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RESUMO 

Reis, Fernanda Faria. Padrão hemodinâmico não-invasivo durante o banho no leito 
sem controle hidrotérmico de pacientes com infarto agudo do miocárdio: ensaio clínico 
randomizado. Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016. 

Introdução: Na internação de pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM), o 
banho no leito (BL) é uma intervenção realizada rotineiramente, o qual pode impactar 
desde da regulação térmica ao equilíbrio oxi-hemodinâmico. Objetivos: Comparar as 
repercussões oxi-hemodinâmicas em diferentes momentos do banho no leito sem 
manutenção térmica da água, considerando a primeira lateralização e tipo de infarto 
com ou sem supra de segmento de s-t; Avaliar a utilidade da temperatura corporal e 
da água durante o BL para a construção de um modelo preditor das respostas oxi-
hemodinâmicas de pacientes acometidos por infarto agudo do miocárdio. Método: 
Ensaio clínico randomizado. Amostra de conveniência composta por 23 pacientes com 
IAM confirmado por dosagem de CK-MB, troponina, eletrocardiograma (ECG), 
ecocardiograma e classificação Killip-Kimball I ou II em até 72 horas do início da dor 
torácica, maiores de 18 anos. Randomizado a primeira lateralização de decúbito 
(esquerdo ou direito), através de uma planilha eletrônica a partir da geração de 
sequência de números aleatórios. Análise estatística descritiva e inferencial com 
análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas, teste-T pareado e regressão 
linear multivariada para variáveis contínuas. O nível de significância adotado para 
todos os testes foi de 5%. Resultados: Predominância do sexo masculino (78%), com 
idade média de 68(±11) anos, cor branca (78%), hipertensos (70%), dislipidêmicos 
(48%), diabéticos (43%) e pré-obesos (52%). Decréscimo do volume sistólico (VS) (50 
±23ml/bpm; p=0,005), menor tempo de ejeção ventricular esquerdo (LVET) (249 
±59ms; p=0,006) e redução no trabalho cardíaco esquerdo (LCW) (4,42 
±1,85kg*m/m2; p=0,04) em decúbito lateral esquerdo (DLE). O índice de oferta de 
oxigênio (IDO2) (p=0,004) e o índice do conteúdo do fluído torácico (TFCI) (p=0,03) 
resultaram em queda significativa na mudança dos decúbitos esquerdo e direito. Os 
infartados sem supra do segmento s-t (IAMsSSST) apresentaram efeito agudo da 
intervenção com aumento da pressão arterial sistólica (PAS) (pré 127; pós143mmHg; 
p=0,002), arterial média (pré 86; pós 93mmHg; p=0,002), do LCW (pré 5; pós 6ms; 
p=0,005) e do consumo de oxigênio pelo miocárdio (mVO2) (pré 7,47; pós 
9,3mlO2/100gVE/Min; p=0,01). O DLE impactou significativamente no aumento da 
PAS (pré 128; pós 137mmHg; p=0,01) e no mVO2 (pré 7,47; pós 
8,8mlO2/100gVE/Min; p=0,03). Os modelos de regressão não foram úteis para 
determinar o impacto da queda da temperatura corporal e da água do banho sobre as 
variáveis oxi-hemodinâmicas. Conclusões: A intervenção aumentou a pressão 
arterial sistólica e arterial média, o trabalho cardíaco e o consumo de oxigênio pelo 
miocárdio dos pacientes com IAMsSSST. A lateralização demonstra impacto 
significativo hemodinâmico sobre os pacientes infartados, fazendo-se necessário a 
monitorização contínua, durante o BL, o tempo máximo de permanência em ambos 
os lados, principalmente, para o lado esquerdo. 
 
Palavras-chave: Banhos; Banho no leito; Infarto Agudo do Miocárdio, Enfermagem 
Baseada em Evidências; Cardiografia de Impedância; Hemodinâmica.
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ABSTRACT  
 
Reis, Fernanda Faria. Noninvasive hemodynamic standard during bathing no 
hydrothermal control in patients with acute myocardial infarction: a randomized clinical 
trial. Dissertation (Master in Cardiovascular Science) - Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2016. 
 
Introduction: In the hospitalization of patients with acute myocardial infarction (AMI), 
bathing in the bed (BL) is a routinely performed intervention, which can impact from 
thermal regulation to oxyhemodynamic balance. Aim: To compare the oxy-
hemodynamic repercussions at different moments of the bath in the bed without 
thermal water maintenance, considering the first lateralization and type of infarct with 
or without supra of segment of s-t; To evaluate the usefulness of body temperature 
and water during BL for the construction of a predictive model of oxyhemodynamic 
responses of patients with acute myocardial infarction. Method: Randomized clinical 
trial. A convenience sample of 23 patients with AMI confirmed by CK-MB, troponin, 
electrocardiogram (ECG), echocardiogram and Killip-Kimball I or II classification within 
72 hours of the onset of chest pain, older than 18 years. The first lateralisation of the 
decubitus (left or right) was randomized through a spreadsheet from the random 
number sequence generation. Descriptive and inferential statistical analysis with 
analysis of variance (ANOVA) of repeated measures, paired T-test and multivariate 
linear regression for continuous variables. The significance level adopted for all tests 
was 5%. Results: Prevalence of males (78%), hypertensive (70%), dyslipidemic 
(48%), diabetics (43%) and pre-obese individuals (52%), with a mean age of 68 (± 11) 
years, %). (VS) (50 ± 23 ml / bpm, p = 0.005), decreased left ventricular ejection time 
(LVET) (249 ± 59ms, p = 0.006) and reduction in left heart work (LCW) (4.42 ± 1.85 kg 
* m / m2, p = 0.04) in left lateral decubitus (DLE). The oxygen supply index (IDO2) (p 
= 0.004) and the thoracic fluid content index (TFCI) (p = 0.03) resulted in a significant 
decrease in left and right decubitus change. The non-supra-infarcts of the st segment 
(IAMsSSST) presented an acute intervention effect with an increase in systolic blood 
pressure (SBP) (pre 127, post143 mmHg, p = 0.002), mean arterial pressure (pre 86, 
post 93 mmHg, p = 0.002), LCW (pre 5, post 6ms, p = 0.005) and myocardial oxygen 
consumption (mVO2) (pre 7.47, post 9.3 mlO2 / 100gVE / min, p = 0.01). DLE 
significantly impacted SBP increase (pre 128, post 137mmHg, p = 0.01) and mVO2 
(pre 7.47, post 8.8mlO2 / 100gVE / min, p = 0.03). The regression models were not 
useful for determining the impact of falling body temperature and bath water on 
oxyhemodynamic variables. Conclusion: The intervention increased mean systolic 
and arterial blood pressure, cardiac work and oxygen consumption by the myocardium 
of patients with IAMsSSST. The lateralization demonstrates a significant hemodynamic 
impact on the infarcted patients, making it necessary to continuously monitor, during 
the BL, the maximum time of permanence on both sides, mainly to the left side. 
 
Keywords: Baths; Bed Baths; Myocardial Infarction; Evidence-Based Nursing; 
Cardiography, Impedance; Hemodynamics. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO INFARTADO 

 

Inserida na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID-10), as doenças cardiovasculares (DCV) expressam a 

principal prevalência de óbitos em todo mundo, incluindo o Brasil, aumentando, 

progressivamente, os números de casos acometidos em dimensões epidêmicas(1). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentou um relatório, em 2011, 

sinalizando que 17 milhões de pessoas morreram devido à alguma doença 

cardiovascular. Em 2015, a American Heart Association (AHA) declarou que 17,3 

milhões de óbitos seriam ocasionados por DCV e, com a persistência desse quadro, 

estima-se que haverá 23,6 milhões de casos em 2030(2,3,4). 

Concomitante ao impacto das DCV e ao aumento da expectativa de vida, 

associa-se o avanço tecnológico, com o uso de vacinas, prevenção ou a eficácia dos 

tratamentos à uma população composta por perfil idoso, justificada pela redução nas 

taxas de natalidade, com estilo de vida sedentário, consumo nocivo de álcool, 

alimentação e hábitos inadequados como o tabagismo, sendo essas condições 

primordiais como fatores de risco para o surgimento das DCV (1,5). 

Entre as etiologias dos óbitos e internações por DCV, destacam-se as 

síndromes coronarianas agudas (SCA), em especial o infarto agudo do miocárdio 

(IAM), que, em 2015, atingiu a taxa de mortalidade específica de 11,8 no Brasil, e, 

no Estado do Rio de Janeiro (RJ), de 76,7 óbitos por 100.000 habitantes(6). 

Os sinais e sintomas do IAM apresentam uma forte predominância ligada à 

faixa etária, marcada pela transição para a terceira idade, entre 50 a 70 anos. Não 

obstante, há um aumento da prematuridade desse evento, entre 20 a 40 anos, em 

decorrência do estilo de vida(7,8,9 ). 

A definição universal do termo infarto agudo do miocárdio foi elaborada 

conjuntamente entre a European Society of Cardiology (ESC), American College of 

Cardiology Foundation (ACCF), American Heart Association (AHA) e World Heart 

Federation (WHF), subdividindo-o em 5 tipos(10). 

A necrose miocárdica representa a morte celular resultante de baixa perfusão 

tecidual, ou seja, o desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio ou pela 
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soma dos dois mecanismos que se relacionam com a liberação de macromoléculas 

intracelulares e proteínas estruturais no interstício cardíaco (11). 

O IAM tipo 1 é o espontâneo, associado com a isquemia decorrente de um 

evento coronário primário, ou seja, uma trombose coronariana, resultante de uma 

ruptura, fissura ou erosão de placa aterosclerótica. 

No infarto secundário, ou tipo 2, a isquemia ocorre devido à maior demanda 

de oxigênio e redução na oferta. Este quadro está associado a diversas condições e 

não à placa aterosclerótica, como disfunção endotelial, vaso espasmo coronariano, 

embolia coronariana, taqui e bradiarritmias, anemia, insuficiência respiratória, 

hipotensão e hipertensão, com ou sem hipertrofia do ventrículo esquerdo(10,11 ). 

O IAM tipo 3 é a morte súbita cardíaca. Ocasionalmente, apresenta sintomas 

sugestivos de isquemia miocárdica, com supra desnivelamento do seguimento s-t 

(CSST), bloqueio de ramo esquerdo (BRE) e trombo coronariano recente. 

O quarto tipo de IAM é subclassificado em: 4a, quando o evento necrótico está 

interligado à intervenção percutânea e; 4b, que, se refere à trombose provocada por 

stent, evidenciada através de angiografia ou autópsia. 

Finalmente, o IAM tipo 5 está relacionado com a indicação cirúrgica de 

revascularização miocárdica (CRM) (10,11). 

Para o resultado diagnóstico e avaliação dos pacientes com suspeita de 

infarto, é de suma importância a estratificação do risco inicial, com a probabilidade 

destes evoluírem para complicações cardíacas isquêmica, como falência contrátil, 

arritmias, estimulação do sistema nervoso simpático e dor. Por predominância, os 

quadros de SCA e IAM CSST são classificados como de alto rico, apesar da 

existência de muita heterogeneidade neste grupo(11,12). 

Com a confirmação clínica e internação do paciente acometido por IAM, tendo 

em vista uma internação média de 7,9 dias, faz-se necessário o planejamento de 

estratégias para a diminuição da demanda do consumo de oxigênio do miocárdio, 

preservando o tecido miocárdico de complicações e a contemplação das 

necessidades humanas básicas. Estas responsabilidades envolvem, 

intrinsecamente, o enfermeiro(13,14,15). 

O cuidado prestado pela equipe de enfermagem, de maneira intuitiva e 

empírica, ao longo dos anos, vem mostrando a dificuldade de estabelecer 

parâmetros e controles que possam desenvolver a assistência de enfermagem como 

ciência e com eficácia. Assim, a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) 
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surge a fim de implementar conhecimento, padronização e medir os cuidados 

efetuados, classificando, selecionando e monitorando as variabilidades do processo 

terapêutico que possam influenciar no paciente, na equipe e em âmbito 

institucional(16). 

No que tange ao cuidado com o paciente infartado, emergem os diagnósticos 

de enfermagem pela taxonomia da North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA-I) no domínio da atividade / repouso, com ênfase no risco de débito 

cardíaco diminuído e risco de intolerância à atividade, o qual é definido como a 

vulnerabilidade de ter energia fisiológica ou psicológica para executar as atividades 

diárias rotineiras ou desejadas, podendo comprometer seu quadro clínico, ou seja, a 

saúde (17). 

Assim, o repouso no leito é uma prática determinada e prescrita, nas primeiras 

horas após o evento necrótico do miocárdico, a fim de reduzir o gasto energético dos 

pacientes infartados, favorecendo o consumo de oxigênio do miocárdio. Neste 

contexto, dentre outras exigências e intervenções, como o banho, são realizados no 

leito, pela equipe de enfermagem(18,19). 

 

1.2 O BANHO NO LEITO: A BUSCA DO IDEAL VERSUS A ROTINA HOSPITALAR 

 

A dissertação de mestrado defendida em 1989 acerca da percepção dos 

pacientes submetidos ao banho no leito (BL), definiu essa intervenção da seguinte 

maneira: “é muito mais que um procedimento básico de enfermagem, é uma 

necessidade humana essencial para pessoas que precisam de repouso absoluto ou 

cuja mobilidade / locomoção estejam afetadas”(19). 

Percebe-se, portanto, que o BL não tem apenas o objetivo de higiene corporal 

e/ou redução da microbiota, mas contempla outros aspectos, como a satisfação do 

cliente, conforto, comodidade, regulação térmica, estimulação da circulação, 

promoção da amplitude do movimento e melhora da autoimagem(19,20,21). 

As atividades recorrentes ou a aplicação básica e regular do cuidar na 

enfermagem podem impedir que o enfermeiro avalie, devidamente, os riscos que 

condiciona o BL ou qualquer técnica, por mais simples que seja. Para assegurar a 

integridade dos pacientes e a qualidade assistencial, prestada faz-se necessária a 

aproximação e valorização do procedimento. 
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Uma execução eficaz e segura do BL implica na capacitação da equipe de 

enfermagem, a fim de avaliar, identificar e, potencialmente, minimizar possíveis 

intercorrências, uma vez que a mudança repentina do posicionamento corporal, a 

alteração da temperatura da água e do ambiente, além do quadro clínico do paciente 

e a inexperiência da equipe de enfermagem podem influenciar e impactar na 

resposta oxi-hemodinâmica ou até mesmo no óbito dos pacientes(22,23). 

Embora haja um diminuto material publicado que tenha como desfecho as 

repercussões oxi-hemodinâmicas, há estudiosos que dedicam-se a mudar os 

paradigmas enraizados há mais de 30 anos. Um ensaio clínico não controlado 

utilizou 20 pacientes acometidos por IAM, estratificados pelo Therapeutic 

Interventions Score System (TISS) nas classes I e II, e teve como objetivo avaliar as 

variáveis fisiológicas: frequência cardíaca (FC), temperatura axiliar (T.ax.) e 

saturação de oxigênio (SpO2), em três momentos: pré, peri e pós-banho no leito do 

doente crítico. Foram aplicados dois tipos de banhos: um com controle temperatura 

da água constante a 40ºC por uma placa aquecedora e no banho experimental com 

temperatura constante (42,5 - 42,6°C), obtida a partir de um gradiente térmico 

estabelecido pela intercessão entre a temperatura do ambiente e a do paciente. O 

estudo demonstrou que a individualização do banho, considerando a temperatura do 

ambiente e corporal para ajuste da temperatura da água, diminui as permutas 

térmicas, minimizando o impacto hemodinâmico do banho sobre SPO2 e FC(24). 

Em estudo descritivo com 30 pacientes críticos, estratificados pelo TISS, 

internados uma unidade de terapia intensiva, em uso de cateter Swan-Ganz, foi 

demonstrado que a higiene corporal não desestabiliza fisiologicamente o doente. A 

saturação venosa mista de oxigênio (SvO2), medida de consumo de oxigênio, foi 

aferida durante a execução do cuidado do banho no leito, mantendo a temperatura 

inicial da água a 37ºC. Verificou-se aumento da SvO2 em 15% da amostra. Inferiu-

se que o banho no leito não é um fator agravante à saúde do paciente grave(25). 

Entretanto, a referida alteração da SvO2 foi inferior a 10% dos valores de base, 

parâmetro limítrofe baseado em literatura. Atribuiu-se a variação como uma resposta 

fisiológica, considerando que a exposição do corpo sob a influência da temperatura 

ambiente é baixa à mudança térmica da água(25). 

Silva, em 2015, demonstrou, através de um ensaio clínico randomizado não 

controlado (n=15), o efeito do banho no leito com temperatura da água constante a 

40ºC e tempo médio dos banhos de 15 minutos em pacientes infartados. Embasado 
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por uma revisão sistemática, oriunda de uma tese de doutorado, foram selecionados 

aspectos que comporiam o “banho ideal”(23). Obteve-se como efeito o tempo de 

banho sobre índice de oferta do oxigênio (IDO2), associado ao aumento da demanda 

do músculo, e observou-se um encurtamento do período de contração isovolúmica, 

relacionado a um maior trabalho do ventrículo esquerdo (LCW)(26). 

 

1.3 À BEIRA DO LEITO: EFEITOS OXI-HEMODINÂMICO DURANTE O BANHO 

 

A instabilidade hemodinâmica é passível de ocorrer por inúmeras causas no 

paciente crítico. Entre os acometidos por infarto, poderá implicar em hipotensão 

ortostática, aumento do esforço cardíaco, formação de trombo insuficiência do tônus 

vascular, disfunção cardiovascular ou diminuição das reservas de oxigênio, o que 

provocará um desequilíbrio no sistema de oferta e demanda de oxigênio, gerando 

uma situação em que qualquer esforço ou atividade assistencial sobrecarregará esse 

mecanismo de oferta de O2. Estas alterações podem ser explicadas pelo tempo 

prolongado ao qual o paciente é mantido na mesma posição, pois a partir da 

mobilidade deste corpo ocorre uma série de adaptações fisiológicas a fim de manter 

a homeostase cardiovascular(27). 

O ato de repousar o corpo na posição horizontal desloca 11% do volume total 

de sangue das periferias, seguindo este para a circulação central. Com o passar dos 

dias, em repouso, aproximadamente em 3 dias, há uma queda de 8 a 10% em 

volume plasmático. Tais alterações resultam no aumento da carga de trabalho 

cardiovascular, diminuição no volume sistólico (VS) e do débito cardíaco (DC)(27). 

Em 1978, Barbato observou que, durante e ao término do BL, os pacientes, 

na fase aguda do acidente coronariano, apresentavam sinais e sintomas evidentes 

de cansaço. Esta observação emergiu de um estudo com 22 pacientes, dos quais 

sete já apresentavam disritmias antes da intervenção e entre estes, quatro 

agravaram-se após o BL. A temperatura corporal, pulso, respiração e pressão arterial 

não mostraram diferenças estatísticas significativas. O autor concluiu que há 

possibilidade do banho convencional no leito ter ação deletéria, por vezes grave, na 

dinâmica cardiocirculatória desses pacientes(28). 

Os efeitos oxi-hemodinâmicos em estudo quase-experimental tipo antes e 

depois, realizados no decurso do banho, com água e sabão, em 22 pacientes adultos 

no primeiro dia de pós-operatório de cirurgia cardíaca, em que foram avaliadas tanto 
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variáveis hemodinâmicas (pressão venosa central (PVC), débito cardíaco (DC), 

índice cardíaco (IC), pressão arterial média (PAM), pressão de artéria pulmonar 

(PAP) e pressão de capilar pulmonar (PCP)) quanto oximétricas (saturação de 

oxigênio no sangue arterial (SaO2), oferta de oxigênio (DO2), consumo de oxigênio 

(VO2) e SvO2) por meio de regressão linear identificou correlação negativa entre 

VO2 e SvO2, ausência de correlação estatisticamente significante entre DO2 e SvO2 

e correlação linear positiva entre SaO2 e SvO2. Conclui-se que a maior causa da 

desaturação do sangue venoso misto não foi decorrente da diminuição de DO2, 

tampouco da descompensação cardiopulmonar, mas devido ao aumento do 

consumo de oxigênio, consequência do aumento da atividade muscular esquelética 

subsequente à queda de temperatura e hipotermia pela exposição corporal durante 

o procedimento(29). 

A contração do músculo esquelético provoca aumento da utilização periférica 

de oxigênio, refletindo na SvO2, como mostraram Gawlinski e Dracup, em 1998, 

estudando o efeito do posicionamento sobre o SvO2 em pacientes críticos com 

fração de ejeção menor do que 30%. Os autores encontraram diferenças 

estatisticamentes significativas nas 3 posições: decúbito lateral esquerdo, decúbito 

lateral direito e em decúbito dorsal. A maior diferença ocorreu nos quatro primeiros 

minutos após a mudanças de posição no decúbito lateral esquerdo. A análise de 

regressão mostrou que a demanda influenciou em maior proporção na variação da 

SvO2 durante a mudança de posição do que a oferta de oxigênio(30). 

A pesquisa supracitada demonstrou que, nas posições laterais, há diminuição 

do diâmetro dos vasos quando comparadas ao decúbito dorsal. Em decúbito lateral 

esquerdo, houve diminuição do diâmetro da veia cava inferior, o que, provavelmente, 

está relacionado às estruturas dentro da cavidade torácica que podem criar maior 

impacto de compressão sobre os vasos(30, 31)
. 

Em se tratando da musculatura estriada cardíaca, a captação de oxigênio 

pode ser medida pelo consumo de oxigênio pelo miocárdio (mVO2), o qual é 

composto pelas seguintes interações: tensão intramiocárdica, contratilidade do 

músculo cardíaco e FC. No entanto, durante uma atividade física, todos esses 

determinantes são alterados, resultando no aumento da demanda por nutrientes e 

oxigênio pelo coração o que, consequentemente, acarreta o aumento do fluxo 

coronariano de sangue. No que concerne à dinâmica do BL, com as mudanças de 
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decúbito para higiene e troca de roupa de cama, esta mobilização pode impactar o 

consumo de oxigênio pelo miocárdio destes pacientes(32,33,34,35). 

Entre o fluxo coronariano sanguíneo e o mVO2 existe uma relação linear que 

indica a sobrecarga cardíaca. Assim, o aumento do trabalho cardíaco pode ocorrer 

a fim de atender a demanda do organismo. Entretanto, para a real aferição do mVO2, 

há necessidade de medidas invasivas, emergindo a necessidade de uma alternativa 

menos agressiva para determinar este esforço cardíaco(36).  

Nesse ensejo, o cálculo do produto entre a FC e a pressão arterial sistólica 

(PAS),resultando no duplo produto (DP), demonstra alta correlação com o consumo 

de oxigênio do miocárdio (mVO2) (r2=0,88)(32). Os pesquisadores Hellerstein e 

Wenger (1978) criaram uma expressão matemática (mVO2 = (DP x 0,0014) – 6,3) 

para a conversão do DP em mVO2, sendo possível, então, estimar o esforço 

cardíaco, embasando com maior precisão a prescrição e o seguimento dos 

exercícios físicos(37).  

No período posterior ao evento necrótico do miocárdio, ocorrem alterações 

hemodinâmicas sistêmicas, interligadas às variações na resistência vascular 

sistêmica (RVS). A elevação da RVS resulta em aumento da pós-carga, podendo 

deprimir o volume sistólico (VS) e aumentar o mVO2, lesionando mais a área 

isquêmica devido à perfusão inadequada(12).  

Durante as mudanças no posicionamento no leito e a execução no BL, as 

repercussões hemodinâmicas podem ser amenizadas com um planejamento 

cuidadoso e específico das atividades de enfermagem, a fim de reduzir o excesso 

de demanda de oxigênio. Por exemplo, quando se permite o descanso fisiológico 

antes de qualquer aumento da demanda de oxigênio, a capacidade de tolerar a 

atividade aumenta(28). 

Evidências apontam que a instabilidade hemodinâmica, em sua maioria, é 

transitória. Para equilibrar o risco e os benefícios da intervenção ou mudanças de 

decúbitos em pacientes com IAM, deve-se incluir alguns cuidados: determinar o 

tempo da mudança de posição, acompanhamento para identificação do tempo de 

tolerância após 5 a 10 minutos em uma nova posição e, caso seja a posição lateral 

esquerda, estar ciente do potencial para maior imposição do trabalho cardiovascular, 

necessitando manter o paciente em posição supina ou decúbito lateral direito quando 

o paciente não tolerar a posição lateral esquerda(28,38). 
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A duração do banho também deve ser considerada um fator de importância 

no que se refere ao consumo oximétrico, uma vez que já foi evidenciado que 

pacientes, após 24 horas de cirurgia cardíaca, apresentaram melhor resposta sobre 

a variação de SvO2 com tempo de banho inferior a 20 minutos(39). 

 

1.4 MONITORIZAÇÃO NÃO-INVASIVA 

 

Uma das maiores barreiras na tecnologia diagnóstica em cardiologia é o 

alcance de informações com detalhamento das funções cardíacas. Ao longo dos 

anos, as pesquisas com objetivos de monitorização hemodinâmica em pacientes 

cardiopatas passaram a ser menos invasivas. Tal mudança pode estar relacionada 

à dificuldade para a obtenção dos parâmetros através de métodos invasivos, como 

cateter de artéria pulmonar (CAP) ou cateter de Swan-Ganz, atualmente mais 

utilizado para avaliação diagnóstica, que oneram altos custos e fornecem risco de 

infecção ao paciente.  

Como alternativa não invasiva à monitorização, há a impedância elétrica 

torácica (TEB), atualmente denominada impedância cardiográfica (ICG). Apesar de 

ter surgido há mais de 40 anos (nos primórdios, era utilizada por astronautas na 

década de 1960), a ICG mostrou maiores empregos científicos nos últimos 10 anos 

a partir de uma série de ensaios clínicos com precisão comprovada, tanto contra o 

“padrão-ouro” invasivo (termodiluição pelo CAP) quanto quando confrontado com o 

ecocardiograma. Diversos estudos demonstram grandes aplicações clínicas no 

manejo dos pacientes com insuficiência cardíaca, diagnósticos e tratamento da 

hipertensão arterial sistêmica (HAS)(40, 41). 

A ICG oferece a possibilidade de avaliação e mensuração minuto por minuto, 

ou seja, batimento por batimento cardíaco, sustentada pelas propriedades elétricas 

da região torácica e pelo princípio da lei de Ohm, em que determina-se o volume 

sanguíneo circulante através do fenômeno biofísico denominado impedância. 

Semelhante ao eletrocardiograma (ECG), que é o registro dos eventos elétricos do 

ciclo cardíaco, a impedância cardiográfica expressa o ciclo por eventos mecânicos 

(40). 

Assumindo o tórax como um cilindro simples de fluído e homogêneo, 

composto por tecido sanguíneo, ar e órgãos, detentor de uma resistência específica, 

através da bioimpedância, mensura-se a resistência elétrica a uma alta frequência e 
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uma baixa e constante amplitude de corrente (1,5 mA, 86 KHZ), gerada por sensores 

e os eletrodos externos que captam as mudanças instantâneas de voltagem(41).  

São utilizados oito eletrodos, instalados em pares, no pescoço e tórax do 

paciente, permitindo que os movimentos e as arritmias capturadas tenham um forte 

impacto sobre os dados elementares recuperados durante o processo de medição e 

a precisão da técnica(41, 42). 

O aparelho funciona de acordo com a lei de Ohm. Quando uma corrente 

constante é aplicada no tórax, as mudanças de voltagem são diretamente 

proporcionais a mudanças da impedância. A impedância total do tórax, denominada 

impedância basal, consiste no somatório da impedância de todos os componentes 

torácicos (tecido adiposo, coração, pulmão, músculo esquelético, tecido vascular, 

ossos e ar)(43).  

As variações em relação à impedância basal ocorrem em virtude das 

modificações no volume pulmonar com a respiração e mudanças no volume 

sanguíneo no interior de grandes vasos durante sístole e diástole. O componente 

respiratório é filtrado e removido da análise do aparelho, deixando apenas as 

variações decorrentes das modificações sanguíneas no interior da aorta, permitindo 

os cálculos hemodinâmicos(43). 

A impedância cardiográfica é indiretamente proporcional ao conteúdo de fluido 

torácico, equivalendo ao resultado de vários eventos fisiológicos e consumo 

oximétrico. Os volumes teciduais contribuem para as medições hemodinâmicas; 

assim, qualquer alteração durante o ciclo cardíaco, principalmente no volume do 

tecido pulmonar, sangue venoso e o volume de sangue da aorta, refletirá na 

impedância(41). Em suma, a ICG é um método de pletismografia que computa as 

mudanças de volume sanguíneo no tórax e no interior da aorta, estimando os 

parâmetros hemodinâmicas e o status volêmico(43). 

Em 2004, Yung et al. realizaram um estudo de validação da acurácia da ICG 

com 39 pacientes com hipertensão pulmonar e compararam aos métodos de Fick e 

de termodiluição, encontrando risco em se utilizar o método de termodiluição como 

única referência para medida de débito cardíaco (DC). Entretanto, Van den Water et 

al. compararam as medidas de DC por este método com a ICG em 53 pacientes em 

pós-operatório de cirurgia cardíaca, demonstrando boa correlação com a 

termodiluição (r=0,81, p<0,001), concluindo assim, que o método de ICG é menos 
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variável e mais reprodutível, sendo capaz de substituir a prática clínica do passado(44, 

45). 

As resultantes hemodinâmicas da ICG auxiliam no prognóstico, diagnóstico, 

acompanhamento terapêutico e em outros quadros clínicos, pois proporcionam uma 

análise do conteúdo de fluído do tórax, sendo possível a aferição do período de pré-

ejeção (PEP), tempo de ejeção ventricular esquerda (LVET) e os índices de 

contratilidade: índice de velocidade, índice de aceleração e frequência cardíaca. A 

partir desses, os seguintes parâmetros podem ser calculados: volume sistólico, 

débito cardíaco e trabalho cardíaco do lado esquerdo(46). 

Os fatores que influenciam a análise dos dados obtidos pela ICG são as 

medidas antropométricas, como peso, altura, dobra cutânea, comprimentos, 

diâmetros e circunferências, constituindo-se nos principais contribuintes na 

estimativa dos compartimentos corporais. Quanto ao gênero, estudos apresentam 

que os homens possuem maior massa magra e menos fluídos corporais, com 

impacto na estimativa dos compartimentos(47). 

Assim como a idade, raças e grupos étnicos, há diferença na composição 

corporal, uma vez que o envelhecimento leva a um aumento gradual da massa de 

gordura e na redução espontânea da massa magra. Um incremento notável no peso 

médio é visto entre a população mais velha em comparação com os adultos, estando 

associado ao aumento da massa gorda. Estes fatores envolvem o meio ambiente, 

questões culturais, comprimento dos membros, estrutura e tamanho do corpo, e 

levam à variação na porcentagem de gordura corporal entre os diferentes grupos 

étnicos que podem levar a erros de previsão. Portanto, é necessário à validação de 

medidas da bioimpedância para cada população(47). 

Em pacientes graves, a ICG demonstra desvantagem quando há grande 

quantidade de líquido no tórax, ou seja, derrame pleural significativo, choque séptico 

ou em anasarca, pois ocorre uma dispersão da corrente elétrica, principalmente na 

coluna sanguínea da aorta, não validando os resultados. Frente a procedimentos 

como ventilação mecânica e punção de veia jugular interna, às vezes não se 

consegue um bom posicionamento dos eletrodos do pescoço, dificultando a 

captação do sinal(43). 

Aludindo à aplicabilidade deste método na prática clínica do paciente 

infartado, Chen, Gong e Duan (2014) avaliaram a capacidade da ICG em mensurar 

as funções cardíacas deste grupo. Em uma análise com 99 pacientes foi obtida a 
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amostra sanguínea e análise do peptídeo N-terminal do tipo natriurético do cérebro 

(NT-proBNP), B-peptídeo natriurético tipo (BNP) e C da troponina T (TnT), seguido 

de ICG. Foram selecionadas variáveis independentes de fluxo sanguíneo e 

contratilidade. Os autores concluíram que os dados da ICG expressam as funções 

cardíacas precoces de pacientes com IAM, combinando principalmente com NT-

proBNP, BNP, troponina e ecocardiografia(48). 

 

1.5  TERMORREGULAÇÃO 

 

Em se tratando de temperatura corporal, estudos epidemiológicos têm 

mostrado o impacto das variações de temperatura climática do meio no qual está 

inserido o indivíduo e da influência geográfica sobre a saúde humana no contexto 

das DCV. Foram associadas às variações climáticas a mortalidade das DCV em 

todas os grupos de idades, dos 25 aos 80 anos, em ambos os gêneros(49). 

Uma pesquisa, realizada em Portugal, utilizou a regressão logística de 

Poisson para estimar a influência do índice humano-biometerológico em 

hospitalizações diárias de eventos por IAM. Os resultados revelaram que, para cada 

queda de graus durante o inverno, houve aumento de até 2,2% de internações 

hospitalares ao dia(50). Esta influência climática sobre a incidência das DCV pode 

estar interligada com a atividade simpática, e, certamente à vasoconstricção gerada 

pela queda da temperatura, elevando a pressão arterial, tornando o paciente 

vulnerável à formação de trombos e a novos eventos cardiovasculares(51). 

A termorregulação é uma função vital do sistema nervoso autônomo em 

resposta ao estresse ocasionado pelo frio e calor. Fisiologicamente, mantém-se a 

temperatura do corpo central entre 35 a 37°C, permitindo a função celular normal. 

Quando o corpo humano está com temperatura central <35°C, no período de 20 a 

30 minutos, a capacidade do encéfalo em controlar a temperatura corporal é afetada; 

em cerca de 34,5°C, essa reação ocorre devido à grande produção química de calor 

pelas células(52). 

Como consequência, há a evolução para um quadro denominado hipotermia, 

podendo a pessoa apresentar tremores, depressão respiratória, arritmias cardíacas, 

função mental deficiente, midríase, hipotensão, disfunção muscular e até o coma. 

Nas situações clínicas mais graves, ocorre depressão da atividade dos mecanismos 



12 

de controle térmico no sistema nervoso central, evitando a ocorrência de calafrios, 

podendo evoluir, principalmente, para parada cardíaca(52, 54). 

Na internação, o paciente infartado é admitido em um setor para observação 

e estabilidade clínica, denominada unidade coronariana (UCO). Este ambiente, 

regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), deve 

permanecer com a temperatura entre 21 a 24ºC e uma umidade relativa do ar entre 

40 a 60%(53). 

Assim, a temperatura corporal é influenciada pela temperatura do ambiente, 

contribuindo para alterações oxí-hemodinâmicas, uma vez que favorece a perda de 

calor por condução(21). A diminuição da temperatura provoca um desvio da curva de 

oxi-hemoglobina para esquerda, aumentando a afinidade da hemoglobina com 

oxigênio, reduzindo a liberação para os tecidos e resultando no sofrimento celular 

decorrente da redução de oxigênio ao metabolismo(54). 

 

1.6 HIPÓTESE 

 

O banho no leito, sem o controle da temperatura constante da água, ainda 

que realizado em tempo inferior a 20 minutos, no paciente acometido por IAM, Killip-

Kimball I e II, provoca alterações significativas nas respostas hemodinâmicas e no 

consumo de oxigênio do miocárdio.  
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2. OBJETIVOS 

 

• Comparar as repercussões oxi-hemodinâmicas em diferentes momentos do 

banho no leito sem manutenção térmica da água, considerando a primeira 

lateralização e o tipo de infarto agudo do miocárdio; 

• Avaliar a utilidade da temperatura corporal e da água durante o banho no leito 

para a construção de um modelo preditor das respostas oxi-hemodinâmicas de 

pacientes acometidos por infarto agudo do miocárdio. 
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3. MÉTODO 

 

Ensaio clínico randomizado, não controlado. Realizado no período de junho 

de 2015 a março de 2016, quando obteve-se uma amostra de conveniência de 23 

pacientes acometidos por IAM, na unidade coronariana (UCO) de um hospital da 

rede privada de assistência terciária do município de Niterói, Rio de Janeiro. A UCO 

desta instituição possui capacidade total de 11 leitos, incluindo uma suíte para 

isolamento respiratório. Por plantão, a unidade dispõe de profissionais de 

enfermagem, medicina, fisioterapia e nutrição. A equipe de enfermagem é composta 

por uma enfermeira plantonista, uma enfermeira diarista, uma enfermeira 

coordenadora da unidade e cinco técnicos de enfermagem. 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Conforme a Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, este 

projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense, obtendo parecer favorável Nº 1285852. Registro Brasileiro de Ensaios 

Clínicos (ReBEC): RBR-555p8y. Os participantes voluntários que desejaram 

participar da pesquisa e estivessem orientados auto e alo psiquicamente assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1) e, em casos de não 

orientação, o termo foi assinado pelo familiar mais próximo. 

 

3.2 AMOSTRA 

 

3.2.1 Tipo de amostra 

 

Amostra de conveniência 

 

3.2.2 Cálculo amostral 

 

Realizou-se um levantamento documental estimando a prevalência dos 

pacientes atendidos na unidade e que atendessem aos critérios de elegibilidade. 

Foram utilizados os registros dos livros de admissão e prontuário eletrônico, no 
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período de janeiro a março de 2015, totalizando 349 pacientes internados; ou seja, 

a prevalência do fenômeno a ser investigado foi de 28% (p=0,28). 

Foi utilizada a fórmula para variáveis discretas de populações finitas, com 

estimativa de erro convencionada em 5% (α=0,05), obtendo-se o resultado de 

dimensionamento da amostra de n=18,43 pacientes. 

 

3.3 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

3.3.1 Critérios de inclusão 

 

• Pacientes com IAM, definido de acordo com a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia(55), por meio de dosagem de marcadores de necrose do miocárdio 

(CK-MB e/ou troponina), ECG e ecocardiograma, em até 48h do início da 

manifestação isquêmica; 

• Maiores de 18 anos; 

• Classificação clínica do IAM em Killip-Kimball I e II. 

 

3.3.2 Critérios de exclusão 

 

• Cirurgia cardíaca, posto que o longo período de circulação extracorpórea (CEC) 

resulta em edema miocárdico, perda de fosfatos de alta energia e acúmulo de 

radicais livres de oxigênio, levando à disfunção miocárdica, o que é determinante 

para o baixo débito no pós-operatório(56); 

• Insuficiência cardíaca crônica; 

• Contraindicações do fabricante da ICG(42): 

o Choque séptico; 

o Regurgitação da valva aórtica ou defeito de septo; 

o Esclerose aórtica grave, prótese aórtica; 

o Hipertensão grave (PAM>130 mmHg); 

o Taquicardia com ritmo cardíaco superior a 200bpm;  

o Altura inferior a 120 cm ou superior a 230 cm; 

o Peso inferior a 30 kg ou superior a 155 kg; 

o Presença de balão aórtico; 
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Retificando e adaptando as condições brasileiras e o perfil da população 

vigente: Hipertensão em estágio 3 (PAS ≥ 180 / PAD  ≥ 110 mmHg)(57) 

 

3.3.3 Recrutamento 

 

Foi treinada uma equipe de enfermeiros e graduandos, composta por 08 

pesquisadores, os quais, organizados por escala diária, fizeram busca ativa por 

pacientes infartados na unidade coronariana. Mediante os critérios de inclusão, um 

pesquisador abordava o paciente e /ou a família para a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1).  

Para que não houvesse vieses, a primeira lateralização de decúbito foi 

randomizada através da geração de uma sequência de números aleatórios em uma 

planilha eletrônica. 

A Figura 1 demonstra as fases de recrutamento, randomização e intervenção, 

a partir da população elegível. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Fluxograma do recrutamento da amostra. Hospital de rede privada. 
Niterói – RJ, 2016.  Fonte: Elaborada pela autora 
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No recrutamento que compunha a amostra do estudo, foram elegíveis 35 

voluntários; destes, 27 avançaram para a fase de randomização, respeitando-se os 

critérios de inclusão. A partir da randomização, não ocorreu perda de seguimento 

por desistência ou intervenção com período de tempo acima de 20 minutos; 

entretanto, houve quatro perdas por problemas técnicos relacionados à captação do 

sinal pelo aparelho. Ao término, contabilizaram-se 14,8% de perdas, finalizando uma 

amostra de n=23 pacientes. 

 

3.4 CRITÉRIOS OPERACIONAIS 

 

O índice ou classificação de gravidade de insuficiência cardíaca em pacientes 

acometidos pelo IAM baseou-se nos critérios de Thomas Killip e John T. Kimball, a 

saber(58): 

• Killip-Kimball I: 81 (33%) sem sinais de descompensação cardíaca; 

• Killip-Kimball II: 96 (38%) com estertores crepitantes pulmonares, terceira 

bulha e pressão venosa jugular elevada; 

 A avaliação nutricional para a classificação do índice de massa corporal foi 

realizada pelo nutricionista na instituição(59), sendo consultada através dos 

prontuários. 

 

3.5 MATERIAIS 

 

• Aparelho de ICG CardioScreen2000 (MEDIS, Alemanha). 

• Ztec sensores (MEDIS, Alemanha). 

• Eletrodos descartáveis para a monitorização do eletrocardiograma 

(ECG). 

• Becker de vidro temperado, capacidade de 3L. 

• Transferidor escolar de 180 graus. 

• Caneta termômetro digital (TP 300). 

• Termohigrômetro com data Logger (Kimalogg Pro). 

• Termômetro de testa sem contato (G-TECH). 
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3.6 RECURSOS HUMANOS 

 

A equipe de pesquisa foi treinada in loco e em reuniões semanais de 

aperfeiçoamento. Toda o grupo é integrante do Núcleo de Ensino, Pesquisa e 

Extensão em Cardiointensivismo Baseado em Evidências e Difusão de 

Conhecimento Científico em Saúde (CARDIOVISÃO – UFF), composto por cinco 

enfermeiros mestrandos e duas acadêmicas de enfermagem (8º período). Para a 

realização dos banhos no leito foram necessários três investigadores, os quais se 

dividiam entre a execução da intervenção (duas pessoas) e um pesquisador para o 

cadastro sociodemográfico (Apêndice 2) e registro dos dados, como duração de cada 

decúbito temperatura do ambiente, da perda da água e corporal (Apêndice 3). 

 

3.7 VARIÁVEIS 

 

3.7.1 Variáveis Independentes 

• O tipo de infarto:  

 IAM CSST; 

 IAM SSST. 

• Temperatura corporal, do ambiente e da água do banho no leito. 

• Período total do banho no leito, menos e / ou igual a 20 minutos: 

 Decúbito dorsal (DD) inicial ≤ 8 minutos; 

 Decúbito lateral direito (DLD) ≤ 4 minutos; 

 Decúbito lateral esquerdo (DLE) ≤ 2 minutos; 

 DD final ≤ 6 minutos. 
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3.7.2 Variáveis Dependentes 

 

Quadro 1. Variáveis dependentes de acordo com a função oxi-hemodinâmica e de 
impedância. Niterói - RJ, 2016 

Fluxo Sanguíneo Contralidade Oximétricas Impedância 

Frequência Cardíaca 
(FC) 

Volume Sistólico (VS) Duplo Produto (DP) 
Índice de conteúdo 
de fluído torácico 
(TFCI) 

Pressão Arterial 
Sistólica (PAS) 

Índice Healther (HI) 
Consumo de 
oxigênio do 
miocárdio (mVO2) 

Impedância de 
base (Z) 

Pressão Arterial 
Diastólica (PAD) 

Tempo de Ejeção do 
Ventrículo Esquerdo 
(LVET) 

Índice de oferta de 
oxigênio (IDO2) 

Índice de 
qualidade da ICG 
(IQ-ICG) 

Pressão Arterial 
Média (PAM) 

Trabalho Cardíaco 
Esquerdo (LCW) 

___ ___ 

Índice Cardíaco (IC) 
Complacência 
Arterial Total (TAC) 

___ ___ 

 Fonte: elaborado pela autora.  

 

3.7.3  A intervenção 

 

O banho no leito, procedimento rotineiro das unidades, é dividido por turnos 

(diurno e noturno), conforme a demanda de internação e organização da equipe de 

enfermagem. Para a execução da intervenção, faz-se necessário cumprir algumas 

fases, as quais foram preconizadas por Potter, adaptadas para o estudo e descritas 

no Quadro 2(21).  

Quadro 2. Protocolo adaptado de Potter e Perry na intervenção do banho no leito (21).  
 

1. Verificar se o leito está travado e elevar a cabeceira do leito a 30 
graus. Quando elevado, abaixar grade lateral mais próxima e auxiliar para 
o paciente assumir uma posição confortável, mantendo alinhamento 
corporal. Trazer o paciente no sentido mais próximo ao pesquisador; 

2. Cada pesquisador deve-se colocar nas laterais do leito, somando um 
total de 2 profissionais para a execução do procedimento; 

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

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

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

6. Retirar a monitorização do monitor multiparamétrico da unidade e 
desligar o monitor; 

7. Monitorizar paciente com aparelho de impedância cardiográfica, 
eletrocardiograma, oxímetro de pulso e pressão não invasiva (PNI). 

8. Proteger o acesso com filme transparente; 

9. Em uso de equipos: remover a camisola do braço sem o equipo 
intravenoso (IV); em seguida, clampear o equipo e abaixar o frasco da 
solução IV ou remover da Bomba infusora (BI) e deslizar a camisola que 
cobre o braço afetado sobre o equipo e o recipiente. Pendurar o frasco de 
solução IV, desclampear, verificar a velocidade do fluxo. 

10. Cobrir áreas não expostas à lavagem com lençol; 

11. Colocar a toalha de banho sobre o tórax do paciente; 

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

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

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

15. Banhar os braços e mãos com água e sabão usando movimentos 
longos e firmes das áreas distais para proximais. Elevar e apoiar o braço,  
quando necessário, limpar toda a axila. Enxaguar e secar todo o braço e a 
axila. 

16. Banhar o tórax usando movimentos longos e firmes. Lavar as pregas 
cutâneas sob as mamas da cliente de sexo feminino. 

17. Flexionar a perna do cliente no joelho ao posicionar o braço da 
enfermeira sob a perna. Segurar o calcanhar do cliente, elevando 
ligeiramente, a perna a partir do colchão e deslizar a toalha de banho 
longitudinalmente sob a perna.  

Colocar a bacia de banho sobre a toalha no leito e manter sua posição 
próxima ao pé que deve ser lavado. Lavar o tornozelo até joelho. Limpar o 
pé, certificando-se de banhar entre os artelhos. Secá-lo. 

18. Limpar a genitália do paciente. 

19. Posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo ou direito (de 
acordo com a randomização). 
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19.1. Se: DLE 

 

 
Pré-Teste Dorsal DLE DLD Dorsal Pós-Teste 

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

 

19.2. Se: DLD: 

 

 

 

 

Pré-Teste Dorsal DLD DLE Dorsal Pós-Teste 

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

20. Lavar, enxaguar e secar as costas desde o pescoço até as nádegas, 
empregando movimentos longos e firmes; 

21. Calçar luvas limpas quando isso não tiver sido feito anteriormente. 

22. Forrar a cama com lençol, traçado e oleado limpos. Hidratar a pele 
com hidratante ou Ácido graxo essencial AGE. 

23. Posicionar o paciente em decúbito lateral direito ou esquerdo (de 
acordo com a randomização). Colocar a toalha longitudinalmente ao longo 
da lateral do cliente. 

24. Manter o cliente coberto ao deslizar o lençol de tratamento sobre os 
ombros e coxas. Lavar, enxaguar e secar a região dorsal desde o pescoço 
até as nádegas, empregando movimentos longos e firmes. Aplicar 
hidratante e óleo de ácido graxo essencial (A.G.E.). Aplicar creme de 
assaduras, se necessário. 

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

26. Posicionar o cliente a assumir posição de decúbito dorsal. Aplicar a 
loção corporal adicional, desodorante ou óleo quando desejado. 

27. Assistir o cliente ao se vestir. Pentear os cabelos. Maquiar, se 
necessário. 

28. Preparar o leito do cliente. 

29. Retirar a monitorização do aparelho de ICG e retornar para o monitor 
multiparamétrico. 

30. Remover as roupas de cama sujas e colocar no hamper com saco. 
Limpar e substituir o material de banho. Recolocar a luz de chamada e os 
pertences pessoais. 

31. Realizar a higiene das mãos. 

 

A acurácia da angulação de 30º da cabeceira do leito foi assegurada com a 

utilização de um transferidor escolar de 180º. No que concerne à água do banho para 

higiene corporal, utilizou-se um backer de vidro temperado, com capacidade de 3 
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litros; o mesmo era submetido ao processo de esterilização a cada uso. A água era 

retirada da torneira, a qual possuía um sistema de aquecimento. A temperatura 

dessa água era verificada através de uma caneta termômetro digital (TP 300) e 

registrada antes do procedimento a cada 5 minutos, junto com a temperatura e 

umidade do ambiente, com o uso do termohigrômetro com data Logger (Kimalogg 

Pro). O registro da temperatura corporal do paciente deu-se no mesmo intervalo de 

tempo, utilizando o termômetro de testa sem contato (G-TECH) (Apêndice 4). 

Referente à instalação do aparelho de ICG (Cardioscreen 2000, MEDIS, 

Alemanha), foram utilizados dois tipos de sensores diferentes: eletrodo comum para 

a monitorização do ECG, composto por um gel sólido com cloreto de potássio e 

posicionado conforme demonstra a Figura 2; para a impedância foram os Ztec 

sensores, compostos por cloreto de prata. Utilizou-se do próprio aparelho os cabos 

de ECG, oxímetro de pulso e de módulo da PNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Localizações para a aplicação dos eletrodos do 
eletrocardiograma (ECG). Niterói - RJ, 2016 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para aplicação dos eletrodos de ICG, não se deve utilizar luva e seguir os 

seguintes passos (Figura 3): 

• Realizou-se a tricotomia do local, quando necessário. O mesmo se aplicou 

aos eletrodos do eletrocardiograma (ECG); 

• Sítio cervical: aplicou-se um eletrodo em cada lado do pescoço. A parte 

circular do eletrodo deve estar posicionada abaixo do lóbulo da orelha, 

apontada para cima. Já a parte retangular, apontada para baixo, deve estar 

posicionada na intercessão distal entre o pescoço e tórax; 
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• Sítio torácico: Aplicaram-se os eletrodos restantes em cada lado do tórax 

na linha axilar média. A parte retangular do eletrodo é posicionada na linha 

axilar média, na altura do apêndice xifóide. A parte circular do sensor deve 

ser posicionada para baixo; 

• Realizou-se antissepsia do sítio de inserção do eletrodo com algodão 

embebido com álcool a 70% três vezes; 

• Cuidadosamente, escarificou-se o sítio de inserção com lixa, passando a 

mesma três vezes no local; 

• Aplicou-se tintura de Benjoin embebida em álcool na região e inseriu-se os 

eletrodos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Localizações para a aplicação dos eletrodos do ICG(42) 

 

Toda a intervenção foi executada de forma passiva, ou seja, apenas a equipe 

de pesquisa realizou a mobilização o corpo do paciente sem auxílio ou esforço 

efetivo do mesmo. A seguir, a Figura 4 demonstra as fases da intervenção e coleta 

de dados.  
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Figura 4. Fases da intervenção e coleta de dados, em um hospital de rede privada. 
Niterói - RJ, 2016 
*DLE- decúbito lateral esquerdo; **DLD- decúbito lateral direito.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para iniciar a intervenção, efetivamente, o paciente foi monitorizado através 

da ICG por cinco minutos em repouso (pré-teste), na posição supina. A totalidade de 

tempo da intervenção foi de 20 minutos; assim, estabeleceram-se limites para cada 

posição: em decúbito dorsal (DD) era de até oito minutos; decúbito lateral esquerdo 

(DLE) de, no máximo, dois minutos; em decúbito lateral direito (DLD) até quatros 

minutos. e em DD final o tempo limite era de seis minutos. Ao término no BL foram 

registrados mais cincos minutos (pós-teste). 

 

3.8 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados foram organizados em planilha eletrônica e, para análise estatística, 

foi utilizado o pacote estatístico denominado Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) e for Windows de versão 21.0  

Na análise estatística exploratória, foram realizadas medidas de tendência 

central: média, mediana; medidas de dispersão, representadas pela variância, 

desvio-padrão e coeficiente de variação, além de representações gráficas de 

setores, linhas e boxplots. 

Para a análise descritiva inferencial, conforme mostra a Figura 5, foram 

aplicados testes de hipótese de Shapiro-Wilk, análise de variância (ANOVA) e 

regressão linear múltiplas. De acordo com o teste de normalidade, e, ao não se 
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rejeitar a hipótese nula, adotou-se a ANOVA de medidas repetidas, que permite a 

comparação de médias entre mais de dois grupos ou estratos. Identificada a 

significância estatística, utilizou-se o post hoc de comparações múltiplas de 

Bonferroni. Na eventualidade de que as distribuições não apresentassem 

distribuição gaussiana, os dados foram submetidos à transformação logarítmica, na 

tentativa de resolução dos problemas de assimetria das distribuições(60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fluxograma da análise estatística descritiva inferencial dos dados da amostra. 
Niterói - RJ, 2016 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por fim, utilizou-se o teste de Friedman, teste não paramétrico apropriado para 

análise de blocos ao acaso na ANOVA regular, ou seja, quando os pressupostos de 

normalidade não estão assegurados ou quando as variâncias diferentes de um grupo 

para o outro. Assim, quando a hipótese nula foi rejeitada, adotou-se a análise de 

comparações múltiplas em pares, a fim de identificar a diferença entre os 

momentos(60). 

Para contemplar a análise da mudança do primeiro decúbito e o tipo de infarto 

com algum possível efeito agudo do banho, foi utilizado o Teste-t de student. No que 

tange à análise da temperatura corporal e da água do banho, os dados foram 

submetidos à regressão linear múltipla. O nível de significância (α) adotado para 

todos os testes de hipótese foi de 5% e intervalo de confiança de 95%. 

 

3.8.1 Tamanho do efeito 

 

Usualmente, faz-se necessário que as pesquisas reportem e avaliem o 

processo de tomada de decisão estatística, que inclui medidas estatísticas, como 
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tamanho ou a magnitude do efeito (effect size), as quais servem como complemento 

ao teste de significância estatística e às análises do poder dos testes. Deve-se 

reconhecer que a significância estatística não é sinônimo de significância prática ou 

clínica(61, 62). 

O poder do teste (1-b) está ligado ao conceito do erro tipo II (b), ou seja, 

deseja-se constatar a probabilidade de rejeitar a hipótese nula (H0) quando ela, 

realmente, é falsa. Sendo assim, para o erro tipo I, se considera 5% ou 1% do nível 

de significância e refere-se ao teste um poder (potência) de 80%, em que b é de 

20%(63). 

Na prática de investigação nas áreas das ciências sociais e humanas não têm 

se observado a utilização deste controle, sendo a sua omissão ou inobservância uma 

grave lacuna em todo o processo de evidência, principalmente nos casos em que 

não haja resultados significativos que toda a estatística determina, como se não 

houvesse importantes resultados obtidos ou não se precisasse repensar o desenho 

de investigação (63).  

Como proposto pelo presente estudo, para a análise de medidas repetidas o 

f2 de Cohen é o teste apropriado para se calcular o tamanho de efeito dentro de uma 

comparação de medidas repetidas, mostrando a importância das variáveis em 

relação ao desfecho. Assim, a medida do f2 de Cohen pode ser classificada de 

acordo com o quadro abaixo (Quadro 3)(64). 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto, todas as variáveis do estudo que mostraram-se normais e 

foram submetidas à ANOVA de medidas repetidas tiveram a análise do tamanho do 

efeito, em sua descrição, através do eta-quadrado parcial (η2), fornecida durante o 

teste pelo SPSS. 

Assim, o objetivo primordial ao se reportar o tamanho do efeito é o de facilitar 

e auxiliar na compreensão da importância dos resultados obtido no estudo. 

Mantendo-se a igualdade das variáveis, quanto maior o tamanho de efeito maior é o 

Quadro 3. Classificação de Cohen para o tamanho de 
efeito de medida repetidas (medida do f2)(65) 

Valor 
Classificação de Cohen de f2 

0,02 - 0,15 Pequenos 

0,15 – 0,35 Medianos 

>0,35 Grandes 
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impacto causado pela variável central do experimento e torna-se mais relevante sua 

contribuição para a questão de pesquisa. 
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4. RESULTADOS 

 

A população amostral foi composta por 23 pacientes infartados e iniciou-se a 

análise de discriminação das características da amostra, traçando-se, assim, o perfil 

socioclínico e as principais variáveis: gênero, idade, raça, comorbidades, 

classificação do índice de massa corporal (IMC), tipo de Infarto, classificação Killip-

Kimball e a parede do miocárdio acometida pelo infarto, como exibido na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Perfil socioclinico dos pacientes 
infartados (n=23) submetidos ao banho no 
leito sem controle hidrotérmico. Hospital da 
rede privada. Niterói - RJ, 2016 (Continua) 

Características No. (%) 

Gênero  
 

   Masculino 18 78 

   Idade (anos)                       68 ± 11          

   Cor Branca 18 78 

Comorbidades 

     Hipertensão 16 70 

     Dislipidemia 11 48 

     Diabetes Mellitus 10 43 

Hábitos 

     Tabagista 02 09 

     Ex-tabagista  04 17 

     Etilista 01 04 

Classificação do IMC 

     Média (kg/m2)                   26 ± 04 

Baixo Peso 01 04 

     Peso Normal 05 22 

     Pré-Obesidade 12 52 

Obesidade Grau I 01 04 

Obesidade Grau II  01 04 

Classificação Killip-Kimball 

     Killip-Kimball I 22 96 
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Tabela 1. Perfil socioclínico dos pacientes 
infartados (n=23) submetidos ao banho no 
leito sem controle hidrotérmico. Hospital da 
rede privada. Niterói - RJ, 2016 
(Conclusão) 

Tipo de Infarto  
  

     IAM CSST* 12 52 

Parede do miocárdio acometida pelo 
infarto 

     Anterior 07 30 

     Inferior 04 17 

     Lateral 03 13 

    Anterolateral 03 13 

*Infarto agudo do miocárdio com 
supradesnivelamento do segmento s-t  
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O tempo médio para início da assistência foi de 15 horas, com amplitude de 

30 minutos a 4 dias (96 horas). Quanto ao tipo de infarto, evidenciou-se 52% com 

supradesnivelamento do segmento s-t (IAM CSST) e classificados com Killip-Kimball 

I. 

Os fármacos utilizados foram separados por classes e ambiente de 

administração, extra ou intra-hospitalar, antes da intervenção vigente (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Principais classes farmacológicas 
em uso pelos pacientes infartados (n=23) 
internados em uma unidade coronariana 
privada. Niterói - RJ, 2016 (continua) 

Classe de Fármacos No. (%) 

Uso diário domiciliar 

Antihipertensivos 14 61 

            B-Bloqueadores 08 35 

*IECA 07 30 

Antidislipidêmicos 
  

            Não 14 61 

Uso na Unidade coronariana 

Nitrato 17 74 

B-Bloqueadores 11 48 



30 

Tabela 2. Principais classes farmacológicas 
em uso pelos pacientes infartados (n=23) 
internados em uma unidade coronariana 
privada. Niterói - RJ, 2016 (conclusão) 

Diuréticos 04 17 

Antidislipidêmicos 18 78 

Anticoagulantes 19 83 

Antiarrítmicos 03 13 

* IECA - Inibidores da enzima de conversão da 
angiotensina.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Verifica-se que os pacientes já faziam uso de antihipertensivos, como 

betabloqueadores (35%) e IECA (30%), em suas residências; entretanto, não faziam 

uso de nenhum antidislipidêmico. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO BANHO NO LEITO SEM CONTROLE 

HIDROTÉRMICO 

 

O tempo da mudança de decúbito foi controlado, de acordo com o ideal 

proposto na literatura, o qual tem seu limite de 20 minutos. O Quadro 4 demonstra a 

média e o desvio-padrão do tempo de cada momento do BL. 

 

Quadro 4. Tempo médio de cada decúbito durante o banho no 
leito de pacientes infartos (n=23), em um hospital da rede 
privada. Niterói - RJ, 2016 

Momentos do banho no leito (BL) Média (Desvio-padrão) 

Tempo Total do banho (minutos) 15,17 (± 2,57) 

Decúbito Dorsal _ Inicial  6,57 (± 1,34) 

Decúbito Lateral Esquerdo (DLE) 2,30 (± 0,70) 

Decúbito Lateral Direito (DLD) 3,30 (± 1,11) 

Decúbito Dorsal _ Final 3,00 (± 1,21) 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A Figura 6 representa a randomização da ordem da primeira lateralização. 

Nota-se que o DLE foi iniciado mais vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Randomização da primeira mudança de decúbito da intervenção 
submetida dos pacientes infartados (n=23), unidade de coronariana privada. 
Niterói - RJ, 2016 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Um sumário descritivo da qualidade da impedância cardiográfica (IQ_ICG) 

durante cada período do BL está exibido na tabela 3, na qual verifica-se diminuição 

do IQ após o início da intervenção, variando o coeficiente em ordem crescente (61%) 

até o decúbito dorsal final do banho (77%). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Medidas de tendência central do indicador de 
qualidade da cardiografia por impedância (IQ_ICG) 
durante o banho leito dos pacientes infartados (n=23), 
unidade coronariana privada. Niterói - RJ, 2016 

Momentos do 
banho no leito 

Média Mediana 
Coeficiente de 
Variação (CV) 

Pré-teste 48 (± 26) 44 55  

DD_inicial 30 (±18) 28 61  

DLE 24 (± 17) 16 70  

DLD 30 (± 21) 26 72  

DD_final 25 (± 19) 21 77  

Pós-teste 37 (± 26) 38 72 

 
Legenda:  Coeficiente de Variação (CV); DD - decúbito dorsal; DLE – 
decúbito lateral esquerdo; DLD -  decúbito lateral direito. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os dados referentes ao IQ_ICG foram submetidos ao teste não paramétrico 

de Friedman de amostras relacionadas por postos, apresentando efeito 

estatisticamente significativo (p=0,001). Assume-se, portanto, que, ao menos em um 

dos momentos da amostra, estes são diferentes.  

Na identificação da diferença entre os momentos, a análise seguiu com a 

comparação de pares, demonstrada na Tabela 4, na qual verifica-se que o momento 

pré-teste apresenta diferente estatística em comparação com todos os momentos, 

excetuando-se o pós-teste, o qual foi significante estatisticamente, com o decúbito 

final da intervenção. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Comparação em pares pós-teste. 
Variável indicador de qualidade da cardiografia 
por impedância (IQ_ICG) entre os momentos da 
intervenção sob infartados. Hospital de rede 
privada. Niterói-RJ, 2016  

IQ_ICG 
Amostra1 - Amostra 2 

Estatística 
do teste. p-valor. 

DD_FIN DLE 0,28 0,61 

DD_FIN DD_INIC 0,39 0,48 

DD_FIN DLD 0,56 0,31 

DD_FIN PÓS -1,28 0,020 

DD_FIN PRÉ 2,17 0,000 

DLE DD_INIC 0,11 0,84 

DLE DLD -0,28 0,61 

DLE PÓS -1,00 0,07 

DLE PRÉ 1,89 0,001 

DD_INIC DLD -0,17 0,75 

DD_INIC PÓS -0,89 0,11 

DD_INIC PRÉ 1,78 0,001 

DLD PÓS -0,72 0,19 

DLD PRÉ 1,61 0,004 

PÓS PRÉ 0,89 0,11 

Legenda: DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE – 
decúbito lateral esquerdo; DLD -  decúbito lateral direito; 
DD_FIN - decúbito dorsal final. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A Figura 7 representa a análise visual do teste supracitado, demonstrando em 

gráfico os momentos durante o BL versus a mediana do indicador de qualidade, 

enfatizando as comparações estatísticas significantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se, na figura acima, o comportamento da mediana e a variação da 

mesma em percentuais. A variação da mediana ocorre após o início do experimento, 

com uma redução acentuada em DLE (64%) em relação ao repouso (Figura 07). 

Nota-se que a comparação do momento de pré-teste com o decúbito dorsal 

inicial apresenta diminuição estatisticamente significante (p=0.001); assim como no 

pré-teste comparado ao decúbito lateral esquerdo (p=0.001) e ao decúbito lateral 

direito (p=0.004), verifica-se diminuição significativa da mediana, o que se repete 

com o decúbito dorsal final (p=0.000).  

Com o decúbito dorsal final sendo comparado ao pós-teste (p=0.000), 

apresentou-se aumento significativo da mediana e o comportamento da mesma, em 

pós-teste, tendeu a uma estabilidade prévia. 

 

DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE – decúbito lateral esquerdo; DLD -  decúbito lateral direito; 
DD_FIN - decúbito dorsal final. 
 
Figura 7. Indicador de qualidade da impedância cardiográfica (IQ_ICG) durante o banho 
no leito sem controle hidrotérmico dos pacientes infartados (n=23). Teste de Friedman e 
comparações de pares da mediana, Hospital de rede privada. Niterói – RJ, 2016.  
Fonte: Elaborada pela autora. 
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4.1.1  O EFEITO DO BANHO NO LEITO SOBRE AS VARIÁVEIS OXI-

HEMODINÂMICAS 

 

4.1.2 Variáveis de fluxo sanguíneo 

 

As variáveis de fluxo sanguíneo deste estudo estão relacionadas à Frequência 

Cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), 

pressão arterial média (PAM) e Índice Cardíaco (IC) que não se mostraram 

paramétricas. Calculando-se a mediana dos momentos da intervenção, os dados 

foram submetidos ao teste não paramétrico de Friedman. 

A Tabela 5 exibe as medidas de tendência central e o p-valor do teste, de 

cada variável de fluxo sanguíneo, com os respectivos períodos do BL. 

 

Tabela 5. Médias, desvio-padrão e Teste de Friedman das variáveis de fluxo 
sanguíneo durante o banho no leito dos pacientes infartados (n=23), unidade 
coronariana privada.  Niterói – RJ, 2016  

      Momentos do banho no leito     

 PRÉ-TESTE DD_INICIAL DLE DLD DD_FINAL PÓS-TESTE p-valor Ɨ 

FC 77 (±14) 79 (±14) 79 (± 20) 81 (±18) 78 (±15) 77 (±14) p=0.46 

SBP 126 (±30)  134 (±28) 129 (±34) 132 (±30) 129 (±24) 135 (±33) p=0.053 

DBP 73 (± 10) 78 (± 13) 74 (± 13) 76 (± 16) 73 (± 12) 76 (± 10) p=0.28 

PAM 87 (± 12) 92 (± 14) 88 (± 14) 90 (± 16) 87 (± 13) 91 (± 15) p=0.39 

IC 2,4 (± 0,8)  2,6 (± 0,9) 2,1 (± 0,8) 2,3 (± 0,8) 2,4 (± 0,7) 2,5 (± 1,1) p=0.000 

Legenda: DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE - decúbito lateral esquerdo; DLD -  decúbito 
lateral direito; DD_FIN - decúbito dorsal final. Ɨ teste calculado por mediana. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ocorreu discreto aumento do percentual da FC após o início do banho, com 

maior variação na mudança de decúbito, sendo DLE (26%) com média de 

79(±20)bpm e DLD (24%) com média 81bpm ± 18; há uma tendência ao retorno da 

frequência cardíaca após a intervenção, uma vez que observa-se um pré-teste com 

média de 77(±14)bpm e um pós-teste com média de 77(±14)bpm. As alterações 

ocorridas não foram significantes (p=0,46), não rejeitando H0, afirmando que as 

somas dos postos são iguais. 
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O comportamento da pressão arterial sistólica pouco se altera, variando mais 

em DLE quando comparada com o início do banho, apresentando 129(±34) mmHg; 

os demais momentos não obtiveram variações significantes (p=0,053). 

Durante o experimento, a pressão arterial diastólica apresentou-se no limite 

de normalidade em repouso (73mmmHg ± 10), obtendo sua maior variação em DLD 

de 21% com média de 76mmHg (±16); contudo, é estatisticamente insignificante 

(p=0,28). 

No que se refere à PAM, a maior variação da média foi em DLD, com 18% e 

pequenas oscilações ao longo do experimento como, por exemplo, o aumento da 

média no momento do decúbito dorsal inicial (92mmHg) e uma redução após as 

mudanças de lateralização em decúbito dorsal final (87mmHg). Entretanto, não 

houve variações acima de 25% do coeficiente de variação (CV), o que demonstra 

uma homogeneidade da amostra. 

Realizado o teste de Friedman, verificou-se uma significância de 0,39, a qual 

não permite rejeitar a hipótese nula e seguir com as comparações de pares. 

O índice cardíaco (IC) não apresentou amostra homogênea, havendo em 

todos os períodos variações de médias abaixo da normalidade (2,8-3,6 l/min/m²), o 

que conferiu diferença estatística significativa (p=0,000), evidenciando, portanto, a 

existência de, pelo menos, um dos grupos distintos entre si. 

Seguindo a análise do IC, com a comparação de pares, ocorreram seis 

interações significantes estatisticamente, como é visualizado na Tabela 06. Destas, 

o decúbito lateral esquerdo (DLE) foi o momento que mais apresentou diferença 

entre os demais períodos. 

 

Tabela 06. Comparação em pares da variável Índice 
cardíaco (IC) entre os momentos da intervenção sob 
os acometidos por IAM (n=23), hospital da rede 
privada. Niterói – RJ, 2016 (continua) 

IC 
Amostra1 - Amostra 2 

Estatística  
de teste. 

p-
valor 

DLD DD_FIN -0,50 0,423 

DLD DD_INIC 1,50 0,02 

DLD PÓS -1,41 0,02 

DLD PRÉ 1,19 0,05 
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Tabela 06. Comparação em pares da variável Índice 
cardíaco (IC) entre os momentos da intervenção sob 
os acometidos por IAM (n=23), hospital da rede 
privada. Niterói – RJ, 2016 (conclusão) 

DLE DLD -0,94 0,13 

DLE DD_FIN -1,44 0,02 

DLE  DD_INIC 2,44 0,000 

DLE PÓS -2,36 0,000 

DLE PRÉ 2,14 0,001 

 DD_INIC DD_FIN 1,00 0,11 

DD_FIN PÓS -0,92 0,14 

DD_FIN PRÉ 0,70 0,26 

PÓS DD_INIC 0,08 0,89 

PRÉ DD_INIC -0,31 0,62 

PRÉ PÓS -0,22 0,72 

Legenda: DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE- decúbito 
lateral esquerdo; DLD -  decúbito lateral direito; DD_FIN - 
decúbito dorsal final. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na Figura 08, a representação gráfica exibe o comportamento da mediana 

versus os momentos do banho no leito e a variação percentual da mediana, além 

das comparações em pares estatisticamente significantes da variável em questão. 
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Legenda: DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE - decúbito lateral esquerdo; DLD -  decúbito lateral  
direito; DD_FIN - decúbito dorsal final. 
 
Figura 08. Índice Cardíaco (IC) durante o banho no leito sem controle hidrotérmico dos 
pacientes infartados (n=23). Teste de Friedman, representação da mediana e variação 
percentual. Comparações de pares da mediana. Hospital de rede privada. Niterói – RJ, 2016.  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Verifica-se, no gráfico N, que, após as mudanças de decúbito, as variações 

negativas são expressivas, havendo três quedas bruscas quando comparadas ao 

repouso (pré-teste): em decúbito lateral esquerdo (2,1l/min/m²) com decréscimo de 

19%; em decúbito lateral direito em 15% e em decúbito dorsal final com 12%. 

Observa-se uma tendência ao retorno da estabilidade inicial antes da intervenção. 

Dentre as comparações, quando observado o DLE com o pós-teste, seu efeito 

de acréscimo do IC é significativamente estatístico (p=0,000). Entretanto, ao se 

comparar o DLE com o DD inicial, nota-se uma redução significante (p=0,000), assim 

como há aumento significativo com o DD final (p=0,02). 

Alterações de acréscimos foram estatisticamente significantes após a 

lateralização dos pacientes, quando observa-se a comparação do DLE e o pós-teste 

(p=0,000) e o DLD com o decúbito dorsal inicial (p=0,02) e pós-teste (p=0,02), 

respectivamente, o que revela o efeito da mudança de decúbito sobre o IC, com uma 

queda da mediana do DD inicial para DLD e um aumento no pós-teste, ambas 

significantes. 
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4.1.3 Variáveis de contratilidade 

 
No que se refere às variáveis de contratilidade: índice healther (HI), volume 

sistólico (VS), tempo de ejeção do ventrículo esquerdo (LVET), trabalho cardíaco 

esquerdo (LCW) e complacência arterial total (TAC), somente a TAC sofreu 

transformação logarítmica, assumindo uma distribuição normal e, em seguida, todas, 

supracitadas, foram submetidas à ANOVA de medidas repetidas. 

Enfatiza-se as médias, o teste paramétrico, a magnitude do efeito (η2) e o 

poder no teste de cada variável de contratilidade e os momentos da intervenção, na 

tabela abaixo (Tabela 07). 

 

 

 

 

 

 

 

 
A variável índice healther (HI) apresentou médias iguais no início e no final do 

banho, com alterações nas lateralizações, com coeficiente de variação maior do que 

25%, o que demonstra uma amostra não homogênea, contudo sem diferença 

estatisticamente significante (p=0,33) entre os momentos do banho.  

Observa-se que a magnitude do efeito (η2=0,06) sobre a variável foi pequena 

pela classificação de Cohen. Tal resultado não possibilita a rejeição da hipótese nula, 

afirmando que as médias durante todo o banho são iguais e ausência de correlação 

entre a variável dependente. 

As médias do volume sistólico (VS) mostram-se em um padrão de 

normalidade (60-180ml/bpm) no que tangem às variações, com grandes desvios (±) 

ao longo da intervenção. Ao submeter-se os dados ao teste estatístico, os mesmos 

Tabela 07. Teste de ANOVA das variáveis de contratilidade durante o banho no leito 
dos pacientes infartados (n=23), unidade coronariana privada.  Niterói - RJ, 2016 
 
 

Legenda:  DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE – decúbito lateral esquerdo; DLD -  decúbito lateral 
direito; DD_FIN - decúbito dorsal final; * tamanho do efeito. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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mostraram-se significantes estatisticamente (p=0,005), com uma magnitude de efeito 

de porte médio (η2=0,18). 

Com a rejeição da H0 do VS, pode-se afirmar que houve variâncias diferentes 

e que existe uma correlação entre os momentos da intervenção, permitindo seguir 

com o teste e realizar a comparação múltipla de Bonferroni (Tabela 08), a fim de 

identificar o exato período em que ocorreu a diferenciação significativa das médias.  

 
Tabela 08. Comparações múltiplas de Bonferroni 
da variável volume sistólico (VS) entre os 
momentos do banho no leito de pacientes 
acometidos por IAM (n=23), unidade coronariana 
privada. Niterói – RJ, 2016  

VS 
Amostra1 - Amostra 2 

p-valor 

Pré-Teste DD_Inicial 1,00 

 DLE 0,01 

 DLD 0,54 

 DD_Final 1,00 

 Pós-Teste 1,00 

DD_Inicial DLE 0,23 

 DLD 1,00 

 DD_Final 1,00 

 Pós-Teste 1,00 

DLE DLD 1,00 

 DD_Final 0,99 

 Pós-Teste 0,005 

DLD DD_Final 1,00 

 Pós-Teste 0,06 

DD_Final Pós-Teste 1,00 

Legenda: DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE - decúbito 
lateral esquerdo; DLD - decúbito lateral direito; DD_FIN - 
decúbito dorsal final. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A média da variável diferiu estatisticamente em dois momentos do banho no 

leito, quando comparadas com o pré-teste em DLE (p=0,01) e o mesmo decúbito 

versus o pós-teste (p=0,005). 
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Graficamente, verifica-se a variação da média com redução acentuada nas 

fases de mudança de decúbitos laterais, quando em DLE houve uma redução de 

18% e em DLD 11% quando comparados ao repouso. Observam-se diferenças 

estatísticas ao lateralizar os pacientes para DLE e, logo após, o retorno gradual ao 

volume de base (Figura 09). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE- decúbito lateral esquerdo; DLD - decúbito lateral direito; 
DD_FIN - decúbito dorsal final. 
 
Figura 09. Volume Sistólico (VS) durante o banho no leito sem controle hidrotérmico dos 
pacientes infartados (n=23).  ANOVA medidas repetidas dos momentos durante o BL e 
variação percentual média. Comparações múltiplas de Bonferroni. Niterói – RJ, 2016. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ainda sobre a estatística descritiva (Tabela 07), a variação do tempo de ejeção 

do ventrículo esquerdo (LVET) apresentou um coeficiente de variação <25%, em 

testes, ideal para a homogeneidade dos dados e resultado estatisticamente 

significante (p=0,006) quando foram comparadas as variâncias dos momentos do BL 

com magnitude do efeito (η2=0,19) de porte médio. 
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As comparações múltiplas da variável LVET foram apresentadas na Tabela 

09. Observa-se que há diferenças estatísticas comparando-se os dois momentos de 

mudança de decúbitos para as laterais com o período de pós-teste. 

 

Tabela 09. Comparações múltiplas de Bonferroni da 
variável Tempo de Ejeção do Ventrículo Esquerdo 
(LVET) entre os momentos do banho no leito de 
pacientes acometidos por IAM (n-23), unidade 
coronariana privada. Niterói – RJ, 2016 

LVET 
Amostra1 - Amostra 2 

p-valor 

Pré-Teste DD_Inicial 1,00 

 DLE 0,26 

 DLD 0,37 

 DD_Final 1,00 

 Pós-Teste 1,00 

DD_Inicial DLE 0,69 

 DLD 1,00 

 DD_Final 1,00 

 Pós-Teste 0,43 

DLE DLD 1,00 

 DD_Final 1,00 

 Pós-Teste 0,001 

DLD DD_Final 1,00 

 Pós-Teste 0,04 

DD_Final Pós-Teste 0,09 

Legenda: DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE - decúbito 
lateral esquerdo; DLD - decúbito lateral direito; DD_FIN - 
decúbito dorsal final. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As comparações estatisticamente significantes e o teste inferencial mostram 

as médias e a variação percentual das mesmas ao longo do experimento, havendo 

um declínio durante a lateralização do decúbito esquerdo, quando se refere ao 

período pré-teste ou de repouso, com variação de média 12% (249ms). Ocorre o 

retorno à estabilidade inicial ao término da lateralização, atingindo aumento de 3% 

na variação da média (291ms) no período pós-teste (Figura 10). 
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Comparando-se o DLE (249ms) versus o pós-teste (291ms), foi demonstrada 

significância estatística (p=0,001) do acréscimo em LVET, assim como há aumento 

significativo (p=0,039) do aumento das médias após a mudança do decúbito direito 

(DLD 264ms) e para o período pós-teste (291ms).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE- decúbito lateral esquerdo; DLD - decúbito lateral direito; 
DD_FIN - decúbito dorsal final. 
 
Figura 10. Tempo de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (LVET) durante o banho no leito sem 
controle hidrotérmico dos pacientes infartados (n=23). ANOVA medidas repedidas dos 
momentos durante o BL e variação percentual média. Comparações múltiplas de 
Bonferroni. Niterói – RJ, 2016. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No que concerne à variável de trabalho cardíaco esquerdo (LCW), observada 

na Tabela 10, as médias dos períodos de intervenção apresentaram, em sua maioria, 

pouca alteração; entretanto, ao analisar a lateralização para DLE e DLD há uma 

redução das médias (4,42 e 5,20 kg*m/m2), respectivamente. O teste resultou em 

alterações estatisticamente significantes (p=0,04), com um tamanho de efeito médio 

(η2=0,22). 
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Assim, rejeita-se a hipótese nula, afirmando que as variâncias dos momentos 

do banho no leito são diferentes entre si e há uma correlação, o que permite seguir 

com a análise do teste, a qual está demonstrada na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Comparações múltiplas de Bonferroni da variável 
Trabalho Cardíaco Esquerdo (LCW) entre os momentos do 
banho no leito de pacientes acometidos por IAM (n=23), unidade 
coronariana privada. Niterói – RJ, 2016 

LCW 
Amostra1 - Amostra 2 

p-valor 

Pré-Teste DD_Inicial 1,00 

 DLE 0,12 

 DLD 1,00 

 DD_Final 1,00 

 Pós-Teste 1,00 

DD_Inicial DLE 0,03 

 DLD 0,69 

 DD_Final 1,00 

 Pós-Teste 1,00 

DLE DLD 0,09 

 DD_Final 1,00 

 Pós-Teste 0,01 

DLD DD_Final 1,00 

 Pós-Teste 0,70 

DD_Final Pós-Teste 1,00 

Legenda: DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE - decúbito lateral esquerdo; 
DLD - decúbito lateral direito; DD_FIN - decúbito dorsal final. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Nas comparações múltiplas, dois momentos diferiram entre si: o decúbito 

dorsal inicial, comparado com o decúbito lateral esquerdo (p=0,03), e o decúbito 

lateral esquerdo com o período de pós-teste (p=0,01) (Tabela 10). A Figura 11 

apresenta o teste de ANOVA de medidas repetidas, as médias dos momentos do BL 

e variação da média percentual, além das comparações múltiplas de Bonferrroni, 

estatisticamente significantes da variável do trabalho cardíaco esquerdo (LCW). 
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As variâncias das médias, entre os períodos, são significantes 

estatisticamente (p= 0,05). Após o início da intervenção, ocorre aumento de 11% do 

LCW e decréscimo de 22% para a mudança de decúbito para o lado esquerdo, 

ambas em relação ao repouso. Essa lateralização é significativa ao se comparar o 

DD inicial e o DLE (p=0,03) e o mesmo decúbito comparado com momento pós-teste 

(p=0,01), seguido de aumento gradual dos parâmetros do LCW, compensando a 

queda e atingindo aumento de 9% no pós-teste, relacionado ao pré-teste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE - decúbito lateral esquerdo; DLD - decúbito lateral 
direito; DD_FIN - decúbito dorsal final. 
Figura 11. Trabalho Cardíaco Esquerdo (LCW) durante o banho no leito sem controle 
hidrotérmico dos pacientes infartados (n=23). ANOVA medidas repetidas dos momentos 
durante o BL e variação percentual média. Comparações múltiplas de Bonferroni. Niterói 
– RJ, 2016. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

As médias da variável complacência arterial total (TAC) mostraram-se abaixo 

do normal em todos os períodos do experimento, com pequenas oscilações e 

coeficiente de variação acima de 25%. A magnitude do efeito do teste foi de pequeno 

porte (η2=0,07), sem significância estatística (p=0,42) durante os momentos do 

banho no leito, conforme demonstrado na Tabela 07, o que não permitiu o 

seguimento da análise. 
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4.1.4 Variáveis Oximétricas 

 

As variáveis selecionadas para representarem a função oximétrica durante o 

banho no leito dos pacientes infartados foram: duplo produto (DP), consumo de 

oxigênio do miocárdio (mVO2), saturação de oxigênio (SpO2) e índice de oferta de 

oxigênio (IDO2); as duas primeiras mostraram-se normais em relação ao teste de 

normalidade, logo, analisadas por teste paramétrico; enquanto que as últimas foram 

analisadas pelo teste de Friedman, seguidas pela transformação logarítmica, mas, 

entretanto, permanecerem com distribuição anormal (Tabela 11).   

 

 

 

  

 

 

 

 

Legenda:  DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE – decúbito lateral esquerdo; DLD -  decúbito lateral 
direito; DD_FIN - decúbito dorsal final; * tamanho do efeito. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Observa-se que a variável DP manteve-se nos padrões de normalidade; 

entretanto, houve aumento dos valores ao iniciar o banho, com pico ao lateralizar o 

paciente para o decúbito direito. As variáveis DP e mvo2 apresentaram o mesmo 

comportamento no que tange ao tamanho de efeito (η2=0,09) de porte pequeno e 

não diferiram significativamente (p=0,19) para assumir alguma correlação e 

diferença entre as médias durante o BL, o que não permitiu continuar a análise. 

Os valores de médias da Spo2 mantiveram-se quase constantes, reduzindo 

apenas no DD_final. O coeficiente de variação apresentou uma homogeneidade 

amostral e porcentagens de variação baixa. Ao teste, não apresentaram efeito 

significativo estatisticamente (p=0,30), assumindo que os valores da SpO2 nos 

diferentes momentos são iguais. 

Tabela 11.  Medidas de tendência central, Teste de ANOVA e de Friedman das 
variáveis de oximétricas no banho leito dos pacientes infartados (n=23), unidade 
coronariana privada.  Niterói - RJ, 2016 
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Em contrapartida, as médias do IDO2 apresentaram-se abaixo do padrão de 

normalidade, com significância estatística (p=0.004), permitindo prosseguir com a 

comparação em pares dos momentos, representada pela Tabela 12.  

 

Tabela 12. Comparação em pares da variável Índice de oferta 
de oxigênio (IDO2) entre os momentos da intervenção sob os 
acometidos por IAM (n=23), hospital da rede privada. Niterói 
– RJ, 2016  

IDO2 
Amostra1 - Amostra 2 

Estatística  
de teste. p-valor 

DLE DD_INIC 2,37 0,001 

DLE PÓS -2,13 0,002 

DLE PRÉ 2,00 0,003 

DLE DD_FIN -2,39 0,02 

DLD DD_INIC 1,50 0,03 

DLD PÓS -1,27 0,06 

DLD PRÉ 1,13 0,10 

DLD DLE -0,87 0,20 

DLD DD_FIN -0,77 0,26 

DD_FIN DD_INIC 0,73 0,28 

DD_FIN PÓS -0,50 0,46 

PRÉ DD_INIC -0,37 0,59 

DD_FIN PRÉ 0,37 0,59 

PÓS DD_INIC 0,23 0,73 

PRÉ PÓS -0,13 0,84 

Legenda: DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE - decúbito lateral 
esquerdo; DLD - decúbito lateral direito; DD_FIN - decúbito dorsal final. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Dentre as comparações, observa-se que o DLE diferiu significativamente em 

todos os momentos do banho: decúbito esquerdo com o pré-teste (p=0,003), com 

dorsal inicial (p=0,001), com o decúbito dorsal final (p=0,02) e o pós-teste (p=0,002), 

exceto com o DLD, em que o mesmo diferiu do decúbito dorsal final (p=0,03) (Tabela 

12). 

A representação gráfica enfatiza as comparações de pares significantes 

estatisticamente, exibindo a mediana de cada período do banho e sua variação 

percentual (Figura 12). 
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DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE - decúbito lateral esquerdo; DLD - decúbito lateral 
direito; DD_FIN - decúbito dorsal final.  

Figura 12. Índice de oferta de oxigênio (IDO2) durante o banho no leito sem controle 
hidrotérmico dos pacientes infartados (n=23). Teste de Friedman, representação da 
mediana e variação percentual. Comparações de pares da mediana significantes. 
Hospital de rede privada. Niterói – RJ, 2016. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No gráfico acima, observa-se um declínio brusco da variação da mediana 

após o início da intervenção, com quedas durante a lateralização dos decúbitos DLE 

(21%) e DLD (31%) em relação ao período de repouso, tendendo ao retorno do 

padrão de base inicial, variando positivamente e superior no momento após a 

intervenção (pré-teste = 4%). 

Nas comparações de pares, é evidenciado o efeito do lateralização sobre a 

variável, em que o DLE (372 ml/min/m2) difere nos momentos de pré-teste 

(470ml/min/m2) (p=0.003) e DD_inicial (468ml/min/m2) (p=0.03). Este efeito é 

enfatizado ao término do decúbito esquerdo, apresentando aumento significativo ao 

se comparar com o DD_final (417ml/min/m2) (p=0.02) e o pós-teste (488ml/min/m2) 

(p=0.002); 
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No que se refere ao DLD (323 ml/min/m2) comparado ao DD_inicial, há queda 

da mediana de IDO2, o que é estatisticamente significante (p=0.03).  

 

4.1.5 Variáveis de Impedância 

 

No que tange às variáveis de impedância, destacam-se o índice do conteúdo 

do fluído torácico (TFCI) e a impedância de base (Z), cujos dados da variável TFCI, 

ao serem submetidos ao teste não paramétrico e Z à analisada pela ANOVA de 

medidas repetidas (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Medidas de tendência central, Teste de ANOVA e de Friedman das 
variáveis de impedância, durante o banho no leito dos pacientes infartados (n=23), 
unidade coronariana privada.  Niterói – RJ, 2016 

 

 

 

 
Legenda:  DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE – decúbito lateral esquerdo; DLD -  decúbito lateral 
direito; DD_FIN - decúbito dorsal final; Ɨ teste calculado por mediana; * tamanho do efeito 

 

Na tabela acima, verificam-se alterações discretas da média de TFCI. No 

início do BL, o pré-teste é igual a 20 1/kOhm/m², com aumento em DD inicial (21 

1/kOhm/m²) e retorno ao basal no momento da lateralização para o decúbito 

esquerdo (20 1/kOhm/m²), demonstrando significância estatística (p=0,027), 

permitindo rejeitar a H0 e afirmar que, ao menos um dos grupos apresenta a soma 

dos postos diferentes. 

Conforme evidenciado na Tabela 14, o DLE diferiu em três períodos: decúbito 

dorsal inicial (p=0.02), decúbito dorsal final (p=0.01) e no momento pós-teste 

(p=0.04); e DLD, se comparado com DD_inicial (p=0.03) e DD_final (p=0.02). 
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Tabela 14. Comparação em pares da variável Índice de 
oferta de oxigênio (TFCI) entre os momentos da 
intervenção sob os acometidos por IAM (n=23), 
hospital da rede privada. Niterói – RJ, 2016. 

TFCI 
Amostra1 - Amostra 2 

Estatística  
de teste. p-valor 

DLE DD_INIC 2,36 0,02 

DLE DD_FIN -2,52 0,01 

DLE PÓS -2,09 0,04 

DLD DD_INIC 2,21 0,03 

DLD DD_FIN -2,36 0,02 

DLD PÓS -1,93 0,053 

PRÉ DD_INIC -1,22 0,22 

PRÉ DD_FIN -1,38 0,17 

DLE PRÉ 1,14 0,25 

DLD PRE 0,98 0,32 

PRÉ PÓS -0,95 0,34 

PÓS DD_INIC 0,27 0,78 

PÓS DD_FIN 0,43 0,66 

DD_INIC DD_FIN -0,16 0,87 

DLE DLD -0,16 0,87 

Legenda: DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE - decúbito lateral 
esquerdo; DLD - decúbito lateral direito; DD_FIN - decúbito dorsal 
final. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A representação gráfica exibe o comportamento da mediana versus o 

momento do banho no leito e a variação percentual da mediana, bem como as 

comparações em pares estatisticamente significantes da variável em questão (Figura 

13). 
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DD_INIC - decúbito dorsal inicial; DLE - decúbito lateral esquerdo; DLD - decúbito lateral direito; 
DD_FIN - decúbito dorsal final. 
 
Figura 13. Índice do Conteúdo do Fluxo Torácico (TFCI) durante o banho no leito em controle 
hidrotérmico dos pacientes infartados (n=23). Teste de Friedman, representação da mediana 
e variação percentual. Comparações de pares da mediana significantes. Hospital de rede 
privada. Niterói – RJ, 2016. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

A variável TFCI sofre influência significativa estatisticamente ao início e ao 

término da intervenção, com acréscimo na mediana de 5% em ambos os períodos, 

em relação ao repouso, ou seja, ao momento pré-teste. 

Na comparação do DLE (19 1/kOhm/m2) com DD inicial (20 1/kOhm/m2), o 

efeito do BL decresceu significativamente (p=0,02) o TFCI. Apesar da mesma 

mediana, a comparação do DLE com o DD final (19 1/kOhm/m2) apresentou-se 

estatisticamente significativa (p=0,01). A mudança para o decúbito lateral esquerdo 

se expressa impactante significativamente quando comparada com o pós-teste (20 

1/kOhm/m2) (p=0,04) com o aumento do TFCI.  

Em comparação com o DLD (19 1/kOhm/m2), com o momento do DD inicial, 

o decréscimo após a lateralização foi significativo (p=0,04). Comparando o mesmo 
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decúbito com o DD final, verificam-se medianas com o mesmo valor, porém 

significantes estatisticamente (p=0,02).  

Analisando-se o comportamento das médias da impedância de base (Z) ao 

longo da intervenção, constata-se que há variações pequenas, não resultando em 

significância estatística (p=0,07) entre os momentos do BL. Em adição, observa-se 

a magnitude do efeito (η2=0,11) sobre a variável pequena. 

Tal resultado faz com que não seja rejeitada a hipótese nula de que as médias 

durante todo o banho são iguais e há ausência de correlação entre a variável 

dependente. 

 

4.2 EFEITO AGUDO DO BANHO NO LEITO SOBRE O TIPO DE IAM E A PRIMEIRA 

MUDANÇA DE DECÚBITO 

 

4.2.1 Tipos de Infarto 

 

Para avaliar os desfechos e possíveis influências, foram separados os grupos 

de pacientes com IAM sem supra do segmento s-t (IAMsSSST) e com supra 

(IAMcSSST), comparando as médias em cada seguimento de fluxo, contratilidade, 

oximétrica, de impedância e suas respectivas variáveis, as quais foram submetidas 

ao Teste-t de student, previstas no objetivo da pesquisa. 

A Tabela 15 apresenta os resultados do teste-t para os pacientes com 

IAMsSSST (n=11), exibindo as médias nos períodos pré e pós, o desvio-padrão, o 

valor de teste e o p -valor, separados por função oxi-hemodinâmica. 

 

Tabela 15. Teste -t student e os tipos de IAM para os efeitos 
do banho sobre as variáveis de fluxo, contratilidade, 
oximétricas e impedância, nos pacientes IAMsSSST (n=11), 
unidade coronariana privada. Niterói – RJ, 2016 (continua) 

IAMsSSST 
(n=11)  

Momento 
do banho 

Média 
Desvio 
padrão 

t p-valor 

Fluxo      

FC 
PRÉ 
PÓS 

76 
77 

13 
13 

-0,53 0,607 

PAS 
PRÉ 
PÓS 

127 
143 

37 
40 

-4,05 0,002 
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Tabela 15. Teste -t student e os tipos de IAM para os efeitos 
do banho sobre as variáveis de fluxo, contratilidade, 
oximétricas e impedância, nos pacientes IAMsSSST (n=11), 
unidade coronariana privada. Niterói – RJ, 2016 (conclusão) 

PAD 
PRÉ 
PÓS 

72 
77 

10 
10 

-1,99 0,075 

PAM 
PRÉ 
PÓS 

86 
93 

12 
18 

-2,74 0,021 

IC 
PRÉ 
PÓS 

2,3 
2,6 

0,6 
0,7 

-1,68 0,124 

Contratilidade      

VS 
PRÉ 
PÓS 

59 
65 

25 
22 

-1,41 0,189 

HI 
PRÉ 
PÓS 

8 
10 

5 
6 

-1,50 0,165 

LVET 
PRÉ 
PÓS 

281 
297 

50 
57 

-1,20 0,257 
 

LCW 
PRÉ 
PÓS 

5,0 
6,0 

2,0 
2,0 

-3,65 0,005 

TAC PRÉ 
PÓS 

1,2 

1,2 

0,5 

0,7 
-0,006 0,995 

Oximétricas      

DP PRÉ 
PÓS 

9834,25 

11149,40 

3201,92 

3296,54 
-3,15 0,010 

mVO2 PRÉ 
PÓS 

7,47 

9,31 

4,48 

4,61 
-3,15 0,010 

IDO2 PRÉ 
PÓS 

433 

475 

115 

98 
-1,60 0,145 

SPO2 
PRÉ 
PÓS 

96 

97 

2 

3 -2,70 0,025 

Impedância      

TFCI PRÉ 
PÓS 

19 

19 

3 

3 
-1,80 0,095 

Z PRÉ 
PÓS 

28 

29 

4 

4 
1,30 0,219 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Os pacientes com infarto sem supra, após a intervenção do banho no leito, 

apresentaram aumento estatisticamente significante na PAS, pois até o momento 

pré a média era de 127 mmHg, passando para 143 mmHg (p=0.002), assim como 

na PAM, sendo pré-teste de 86 mmHg e pós 93 mmHg (p=0,021). 

Na análise do efeito agudo do BL sobre as variáveis de contratilidade houve 

aumento significante estatisticamente do trabalho cardíaco esquerdo (LCW). 

Percebe-se que no momento pré-teste era de 5,0 kg*m/m2 (+-2) e no pós-teste era 

de 6,0 kg*m/m2 (+-2), com p-valor de 0,005. 
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A variável de duplo produto (DP) se assemelha ao mVO2 em aspectos do 

teste, por ser utilizado como medida indireta; assim, observa-se que ambos foram 

significantes estatisticamente (p=0,010), representando aumento após a intervenção 

(pré= 7,5; pós= 9,3 mlO2/100gVE/Min). Não obstante, a SPO2 também aumenta 

significantemente, com pré 96%, pós 97% e p=0,025. Nas demais variáveis, não há 

aumento significante ou instabilidade das médias. 

Na Tabela 16, os dados foram apresentados com os pacientes acometidos 

pelo IAMcSSST, compostos por 12 indivíduos, representados em categorias da 

função oxi-hemodinâmica, com as médias dos momentos pré-teste e pós-teste, o 

valor do teste e o p-valor. 

 

Tabela 16. Teste -t student e os tipos de IAM para os efeitos 
do banho sobre as variáveis de fluxo, contratilidade, 
oximétricas e impedância, nos pacientes IAMcSSST (n=12), 
unidade coronariana privada. Niterói – RJ, 2016 (Continua) 

IAMcSSST 
(n=12) 

Momento 
do banho 

Média 
Desvio 
padrão 

t p-valor 

Fluxo      

      

FC PRÉ 
PÓS 

76 
77 

15 
15 

-0,24 0,811 

PAS PRÉ 
PÓS 

125 
127 

22 
22 

-0,80 0,444 

PAD 
PRÉ 
PÓS 

75 
74 

11 
10 

0,75 0,471 

PAM PRÉ 
PÓS 

88 
87 

11 
10 

1,25 0,241 

IC PRÉ 
PÓS 

2,5 

2,4 

0,9 

0,9 
0,54 0,601 

 

Contratilidade      

VS PRÉ 
PÓS 

59 
59 

29 
30 

0,01 0,992 

HI PRÉ 
PÓS 

9 
9 

6 
6 

0,04 0,970 

LVET 
PRÉ 
PÓS 

280 
274 

67 
62 

0,36 0,728 

LCW PRÉ 
PÓS 

5,6 
5,5 

2,7 
2,8 

0,32 0,759 

TAC PRÉ 
PÓS 

1,4 

1,3 

1,0 

0,8 
0,71 0,499 
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Tabela 16. Teste -t student e os tipos de IAM para os efeitos do 

banho sobre as variáveis de fluxo, contratilidade, oximétricas e 

impedância, nos pacientes IAMcSSST (n=12), unidade 

coronariana privada. Niterói – RJ, 2016 (Conclusão) 

Oximétricas      

DP PRÉ 
PÓS 

9453,20 

9667,53 

1541,87 

2141,37 
-0,47 0,645 

mVO2 PRÉ 
PÓS 

6,9 

7,2 

2,0 

3,0 
-0,47 0,645 

IDO2 PRÉ 
PÓS 

498 

488 

224 

219 
1,32 0,802 

SPO2 PRÉ 
PÓS 

96 

95 

1 

3 
0,26 0,213 

Impedância      

TFCI PRÉ 
PÓS 

21 

21 

5 

5 
-0,55 0,590 

Z PRÉ 
PÓS 

28 

28 

4 

4 
-0,26 0,802 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ao analisar o efeito agudo da intervenção do BL, sem controle hidrotérmico, 

verifica-se que há decréscimos insignificantes na maioria das variáveis do grupo dos 

pacientes infartados com supra. Variáveis de fluxo: PAS (75 - 74mmHg; p=0,48); 

PAM (88 - 87mmHg; p=0,24); IC (2,5 -2,4l/min/m²; p=0,60). Variáveis de 

contratilidade: LVET (280 - 274ms; p=0,73); LCW (5,6 - 5,5 kg*m/m2; p=0,76); TAC 

(1,4 - 1,3ml/mmHg; p=0,50) e; oximétricas: IDO2 (498 – 488ml/min/m²; p=0,80) e 

SPO2 (96 – 95%; p=0,21). 

 
4.2.2 Primeira lateralização do decúbito 

 
A Tabela 17 apresenta os dados dos pacientes em DLD, os quais foram 

separados por função: fluxo, contratilidade, oximétrica e impedância com as médias 

dos períodos pré e pós, o valor do teste-t de student e o p-valor. 
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Tabela 17. Teste -t de student da primeira lateralização à 
direita (DLD n=06) para os efeitos do banho sobre as 
variáveis de fluxo, contratilidade, oximétricas e impedância, 
nos pacientes infartados, unidade coronariana privada. 
Niterói – RJ, 2016 (Continua) 

DLD (n=06) 
Momentos 
do banho 

Média 
Desvio 
padrão 

t p-valor 

Fluxo      

FC PRÉ 
PÓS 

75 
72 

7 
6 

1,35 0,234 

PAS PRÉ 
PÓS 

123 
129 

21 
30 

-1,51 0,191 

PAD 
PRÉ 
PÓS 

76 
76 

11 
12 

0,28 0,787 

PAM PRÉ 
PÓS 

89 
90 

12 
12 

-0,88 0,421 

IC PRÉ 
PÓS 

3,0 

3,0 

0,9 

0,5 
-0,67 0,534 

Contratilidade      

VS PRÉ 
PÓS 

75 
81 

27 
14 

-0,87 
0,434 

HI PRÉ 
PÓS 

11 
13 

3 
3 

-1,15 0,312 

LVET 
PRÉ 
PÓS 

300 
306 

38 
25 

-0,40 0,710 

LCW PRÉ 
PÓS 

6,8 
7,3 

2,5 
1,4 

-0,79 0,474 

TAC PRÉ 
PÓS 

2,0 

2,0 

1,2 

1,0 
0,28 0,793 

Oximétricas      

DP PRÉ 
PÓS 

9236,77 

9406,93 

1883,01 

2850,42 
-0,41 0,699 

mVO2 PRÉ 
PÓS 

6,6 

7,0 

2,6 

4,0 
-0,41 0,699 

IDO2 PRÉ 
PÓS 

612 

615 

223 

136 
-0,05 0,963 

SPO2 PRÉ 
PÓS 

97 

95 

0,9 

4,2 
1,18 0,303 
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Tabela 17. Teste -t de student da primeira lateralização à 

direita (DLD n=06) para os efeitos do banho sobre as variáveis 

de fluxo, contratilidade, oximétricas e impedância, nos 

pacientes infartados, unidade coronariana privada. Niterói – 

RJ, 2016 (Conclusão) 

Impedância      

TFCI PRÉ 
PÓS 

20 

21 

5 

7 
-1,70 0,399 

Z PRÉ 
PÓS 

29 

29 

4 

5 
0,94 0,150 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A primeira mudança de decúbito iniciado pelo lado direito alterou 

discretamente a maioria das variáveis, tendo como destaque as de fluxo: queda na 

FC (75-72 bpm; p=0,23); aumento na PAS (123 – 129 mmHg; p=0,19) e PAM (89 – 

90 mmHg; p=0,42). 

Nas variáveis de contratilidade, apenas a TAC se manteve estável. As demais 

sofreram acréscimos: VS (75 – 81ml/bpm; p=0,43); HI (11 – 13 Ohm/s²; p=0,31); 

LVET (300 – 306ms; p=0,71) e LCW (6,8 – 7,3 kg*m/m2; p=0,47). 

O consumo de oxigênio do miocárdio, assim como a oferta e distribuição de 

oxigênio, também sofreram alterações: mVO2 (6,6 – 7,0mlO2/100gVE/Min; p=0,70); 

IDO2 (612 - 615ml/min/m; p=0,96) e SPO2 (97 – 95%; p=0,30). A única variável de 

impedância alterada foi o TFCI (20 - 21 1/kOhm/m²; p=0,40). Não houve diferença 

significativa nas médias ao alfa de 0,05. 

Os pacientes que iniciaram a lateralização em DLE estão demonstrados na 

Tabela 18, estratificados por categorias funcionais, de fluxo, contratilidade, 

oximétrica e impedância como o modelo anterior, e obedecendo as mesmas medidas 

dos períodos pré e pós. 
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Tabela 18. Teste -t de student da primeira lateralização à 
esquerda (DLE n=17) para os efeitos do banho sobre as 
variáveis de fluxo, contratilidade, oximétricas e impedância, 
nos pacientes infartados, unidade coronariana privada. 
Niterói – RJ, 2016 

DLE (n=17) 
Momentos 
do banho 

Média 
Desvio 
padrão 

t p-valor 

Fluxo      

FC PRÉ 
PÓS 

77 
79 

16 
16 

-1,17 0,260 

PAS PRÉ 
PÓS 

128 
137 

33 
35 

-2,89 0,011 

PAD 
PRÉ 
PÓS 

72 
75 

10 
10 

-1,53 0,148 

PAM PRÉ 
PÓS 

87 
90 

12 
15 

-1,68 0,114 

IC PRÉ 
PÓS 

2,2 

2,3 

0,6 

0,7 
-0,45 0,661 

Contratilidade      

VS PRÉ 
PÓS 

54 
56 

24 
25 

-0,56 0,582 

HI PRÉ 
PÓS 

8 
8 

5 
6 

-0,13 0,896 

LVET 
PRÉ 
PÓS 

275 
280 

62 
65 

-0,39 0,703 

LCW PRÉ 
PÓS 

4,7 
5,2 

2,0 
2,6 

-1,53 0,150 

TAC PRÉ 
PÓS 

1,0 

1,0 

0,5 

0,5 
0,48 0,645 

Oximétricas      

DP PRÉ 
PÓS 

9796,34 

10784,03 

2683,28 

2801,24 
-2,41 0,029 

mVO2 PRÉ 
PÓS 

7,4 

8,8 

3,7 

3,9 
-2,41 0,029 

IDO2 PRÉ 
PÓS 

416 

438 

134 

153 
-0,80 0,433 

SPO2 PRÉ 
PÓS 

96 

96 

2 

3 
-0,92 0,369 

Impedância      

TFCI PRÉ 
PÓS 

20 

20 

4 

4 
-0,23 0,824 

Z PRÉ 
PÓS 

28 

28 

4 

4 
-0,02 0,980 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A mudança do primeiro decúbito para o lado esquerdo influenciou em todas 

as variáveis de fluxo sanguíneo na maioria das de contratilidade e oximétricas. 

Ocorreu aumento na FC (77-79 bpm; p=0,26); PAS (128-137 mmHg; p=0,01); 

PAM (87-90 mmHg; p=0,42) e IC (2,2 – 2,3 l/min/m²; p=0,66), havendo significância 

estatística na pressão arterial sistólica; contudo, não elevou a média ao padrão 

considerado de risco. 

Nas variáveis de contratilidade, pequenos efeitos sem significância estatística 

impactaram no VS (54 - 56 ml/bpm; p=0,43), LVET (275-280 ms; p=0,70) e, LCW 

(4,7-5,2 kg*m/m2; p=0,15). 

O consumo de oxigênio pelo miocárdio e o índice de oferta de oxigênio 

sofreram o efeito da intervenção, quando o mVO2 teve aumento significativo (7,4 - 

8,8 mlO2/100gVE/Min; p=0,03) e o IDO2 (416 - 438ml/min/m; p=0,43) apresentou 

ascensão sem significância estatística. 

 

4.2.3  A temperatura e impacto o sobre as variáveis oxi-hemodinâmicas 

 

A aferição da temperatura do paciente e da água deu-se conforme descrito no 

capítulo de metodologia, nos períodos de 0, 5, 10, 15, 20 minutos e, conforme 

demonstrado nas Figuras 14 e 15, foram realizadas as médias de cada momento. 

Figura 14. Médias da temperatura corporal e variação percentual média durante o banho 
no leito, dos pacientes infartados (n=18), unidade coronariana privada. Niterói – RJ, 2016  
Fonte: Elaborada pela autora. 
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O gráfico acima (Figura 14), representa a média em cada minuto da 

temperatura corporal dos pacientes, submetidos ao banho no leito, sem controle 

hidrotérmico. Nota-se que há uma perda de 0,2% nos cinco primeiros minutos, que 

se mantém até um acentuado aumento de temperatura 10 minutos após (36,2°C) 

(0,1%) em relação com repouso, seguido de uma queda, no término da intervenção, 

de 0,8%(35,9°C), quando comparado ao minuto 0 (zero).  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Médias da água do banho e variação percentual média durante a 
intervenção nos pacientes infartados (n=18), unidade coronariana privada. Niterói – 
RJ, 2016  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na representação gráfica da temperatura da água do banho no leito (Figura 

15), observa-se uma queda ao longo do experimento, partindo de temperatura média 

da água de 38,9°C até o término, após 20 minutos, com uma perda de 14% em 

relação ao tempo 0 (zero), com média de 33,4°C. 

A título de registro, a Tabela 19 demonstra as médias das temperaturas do 

ambiente e da umidade do ar do local em que foram realizados os banhos no leito. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Durante a intervenção, a temperatura do ambiente tendeu a aumentar 

gradativa e discretamente, pois no momento 0 (zero) encontrava-se a 22,10°C e 

após 20 minutos ficou com média de 22,50°C. Entretanto, a umidade do ar 

apresentou queda nos 5 minutos iniciais (63,20% - 62,70%), até um pico aos 15 

minutos após a intervenção (63,70%), reduzindo ao término de 20 minutos (63,50%). 

As variáveis dependentes que possuíam distribuição de dados normais após 

o teste de Shapiro-Wilk e atenderam aos pressupostos da regressão linear 

multivariada foram as seguintes: VS (volume sistólico), LVET (tempo de ejeção do 

ventrículo esquerdo), LCW (trabalho cardíaco esquerdo, TAC (complacência arterial 

total) e o mVO2 (consumo de oxigênio do miocárdio). Das variáveis independentes, 

destacam-se a temperatura corporal e a temperatura da água. (Tabela 20). 

 

Tabela 20. Modelos de regressão linear multivariada entre a 
temperatura corporal e da água do banho sobre as variáveis de 
contratilidade dos pacientes infartados (n=18), unidade coronariana 
privada. Niterói – RJ, 2016 (continua). 

Variáveis Médias 
Correlação 
de Pearson 

p-valor Durbin-
Watson 

Teste F p-valor 

VS 65   (±25)      

Temp. 
Corporal 

   35,99 (±0,71) -0,18 0,25 
1,44 2,80 0,09 

Temp. 
Água 

36,69 (±2,33) 0,49 0,02    

 
      

Tabela 19. Temperatura e umidade relativa do ar média da 
unidade coronariana privada. Niterói – RJ, 2016. 

Tempo (minutos) 
Temperatura do 
Ambiente (°C) 

Umidade do ar (%) 

0 22,10 63,20 

5 22,10 62,70 

10 22,30 63,20 

15 22,40 63,70 

20 22,50 63,50 
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Tabela 20. Modelos de regressão linear multivariada entre a temperatura 
corporal e da água do banho sobre as variáveis de contratilidade dos 
pacientes infartados (n=18), unidade coronariana privada. Niterói – RJ, 2016 
(conclusão). 

LVET    288  (±47)      

Temp. 
Corporal 

35,99 (±0,71) 0,26 0,16 
2,02 0,90 0,42 

Temp. 
Água  36,69 (±2,33) 0,24 0,18    

LCW      6   (±2,14)      

Temp. 
Corporal   36,03 (±0,72) 0,04 0,44 

1,75 0,88 0,44 

Temp. 
Água 

36,60 (±2,38) 0,35 0,09    

TAC  1,30 (±0,68)      

Temp. 
Corporal 36,02 (±0,72) -0,07 0,39 

0,95 4,11 0,04 

Temp. 
Água 

36,02 (± 2,38) 0,60 0,007    

mVO2 8 (±3)      

Temp. 
Corporal 36,01(± 0,70) 0,33 0,10 

1,53 2,86 0,91 

Temp. 
Água 36,45(± 2,39) -0,37 0,07    

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em análise ao teste de regressão linear multivariada (Tabela 20), as variáveis 

dependentes estabeleceram uma correlação com a temperatura corporal entre muito 

fraca e fraca, variando de 0,04 a 0,3, não sendo estatisticamente significantes. Não 

obstante, a temperatura da água apresentou correlações de fraca à moderada (0,37 

a 0,60).  

No teste de correlação de Pearson, considera-se que na H0 = não há 

correlação significante entre as variáveis e na Ha= existe correlação significante 

entre as variáveis. Assim, apenas a temperatura da água mostrou significância 

estatística entres o VS (p=0,02), TAC (p=0,007) e mVO2 (p=0,07). 

Em seguida, o teste de Durbin-Watson  remete: em H0= não existe correlação 

nos resíduos das variáveis e em Ha = há existência de correlação nos resíduos das 

variáveis. Sendo assim, autocorrelação entre os resíduos é indicada por valores 

significativamente diferentes de 2.  
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Apenas na variável LVET (2,02), o teste de Durbin-Watson permitiu continuar 

a análise quando verifica-se o teste F de análise da variância (ANOVA), o qual 

determina: em H0= não existe diferença entre as médias e na Ha= existe diferença 

entre as médias. 

No entanto, não houve diferença entre as médias do LVET (p=0,42). Assim, 

os modelos determinados não se mostraram úteis para prever a influência da 

temperatura do paciente e da temperatura água do banho no leito sobre as variáveis 

dependentes. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A amostra caracteriza-se por apresentar média de idade de 68 anos (± 11), 

corroborando com a incidência de mortalidade do sexo masculino, da raça branca, 

em sua maioria, acometidos pelas doenças cardiovasculares, das quais 24% são 

indivíduos entre 20 e 59 anos. Dentre esses óbitos, o infarto agudo do miocárdio 

expressa um aumento de 48% nas últimas décadas, segundo o Departamento do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS)(66, 67). 

Em 2004, as evidências já mostravam que 80% das mortes por DCV estavam 

associadas aos fatores de riscos modificáveis, como hipertensão, diabetes, 

dislipidemia, inatividade física, obesidade, tabagismo, dietas não saudáveis e 

estresse psicossocial( 68, 69). 

Destaca-se, na amostra, a presença de tais fatores, pois 70% são hipertensos, 

48% dislipidêmicos, 43% diabéticos, 52% pré-obesos, 09% tabagistas e 04% etilistas 

sociais (Tabela 1) 

Dos pacientes diagnosticados hipertensos, 61% faziam uso domiciliar de 

algum fármaco antihipertensivo; destes 35% eram da classe dos beta-bloqueadores. 

Dentre os indivíduos dislipidêmicos, 61% não relataram ou não havia registro de 

fármaco de uso diário. Labarthe e Dunbar afirmam que a deslipidemia é o preditor 

para as DCV, tornando-se o fator primordial quando ocorre em elevadas 

concentrações séricas de lipoproteína de baixa densidade (LDL)(70). 

Verificou-se prevalência de internação de pacientes com IAMcSSST (52%) e 

classificados em Killip-Kimball I (96%), em estudo realizado de coorte retrospectiva 

de adultos no Hospital Universitário do Rio de Janeiro (n=652 prontuários), no qual 

foram identificados 242 (37,1%) diagnosticados com IAMcSST, 162 (24,9) IAMsSST 

e 232 (35,6%) de angina instável (AI)(71). 

O indicador de qualidade da impedância cardiográfica (IQ_ICG), determina a 

precisão dos dados aferidos. Durante o banho, a intervenção do sinal do IQ_ICG 

mostrou-se acima do estabelecido pelo fabricante (25%)(42), apresentando diferenças 

estatisticamente significantes (p=0,001) com queda na mudança de decúbito 

esquerdo (24%), em que está alteração foi significativa, apenas quando se comparou 

o DLE com o momento pré-teste, ou seja, sem repouso. Acredita-se que a 

movimentação do banho e associação com a água tenham interferido no indicador, 
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apesar do treinamento, com pesquisa sobre o método e formulação de um 

planejamento para a execução da prática.  

Atualmente encontram-se vários trabalhos em caráter ambulatorial, com 

pacientes com insuficiência cardíaca, hipertensão, comparações diagnósticos, em 

exercício. Muitos autores relatam as alterações do sinais de qualidade, influenciados 

por artefatos elétricos e movimentação, uma vez que o aumento da contração da 

musculatura esquelética torna-se um artefato(72,43,73). 

A ICG, há tempos, foi interrogada quanto à confiabilidade de seus resultados; 

entretanto, em 2012, um estudo de validação comparou a impedância cardiográfica 

com o padrão ouro para o cálculo de volumes cardíacos, a ressonância. Avaliando 

31 pacientes, a ICG apresentou acurácia no cálculo do débito cardíaco quando 

comparada à ressonância magnética cardíaca(43). 

Em consonância com a V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia 

sobre Tratamento do IAM, os betabloqueadores diminuem a FC, a pressão arterial e 

o inotropismo, influenciando, sinergicamente, no mVO2, ou seja, diminuem o 

consumo de oxigênio pelo miocárdio. O objetivo terapêutico consiste em beneficiar 

a perfusão miocárdica através do aumento do fluxo da circulação colateral. Tais 

ações são importantes para reduzir a taxa de ruptura miocárdica, a área do infarto e 

melhorar a função cardíaca(74). 

Observa-se que a frequência cardíaca (77bpm), a pressão arterial sistólica 

(126mmHg), a pressão arterial diastólica (73mmHg) e a pressão arterial média 

(87mmHg), em repouso, apresentam médias em parâmetros normais de referência, 

para o qual foi assumida a FC de 60-100bpm, PAS 100-130 mmHg, PAD de 80-85 

mmHg e PAM de 80-87 mmHg(75). 

Dentre as variáveis de fluxo, o índice cardíaco (2,4 l/min/m²), inicialmente, 

apresentou média abaixo do padrão (2,8-3,6 l/min/m²)(12), sugerindo um possível 

efeito dos betabloqueadores, resultando no inotropismo negativo. 

O IC manteve médias baixas e foi estatisticamente significante (p=0,000) ao 

lateralizar os pacientes, tanto para o decúbito esquerdo (2,1 l/min/m²) quanto para o 

direito (2,3 l/min/m²), tendendo a retornar ao padrão do repouso após a manipulação. 

Considerando que a área de maior acometimento do infarto foi a parede 

anterior (30%) em consonância à médias baixas de IC, pode-se associar este à 

hipoperfusão ou baixo débito cardíaco. Entretanto, durante toda a pesquisa, tais 

parâmetros não repercutiram clinicamente. As complicações mais frequentes do IAM 
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de parede anterior incluem a diminuição do DC e sinais de hipoperfusão no IAM são 

detectáveis quando o IC < 2,2 l/min/m²(76).  

A intervenção banho no leito abrange não apenas os aspectos fisiológicos 

mas também atinge o campo psicológico. A exaltação do contexto sociocultural de 

se despir ou ser despido na frente no outro causa ansiedade. A ansiedade pode 

exercer um fator importante para as repercussões oxi-hemodinâmicas, uma vez que 

ativa o sistema nervoso simpático, aumentando a contratilidade cardíaca, a pressão 

arterial, a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio(77).  

Em decúbito dorsal, ao iniciar-se o procedimento, após 5 minutos de repouso, 

não há mobilidade intensa e observa-se aumento, mesmo que discreto, na maior 

parte das variáveis: FC, PAS, PAD, PAM, IC, LCW e mVO2, sendo apenas o IC e o 

LCW estatisticamente significantes. 

Uma outra variável de destaque é o volume sistólico, que refere-se à 

quantidade de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo por batimento (60-180 

ml/bpm), associado assim, ao débito cardíaco e à frequência cardíaca(76). O VS, em 

repouso, mostrou-se normal (62ml/bpm) e foi estatisticamente significante (p=0,005); 

se comparadas as médias, em DLE houve uma queda para 50 ml/bpm. Tendo em 

vista que não houve repercussões clínicas, um outro fator de influência é a 

movimentação (DLE-DLD).  

No que tange à distensibilidade / rigidez do sistema vascular arterial, 

representada por TAC, a variável oscila após o início da intervenção, seguindo as 

alterações na variável de fluxo sanguíneo (IC) e contratilidade (LVET e LCW). O 

período de permanência em decúbito lateral é associado ao maior consumo 

oximétrico, cujo efeito deletério do DLE pode ser atribuído à compressão e redução 

da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo(78, 39). 

No presente estudo, foi realizada uma randomização para selecionar a 

primeira mudança de decúbito, sendo DLE com tempo de constância de menos 2 

minutos e menos de 4 minutos em DLD determinados previamente. Pesquisas 

anteriores demonstram o efeito deletério da lateralização, principalmente do DLE, 

em um quase experimental de 30 pacientes, hemodinamicamente estáveis após 

revascularização do miocárdio. Foi realizado o banho do leito em menos de 24 horas 

e, após, observou-se que a média de SVO2 diminuiu, no banho precoce 9,2% e no 

banho tardio 12,1%; a FC aumentou nos dois momentos, com 5,2% e 1,8% 

respectivamente, durante a manipulação para os lados(78). 
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O comportamento oximétrico da pesquisa exibiu alterações não significantes 

do consumo de oxigênio do miocárdio (mVO2) (p=0,19), com acréscimos superiores 

a 10% ao repouso; entretanto, o índice de oferta de oxigênio (IDO2) no momento de 

lateralização sofreu quedas significativas em relação ao repouso e na lateralização 

dos decúbitos (DLE (-21%; DLD -31%)  

O comportamento inversamente proporcional do mVO2 e IDO2, em que o 

índice de oferta de oxigênio é determinante do suprimento metabólico para o 

miocárdio, influencia diretamente na resposta do consumo de oxigênio do 

miocárdio(79). Dos estudos levantados na arte literária, não foram encontrados 

modelos que contemplassem comparações do IDO2 e o mVO2 dos pacientes 

infartados. 

Em se tratando dos infartados, classificados em Killip Kimball I e II, ou seja, 

sem sinais de congestão, esperava-se um comportamento basal das variáveis em 

questão, o que ocorreu com em Z, apresentando uma variação na média de 2% em 

DLE. O TFCI sofreu alterações significantes (p=0,03) quando foram comparados os 

decúbitos esquerdo e direito com o decúbito dorsal inicial, final e o pós-teste, 

mostrando variações da mediana significantes.  

O índice de conteúdo de fluído torácico (TFCI) refere-se ao conteúdo de fluído 

do tórax relacionado à área de superfície do corpo, que varia de 20 a 33 1/kOhm/m² 

para homens e 27 a 48 1/kOhm/m² para as mulheres(42). Todavia, a Impedância de 

base (Z) é afetada pela quantidade de fluido condutor no tórax; para a mulher, varia 

de 27-47,6 Ohm e para homem de 20-33,3 Ohm. Assim, tais variáveis podem indicar 

o desenvolvimento de edema torácico ou estimar o estado de hidratação do 

paciente(42). Em estudo observacional, com 70 pacientes, em que foram implantados 

desfibriladores cardioversores, obteve-se forte relação do TFCI com Z e concluiu-se 

que tais variáveis foram semelhantes, sofrendo influência entre si, podendo apontar 

uma evolução de congestão pulmonar e ser útil em pacientes sem dispositivos 

implantados(80). 

Os pacientes com IAM sem supra do segmento s-t apresentaram um efeito 

agudo da intervenção além daqueles infartados com supra. Nas variáveis de fluxo 

sanguíneo, a PAS (127-143mmHg) aumentou significativamente (p=0,002) em 13% 

da média do repouso, acima dos 10% conceitualmente aceitável; a PAM (86-93 

mmHg) ficou com p=0,02, evidenciando uma alteração significativa estatisticamente.  
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No que se refere à contratilidade, apenas o LCW (5-6kg*m/m2), foi 

significativo (p=0,005), com média abaixo do padrão de referência, com variação de 

20% do repouso. Tal achado justifica o aumento significativo do IDO2 (433 - 

475ml/min/m²) que apresentou média inicial abaixo do normal e variação de 10%; o 

aumento do MVO2 (7,5-9,3 mlO2/100gVE/Min) mostrou-se estatisticamente 

significante (p=0,01), com variação de 25%. 

Em estudo de coorte retrospectivo com adultos internados com síndrome 

coronária aguda (SC), incluindo 652 pacientes, constatou-se que, nos casos de 

IAMcSST, o acometimento isolado de parede anterior foi semelhante ao 

acometimento isolado de parede inferior (31,8% e 31,4%, respectivamente). A 

maioria dos casos evoluiu em classe Killip I e o grupo com IAMsSST apresentou 

maior letalidade ao longo do seguimento, com o dobro de óbitos em relação ao grupo 

com IAMcSST(71). 

Nas variáveis oximétricas, o efeito do DLE impacta sobre o mVO2 (7,4-8,8 

mlO2/100gVE/Min), com um aumento significativo estatisticamente (p=0,03) de 19% 

de variação da média.  

A mudança de decúbito, lateral esquerdo, lateral direito e decúbito dorsal 

apresenta diferenças estatisticamente significativas em indivíduos não cardíacos, 

quando estudada a saturação venosa de oxigênio (SVO2). Nos primeiros 4 minutos 

após a mudança de posição e no DLE é o momento que possíveis prejuízos podem 

repercutir(71). 

No que tange à temperatura no ambiente, a ANVISA determina normas para 

qualificar a assistência e o cuidado prestado aos pacientes internados. Dentre essas 

regras, a temperatura ideal para o ambiente está entre 21 e 24°C e umidade relativa 

do ar está entre 40 a 60%(53).  

Na realização do banho no leito, faz-se necessária a exposição do paciente, 

mesmo que se tenha o cuidado de cobrir as partes secas ou enxugar as regiões já 

higienizadas, além de não haver a troca da água do banho, que perde calor para o 

ambiente e esfria. Foram testados, em capítulo à parte, modelos de regressão que 

demonstrassem o impacto da temperatura da água, associados à exposição e à 

temperatura corporal; entretanto, não se obteve resultados úteis que justificassem 

algum impacto desses elementos. 

Todavia, em um estudo com 30 doentes críticos, com idade mínima de 18 

anos e classificação no Therapeutic Interventions Score System-28 (TISS-28), a 
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partir do nível II, em uma Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Universitário, 

foram aferidos a temperatura corporal dos pacientes, do ambiente e o parâmetro de 

SPO2, durante o banho no leito. Sugeriu-se que as baixas temperaturas da UTI 

podem ocasionar variações em parâmetros vitais, causando instabilidades e 

retardando o processo de recuperação dos doentes críticos(81). 

Na amostra, a temperatura do paciente sofreu perda de 0,2%(36,17ºC) até os 

10 minutos e um aumento de 0,1% (36,20°C) em 15 minutos; aos 20 minutos de 

banho, ocorreu nova de queda -0,8% na temperatura (35,90°C). O aumento da 

temperatura do paciente nos primeiros 15 minutos pode ser explicado pelo aumento 

da temperatura do ambiente (22,1°C- 22,4°C) e da umidade relativa do ar (63,2% - 

63,7%), pois esta apresentou-se com médias acima do que é preconizado pela RCD 

50 em toda a intervenção(53). 

A exposição ao frio pode causar prejuízos ao organismo, pois menor será o 

valor da SpO2. O aumento da velocidade da perda de calor faz com que os órgãos 

internos precisem aumentar a carga de trabalho, exigindo assim, maior demanda por 

oxigênio e nutrientes(81). 

A temperatura da água obteve média inicial de 38,90°C no momento 0 (zero), 

e queda gradativa ao longo da intervenção: em 5 minutos (1%), em 10 minutos 

(5,1%), em 15 minutos (9,3%) até o término em 20 minutos, com decréscimo de 

14,1% (33,4°C). Em pesquisa utilizando um cruzamento 2X2 das intervenções banho 

de leito com temperatura constante da água a 40 °C e 42,5 °C, em 20 pacientes com 

infarto agudo do miocárdio, foram avaliadas a SPO2, FC e temperatura axilar (tax) e 

concluiu-se que banho com temperatura da água a 42,5ºC favorece mais tais 

variáveis do que a 40 °C com relação ao pacientes infartados(82). 

Quando há contato com água gelada por 20 a 30 minutos, alguns distúrbios 

cardíacos podem ocorrer, ocasionando até mesmo quadros clínicos graves. Nestes 

casos, a temperatura corporal já atingiu cerca de 25°C, evoluindo para um quadro 

de hipotermia(54).  
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6. LIMITAÇÕES  

 

A amostra reduzida foi uma limitação, tendo em vista que acredita-se que 

outras repercussões oxi-hemoninâmicas fossem plausíveis de serem encontradas 

com uma população amostral maior, além do impacto térmico sobre as variáveis 

desses pacientes, uma vez que a exposição corporal, o ambiente e a queda da 

temperatura da água são influenciáveis entre si. 

Através do método, mesmo com a comprovação da acurácia, houve alguns 

questionamentos a respeito da utilização do aparelho na execução da intervenção, 

no que se refere à qualidade de sinais, sendo possível a movimentação do 

procedimento em um ponto de interferência e a água como facilitadora da condução 

elétrica do meio, se poderia influenciar nas resultantes do equipamento? 

Também houve a não obtenção de dados complementares laboratoriais, 

como creatinina, ureia, potássio, sódio, perfil lipídico, dentre outros, a fim de obter 

melhor perfil renal e nutricional destes pacientes. 

O uso de antihipertensivos, como os B-bloqueadores, pode ter interferido, 

diretamente, na resposta hemodinâmica; assim, a não obtenção do grupo controle, 

ou seja, de pacientes sem doenças cardiovasculares, demonstrou-se um requisito 

de fragilidade do estudo. 
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7. CONCLUSÃO 

Na população de pacientes internados com o diagnóstico de infarto agudo do 

miocárdio, classificados com Killip-Kimball I e II, o banho no leito sem controle 

hidrotérmico não repercutiu sobre as variáveis de fluxo sanguíneo. Na contratilidade, 

foi observada queda do VS, menor tempo de ejeção ventricular esquerdo (LVET) e 

redução no trabalho cardíaco esquerdo (LCW). O índice de oferta de oxigênio (IDO2) 

e o índice do conteúdo do fluído torácico (TFCI) resultaram em diminuição ao se 

lateralizar os pacientes, tanto para o decúbito esquerdo quanto para o direito.  

Os infartados sem supra do segmento s-t sofreram o efeito agudo da 

intervenção, aumentando a PAS, PAM, LCW, mVO2 e o IDO2. Destes, os que 

iniciaram a lateralização pelo DLE aumentaram a PAS e mVO2. 

Como fator de segurança e acessível em meio hospitalar, para com 

populações semelhantes à amostra, sugere-se controlar os parâmetros vitais com o 

monitor multiparamétrico, continuamente à intervenção (antes, durante e após), 

principalmente nas primeiras 48 horas após o evento necrótico.  

 Faz-se necessário um novo planejamento da intervenção, determinando o 

tempo da mudança de decúbito e a sua permanência, com maior atenção ao 

decúbito lateral esquerdo; assim, é plausível proporcionar a estes conforto, 

satisfação e segurança hemodinâmica. 
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