrófila 7,5 x 7,5 com 8 dobras, não estéril  

 

DESCRIÇÃO TÉCNICA   

1. Higienizar as mãos; 
2. Reunir todo o material; 
3. Levar o material ao leito do paciente; 
4. Explicar o procedimento ao paciente e/ou familiar; 
5. Promover de privacidade ao paciente, colocando os biombos; 
6. Desocupar o carro de curativos (caso vá usar como suporte); 
7. Colocar o material de proteção individual; 
8. Dispor de bacia e jarro com água morna sobre o carrinho de curativos ou mesa de 

cabeceira do paciente; 
9. Colocar o hamper próximo à cama; 
10.  Colocar as roupas de cama limpas dobradas em ordem em que vai ser utilizada, sobre 

o  espaldar da cama; 
11.  Abaixar as grades do leito e posicionar adequadamente o paciente; 
12.  Caso o paciente esteja recebendo dieta enteral, suspender a dieta; 
13.  Soltar a roupa de cama, mantendo o paciente coberto com um lençol; 
14.  Retirar monitorização cardíaca + PNI, manter o oximetro (se for o caso); 
15.  Trocar as luvas de procedimento; 
16.  Realizar higiene ocular com algodão úmido (não usar sabão);  
17.  Realizar a higiene oral; 
18.  Lavar o rosto, orelhas e pescoço com algodão úmido; 
19.  Enxugar com a toalha de rosto; 
20.  Retirar as vestes do paciente, cobrindo-o com a toalha de banho; 
21.  Realizar a higiene do cabelo e cabeludo (caso necessário); 
22.  Ensaboar, enxaguar e secar da mão até a direção da axila; 
23.  Ensaboar, enxaguar e secar o tórax e abdome; 
24.  Ensaboar, enxaguar e secar do tornozelo até a região inguinal; 
25.  Ensaboar, enxaguar e secar os pés e interdígitos; 
26.  Auxiliar ou realizar a lateralização do paciente (De preferencia primeiro para o  

Decúbito lateral direito; 
27.  Ensaboar, enxaguar e secar todo o dorso e glúteos; 
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28- Aplicar e massagear o corpo do paciente com creme hidratante; 
29. Oferecer material para o paciente realizar a higiene íntima.  Caso não seja possível, 
proceder à higiene trocando as luvas de procedimento após, 
30.  Iniciar a troca da roupa de cama, 
31. Limpar o leito com álcool 70%, 
32. Colocar a roupa de cama e fralda; 
33. Lateralizar o paciente para o outro lado (Decúbito lateral esquerdo); 
34. Finalizar a arrumação da cama; 
35. Posicionar confortavelmente o paciente;   
36.  Monitorar o paciente (caso seja esse o caso); 
37.  Retirar a toalha de banho, colocar o quimono ou o pijama no paciente; 
38.  Recolher os materiais (jarra, bacia e comadre), ao expurgo para lavagem e 

desinfecção; 
39.  Retirar as luvas de procedimento; 
40.  Desprezar as luvas; 
41.  Calçar novas luvas de procedimento; 
42. Cobrir o travesseiro com a toalha de rosto e pentear os cabelos do paciente (caso 

necessário); 
43. Realizar a desinfecção do carro de curativos ou da mesa de cabeceira do paciente com 

álcool à 70%. 
44.  Retirar as luvas de procedimento; 
45. Higienizar as mãos. 

46. Registrar a realização do procedimento e qualquer intercorrência ocorrida. 
 

CUIDADOS ESPECIAIS/ PLANO DE CONTIGENCIA: 

 Todo o material do banho deve ser individualizado. 

 O banho deverá ser diário ou quando necessário, salvo exista alguma contra indicação. 

 A roupa de cama deverá ser trocada diariamente ou quando necessário. 

 A temperatura da água deve proporcionar o conforto e bem-estar do paciente. 

 Caso haja dificuldade para lateralizar o paciente, realizar primeiro a higiene íntima, para 
depois lateralizar a região posterior, trocando a luva de procedimento. 

 A luva de banho ou bolas de algodão deve(m) ser trocada entre as lavagens dos 
membros, tronco e genitais. 

 Durante o banho deve-se observar as condições do paciente como um todo. 

 O banho deve ser realizado sempre por no mínimo dois membros da equipe de 
enfermagem. 

 O banho no leito em pacientes críticos deve ser realizado ou supervisionado pelo 
enfermeiro. 
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CUIDADOS ESPECIAIS/ PLANO DE CONTIGENCIA: CONTINUAÇÃO 

 Sempre que possível estimular o autocuidado. 

 Sempre que for se afastar do leito, subir as grades. 

 Em pacientes com lesões de pele extensas (Ex: queimaduras, Steve Johnson ou 
pênfigo bolhoso), deve-se usar material estéril para realização do banho e frasco de 
água destilada aquecida. 

 No caso de possível alta, estimular a presença e /ou auxilio dos familiares). 

 Planejar adequadamente a mobilização do paciente, prevenindo risco de quedas e 
deslocamento de dispositivos. 

  A luva de banho ou bolas de algodão deve(m) ser trocada entre a lavagem dos 
membros, tronco e genitais. 

  A desinfecção da jarra, bacia e comadre deve ser feita após a lavagem dos mesmos 
com água e sabão, secagem e friccionar três vezes os materiais com gaze não estéril 
embebida em álcool 70%, Nos casos em que os materiais foram utilizados em 
pacientes colonizados os mesmos devem ser friccionados com solução de Virkon. 

 

DOCUMENTOS CORRELATOS (LIVROSNORMAS, RESOLUÇÕES, LEIS E ARTIGOS) 

 POTTER A P, PERRY G A. Fundamentos de enfermagem. 8 ed. 2013. 

 Anna M T B. Enfermagem baseada em evidências. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 
2005. 

 LIMA, D V M; LACERDA R A. Repercussões oxi-hemodinâmicas do banho no paciente 
em estado crítico adulto  hospitalizado: revisão sistemática. Acta paul. enferm. Abr 
2010, vol.23. 
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Anexo 4 – Procedimento Operacional Padrão do banho no leito com água destilada 

   HUPE  

 
 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

 

POP CDC     Nº 131 

DATA: 

01/07/2017 

 
Revisão: 04 

 

 

PÁG: 1/4 

BANHO NO LEITO 

ELABORAÇÃO: Enfª Maria Teresa Colão Gonçalves e Andreza de Souza Candido 

 REVISÃO: Enfª Silvia Regina Martins dos Santos 

APROVAÇÃO: Enfª Renata de Oliveira Maciel 

CONCEITO 

É a higienização total ou parcial do corpo executada em pacientes impossibilitados de locomoção ou 
acamados. O banho no leito é uma necessidade humana essencial para pacientes que requerem 
repouso absoluto. 

 

FINALIDADE 

Proporcionar a manutenção da integridade da pele e controle de odores; oferecer conforto e permitir 
a observação e avaliação do paciente de uma forma holística. 

 

INDICAÇÕES E CONTRA  INDICAÇÕES 

Indicação: Higiene corporal, estimular a circulação, proporcionar um exercício leve e bem-estar do 
paciente. 

Contra-indicação: Paciente que requer manuseio mínimo, hemodinamicamente instável. 

 

RESPONSÁVEL PELA PRESCRIÇÃO   RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO       HORA DE ENF      

Enfermeiro 

 
Equipe de Enfermagem 

 
50 min. 

 

MATERIAL/EQUIPAMENTOS 

- Roupas de cama limpas ( 2 lençóis, 1 traçado e 1 oleado); 

- 1 ou 2 frascos( no caso de higiene do couro cabeludo) de água destilada de 500 ml, aquecido por 
aproximadamente 1 minuto; 

- 1 agulha 40x12; 

- Sabonete líquido ou barra; 

- Algodão em rolo (aproximadamente 50g) ou compressa de gaze não estéril (aproximadamente 30g); 

- 2 compressas cirúrgicas limpas, toalha de banho ou pano limpo; 

- Biombo; 
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   HUPE

 

 
 
 

PROCEDIMENTO 
OPERACIONAL PADRÃO 

 

 

POP CDC     Nº 131 

DATA: 

01/07/2017 

 
Revisão: 04 

 

 

PÁG: 1/4 

BANHO NO LEITO 
ELABORAÇÃO: Enfª Maria Teresa Colão Gonçalves e  Andreza de Souza Candido 
 REVISÃO: Enfª Silvia Regina Martins dos Santos 
APROVAÇÃO: Enfª Renata de Oliveira Maciel 

 

- Creme hidratante; 

- Fralda descartável; 

- Material de higiene do couro cabeludo; 

- Material de higiene oral/ ocular/ auricular e íntima; 

- Equipamento de proteção individual ( máscara, gorro, capote, luvas de procedimento- 2 pares -) 

- Carrinho de curativo e/ou mesa de cabeceira; 

- Hamper;  

- Eletrodos (caso necessário) 

 

DESCRIÇÃO TÉCNICA 

- Reunir todo o material; 

- Desligar o ar-condicionado; 

- Lavar as mãos e calçar as luvas; 

- Posicionar o biombo à frente do berço; 

- Conversar com o acompanhante e cliente sobre o procedimento; 

- Abaixar as grades do berço/cama e cabeceira caso seja possível; 

- Colocar a roupa dobrada e na ordem em que vai ser usada, sobre o espaldar da cama; 

- Soltar o lençol do colchão, retirar travesseiro, colcha e camisola ou pijamas, mantendo o paciente 
protegido com lençol; 

- Retirar monitorização cardíaca+ PNI ( manter oximetria de pulso); 

- Iniciar com a lavagem dos cabelos( de acordo com a rotina), enxaguar e secá-los; 

- Fazer higiene ocular e auricular; 

- Lavar o rosto com água apenas e secar; 
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   HUPE

 

 
 
 

PROCEDIMENTO 
OPERACIONAL PADRÃO 

 

 

POP CDC     Nº 131 

DATA: 

01/07/2017 

 
Revisão: 04 

 

 

PÁG: 1/4 

BANHO NO LEITO 

ELABORAÇÃO: Enfª Maria Teresa Colão Gonçalves e  Andreza de Souza Candido 

 REVISÃO: Enfª Silvia Regina Martins dos Santos 

APROVAÇÃO: Enfª Renata de Oliveira Maciel 

 

 - Fazer higiene oral; 

- Proceder  lavagem dos MMSS( no sentido das mãos para o braço), enxaguar e secar; 

- Lavar tórax anterior, enxaguar e secar; 

- Lavar MMII( sentido dos pés para coxas), enxaguar e secar; 

- Fazer higiene íntima; 

- Lateralizar  o cliente e lavar região posterior, enxaguar e secar; 

- Afastar roupa suja até meio da cama/berço; 

- Limpar colchão com álcool 70%; 

- Cobrir o meio exposto com lençol limpo + oleado + traçado; 

- Virar paciente para o lado limpo; 

- Retirar as roupas sujas e colocá-las no hamper; 

- Aplicar álcool 70% no colchão ( metade exposta); 

- Puxar as roupas limpas e esticá-las bem no colchão; 

- Colocar fralda descartável; 

- Aplicar creme hidratante nas áreas de pressão (escapulares, cotovelos,sacra, calcâneos, 
trocanteres, maléolos), massageando-as; 

- Recolocar eletrodos e monitorização cardíaca e PNI; 

- Trocar local de sensor de oxímetro; 

- Pentear e aquecer o paciente com lençol limpo e acomodá-lo no leito; 

- Levantar as grades do berço/cama; 

 

 

 



 

139 

                                                                                                                                        

   HUPE

 

 
 
 

PROCEDIMENTO 
OPERACIONAL PADRÃO 

 

 

POP CDC     Nº 131 

DATA: 

01/07/2017 

 
Revisão: 04 

 

 

PÁG: 1/4 

BANHO NO LEITO 

ELABORAÇÃO: Enfª Maria Teresa Colão Gonçalves e  Andreza de Souza Candido 

 REVISÃO: Enfª Silvia Regina Martins dos Santos 

APROVAÇÃO: Enfª Renata de Oliveira Maciel 

 

 

- Reorganizar toda unidade do paciente; 

- Retirar as luvas; 

- Lavar as mãos; 

- Anotar todo o procedimento no prontuário. 

 

CUIDADOS ESPECIAIS/ PLANO DE CONTINGÊNCIA                                        

- Todo material de higiene deverá ser individualizado; 

- Deverá ser realizado diariamente e sempre que necessário; 

- Antes do procedimento, perguntar ao responsável se deseja permanecer ou ausentar-se do local; 

- Estimular a presença do acompanhante quando a criança estiver em preparo para alta da Unidade; 

- Com o pequeno número de biombo existente na Unidade, faz-se necessário a proteção do paciente 
com lençol; 

- Observar a prescrição do paciente quanto às precauções relativas ao posicionamento e 
movimentação no leito, assim como a necessidade de precauções de contato e/ou respiratório; 

- O banho deverá ser realizado preferencialmente em dupla, se o paciente for comatoso e/ou instável 
hemodinamicamente; 

- Planejar a movimentação do paciente no leito durante o banho para evitar acidentes com drenos, 
cateteres, traqueostomias e equipamentos de ventilação mecânica, entre outras ostomias; 

- Em nenhuma hipótese a roupa de cama deverá ser descartada no chão; 

- Evitar molhar os curativos, trocando-os se necessário. 
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   HUPE

 

 
 
 

PROCEDIMENTO 
OPERACIONAL PADRÃO 

 

 

POP CDC     Nº 131 

DATA: 

01/07/2017 

 
Revisão: 04 

 

 

PÁG: 1/4 

BANHO NO LEITO 

ELABORAÇÃO: Enfª Maria Teresa Colão Gonçalves e  Andreza de Souza Candido 

 REVISÃO: Enfª Silvia Regina Martins dos Santos 

APROVAÇÃO: Enfª Renata de Oliveira Maciel 

 

DOCUMENTOS CORRELATOS (NORMAS, RESOLUÇÕES, LEIS E ARTIGOS)        

1- OGASAWARA, Mizue. Banho no leito: uma contribuição ao enfermeiro baseada na 
percepção do paciente/cliente. Rio de Janeiro, 1989. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery/ UFRJ 

 
2- HORTA, Vanda de Aguiar. Processo de enfermagem. São Paulo: E.P.U.,EDUSP, 1979. 

 

3- LIMA, Dalmo Valério Machado; LACERDA, Rubia Aparecida. Repercussões oxi-
hemodinâmicas do banho no paciente em estado crítico adulto hospitalizado: revisão 
sistemática. Acta paul. enferm., Abr 2010, vol.23 
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Anexo 5 – Ficha técnica dos lenços para banho Higicare®. 

 

 

CIRÚRGICA COPACABANA 2000 LTDA. 

 

Emissão: Março/2015 

 
FICHA TÉCNICA 

   

Identificação do produto e Apresentação  

 Nome Técnico: TOALHAS UMEDECIDAS Higicare® Banho. 

 Nome Comercial: Higicare® banho – Banho no Leito  

 

Códigos do Fabricante: 

 

Descrição Códigos 

 

 

Código 

 

Higicare® banho 

 

 

Adulto    Ref. 138-000 

 

   

N° de Processo na ANVISA: 25351.265636/2015-47  

O fabricante recomenda o uso único. 

Prazo de Validade: 2 anos.  

Embalagem: 8 unidades de compressas   

  

Foto  

 

  

Ref.: 38-000                          
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CIRÚRGICA COPACABANA 2000 LTDA. 

 

Emissão: Março/2015 

 

 

Descrição e Indicação  

 Higicare® banho – Higienizador e Protetor Cutâneo foi desenvolvido para a higiene do corpo 

do paciente no leito (acamados ou impossibilitados de ir ao banho).  

Composto de: Aqua, Butylene Glycol, Peg-75 Shea Butter Glycerides, Cocamidopropyl 

Betaine, Aloe Barbadensis, Extract, Phenoxyethanol, menthylisothiazolinone, GlycerylOleate, 

Coco-Glucoside, Panthenol, Tetrasodium EDTA, Tocopheryl Acetate, Citric Acid. Higicare® 

banho, é um produto suave e com mais benefícios, formulado com tensoativos compatíveis 

com a pele humana e conservantes livres de parabenos e liberadores de formoldeído. 

Compressas mais macias para o conforto do seu paciente.  

Novo banho possui mais ativos que promovem hidratação e proteção de pele como o extrato 

de Aloe Vera, manteiga de Karité, Panthenol e Vitamina E.  

Contém 8 compressas de rayon e poliéster umidificadas,  de 20 cm x 25 cm. 

 Ref.: 38000  

Instruções de Uso  

1) As toalhas podem ser usadas frias ou quentes, dependendo da preferência. Esta embalagem 

pode ser aquecida em micro-ondas por no máximo 20 segundos. 2) Utilize cada compressas 

para uma parte do corpo conforme quadro abaixo:  

  

1. Face, pescoço e peito 5. Perna direita 

2. Braços e axilas direitos 6. Perna esquerda 

3. Braços e axilas esquerdos 7. Dorso 

4. Períneo 8. Nádegas 
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CIRÚRGICA COPACABANA 2000 LTDA. 

 

Emissão: Março/2015 

 

 

Especificações Técnicas  

Toalhas mais espessas e macias. Produzidas com não-tecido Spunlace 70 gramas - 

combinação de poliéster com rayon (viscose);   

Pacotes com 08 unidades;    

Uso único para um banho completo, 1 toalha para cada região do corpo;  

Tamanho da toalha 20 cm x 22 cm;  \ 

As toalhas são dobradas individualmente;   

Embalagem com etiqueta auto-adesiva para abertura e fechamento;   

Não contém álcool etílico na composição;   

Livre de parabenos e fragrância;   

Contém extrato de Aloe vera e Manteiga de Karité, formadores de filme hidratante;   

Contém Panthenol e Vitamina E que nutrem e protegem a pele;   

São produzidos com água desmineralizada;  

 Podem ser utilizadas à temperatura ambiente ou aquecidas em microondas por 20 segundos.   

 Protocolado no Ministério da Saúde (Anvisa);   

Testado Dermatologicamente e Hipoalergênico*  (* formulado de maneira a minimizar 

possível surgimento de alergia);   

 

Análise Microbiológica em todos os lotes produzidos   

A) Contagem de microorganismos mesófilos totais aeróbios limite máximo 5x103 UFC/g   

B) Pseudomonas Aeroginosa: Ausente;   

C) Staphylococcus Aureus: Ausente; 

D) Coliformes Totais e Fecais: Ausentes;  

 Realizado Controle de Qualidade de processo e produto acabado em todos os lotes 

produzidos;  
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CIRÚRGICA COPACABANA 2000 LTDA. 

 

Emissão: Março/2015 

 

 

FÓRMULA QUALITATIVA  

 Componentes       Composição 

INCI FUNÇÃO 

Aqua Veículo 

Tetrasodium EDTA Sequestrante 

Aloe barbadensis extract Hidratante 

Butylene glycol Umectante 

Panthenol Condicionante 

Tocopheryl acetate Condicionante 

Phenoxyethanol Conservante 

methylisothiazolinone Conservante 

Glyceryl Oleate   Emoliente 

Coco-Glucoside   Tensoativo 

Cocamidopropyl Betaine   Tensoativo 

PEG-75 Shea Butter Glycerides   Emoliente 

Citric Acid Corretor de ph / acidificante  

 

Cuidados:   

Uso único. Não deve ser reutilizado;  

 Não deixe a embalagem aquecer demais, cuidado ao manuseá-la.  

Abra a etiqueta auto-adesiva no lugar indicado;  
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CIRÚRGICA COPACABANA 2000 LTDA. 

 

Emissão: Março/2015 

 

 

Retire do pacote uma toalha por vez, puxando pela dobra e aplique em cada área do corpo a 

ser higienizada conforme orientação.  

  

 

 

Fabricante pelo CNPJ: 10.339.739/0001-86  

Rua Dr. Pedro Zimmerman, 9900 – Itoupava Central – Blumenau / SC  

TEL/FAX: (21) 2548-5668 / 2548-5523  

SAC.: sac@cirurgicaindustrial.com.br Processo ANVISA Nº: 25351.265636/2015-47 Resp. 

Técnico: Alex Leonardo Galiaço C.R.F. – RJ nº13.213   
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Anexo 6 – Lista de intervenções de enfermagem que necessitam de 15 minutos ou menos para 

serem executados
 (16)

. 

Acompanhamento por telefone    

Administração de medicamentos   

Administração de medicamentos enteral              

Administração de medicamentos inalatória               

Administração de medicamentos interpleural               

Administração de medicamentos intradérmica                

Administração de medicamentos intraespinal                

Administração de medicamentos intramuscular 

(IM)               

Administração de medicamentos intraóssea 

Administração de medicamentos endovenosa 

(IV) 

Administração de medicamentos nasal                

Administração de medicamentos oftálmica                

Administração de medicamentos oral 

Administração de medicamentos otológica 

Administração de medicamentos  

reservatório ventricular               

Administração de medicamentos retal 

Administração de medicamentos subcutânea  

Administração de medicamentos tópica               

Administração de medicamentos vaginal 

Amostra de sangue capilar 

             

Aplicação de calor/frio 

Aromaroterapia 

Aspiração de vias aéreas 

Assistência no autocuidado: 

banho/higiene               

Assistência no autocuidado: tansferência  

Assistência no autocuidado: uso de vaso 

sanitário    

Assistência no autocuidado: vestir/ 

arruma-se 

Assistência ventilatória 

Contenção física 

Contenção química 

Controle da sensibilidade periférica 

Controle da tecnologia 

Controle de eletrólitos 

Controle de hemorragia 

Controle de vias aéreas artificiais 

Controle do ambiente: conforto  

Controle hidroeletrolítico 

Cuidados Circulatórios: insuficiência 

arterial 
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Cuidados Circulatórios: insuficiência venosa 

Cuidados com a tração/ imobilização 

Cuidados com aparelho gessado: manutenção 

Cuidados com drenos torácico 

Cuidados com lentes de contato 

Cuidados com o períneo 

Cuidados com os olhos 

Cuidados com próteses 

Cuidados com sondas/ drenos 

Cuidados com sondas: gastrointestinal 

Cuidados com sondas: urinário 

Cuidados na retenção urinária 

Precaução contra convulsões 

Precaução contra hemorragia subaracnóide 

Prescrição de medicamentos 

Delegação 

Documentação 

Estimulação da tosse 

Exame das mamas 

Extubação endotraqueal 

Facilitação da licença 

Facilitação da visita 

Humor 

Imobilização 

Interpretação de dados laboratoriais 

Manutenção da saúde oral 

Manutenção do acesso para diálise 

Massagem 

Melhora da disposição para aprender 

Micção induzida 

Monitorização ácido-básico 

Monitorização das extremidades inferiores 

Monitorização dos sinais vitais 

Monitorização Nutricional 

Monitorização Respiratória 

Musicoterapia 

Planejamento da dieta 

Posicionamento: cadeira de rodas 

Precaução contra aspiração 

Punção de vaso cateterizado: amostra de 

sangue 

Punção de vaso: amostra de sangue arterial 

Punção de vaso amostra de sangue venoso 

Promoção da saúde oral 

Proteção dos direitos do paciente 

Punção venosa 

Redução de flatulência 

Reposição rápida de líquidos 

Restauração da saúde oral 

Sondagem gastrointestinal 

Sondagem vesical 
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Sondagem vesical: intermitente 

Terapia com exercício: deambulação 

Terapia endovenosa (EV) 

Testes laboratoriais a beira do leito 

Toque 

Transcrição de prescrição 

Transferência 

 

Triagem: centro de emergência 

Triagem: catástrofe 

Triagem: telefone 

Troca de informações sobre cuidados de 

saúde 

Verificação de substância controlada 

Verificação do carrinho de emergência 

Vestir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


