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RESUMO
Santos Silva, Monyque Evelyn dos. Padrão hemodinâmico não invasivo dos
efeitos do banho no leito com temperatura da água constante em
pacientes com infarto agudo do miocárdio. Dissertação (Mestrado em
Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal
Fluminense, Niteroi, 2015.
Objetivo: Investigar as repercussões hemodinâmicas e de consumo
miocárdico de oxigênio do banho no leito (BL) com controle térmico da água
constante a 40ºC e tempo inferior a 20 minutos em pacientes acometidos por
infarto agudo do miocárdio Killip-Kimball 1 e 2. Método: Ensaio clínico não
controlado. Amostra de conveniência composta por 15 pacientes acometidos
por IAM internados em hospital quaternário de grande porte da rede privada de
Niterói, Rio de Janeiro. Foram incluídos na pesquisa pacientes adultos
classificados com IAM Killip-Kimball 1 ou 2, nas primeiras 72h após evento
isquêmico. O efeito do BL com temperatura da água constante a 40ºC sobre
variáveis dependentes que refletem no fluxo sanguíneo: Frequência cardíaca
(FC), Índice cardíaco (IC), Pressão arterial sistólica (PAS), Pressão arterial
diastólica (PAD) e Pressão arterial média (PAM); contratilidade: Período de préejeção (PPEj), Índice de trabalho cardíaco de ventrículo esquerdo (ITCE);
oferta, consumo e transporte de oxigênio: Índice de oferta de Oxigênio (IDO2),
Consumo de Oxigênio do miocárdio (MVO2) e Saturação pletismográfica de
Oxigênio no sangue arterial(SpO2); foram testados pelo uso de análise de
variância (ANOVA) para medidas repetidas. As variáveis hemodinâmicas foram
obtidas por meio de bioimpedância transtorácica (Cardioscreen 2000, MEDIS,
Alemanha). O aquecimento da água valeu-se de uma placa aquecedora de
cerâmica com agitação, modelo AccuPlate, Labnet™, um probe de temperatura
foi conectado à placa para manutenção da temperatura constante, a água foi
armazenada num Becker de vidro temperado com capacidade de 3L.
Resultados: O BL não apresentou efeito sobre as variáveis de fluxo sanguíneo
FC, PAS, PAD, PAM. O tempo total de banho apresentou efeito sobre o IDO2
(p= 0,01), atribuiu-se a este fato o aumento da demanda de músculo
esquelético, justificada também pelo incremento percentual da MVO 2 em até
30% do estado de repouso que antecedeu o banho. Em relação à contratilidade
cardíaca, observou-se encurtamento do período de contração isovolúmica
somado ao maior trabalho de ventrículo esquerdo. Conclusão: O IC foi,
supostamente, subestimado pela ICG, o que não permitiu grandes ilações
sobre a dinâmica do banho no paciente acometido por IAM Killip I e II,
sugerindo-se, portanto, que demais estudos podem ser desenvolvidos por
outros métodos igualmente minimamente invasivos, como por exemplo, a
variabilidade da FC.
Palavras-chave. Banhos; Infarto Agudo do Miocárdio, Enfermagem Baseada
em Evidências; Cardiografia de Impedância; Hemodinâmica.
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ABSTRACT
Santos Silva, Monyque Evelyn dos. Noninvasive hemodynamic standard of
the effects of the bath in bed with constant water temperature in patients
with acute myocardial infarction. Dissertation (Master in Cardiovascular
Sciences) – Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 2015.
Aim: To investigate hemodynamic and myocardial oxygen consumption
repercussions of bedbath (BB) with constant temperature control of water at
40°C and time of less than 20 minutes in patients after acute myocardial
infarction (AMI) Killip-Kimball 1 and 2. Method: clinical trial uncontrolled.
Convenience sample of 15 patients presenting with AMI hospitalized in large
quaternary private hospital in Niterói, Rio de Janeiro state, Brazil. They were
included on research adult patients classified with AMI Killip-Kimball 1 or 2, in
the first 72 hours after an ischemic event. The effect of BL with constant water
temperature to 40°C on dependent variables reflecting on blood flow: Heart rate
(HR), Cardiac index (CI), Systolic blood pressure (SBP), Diastolic blood
pressure (DBP) and Mean arterial pressure (MAP); contractility: Pre-ejection
period (PEP), Left Ventricular Cardiac Work Index of (ITCE); supply,
consumption and transport of oxygen: Oxygen Offer Index (IDO2), Myocardial
Oxygen consumption (MVO2), Peripheral Oxygen saturation (SpO2); They were
tested by using analysis of variance (ANOVA) for repeated measures.
Hemodynamic variables were obtained by transthoracic bioimpedance
(Cardioscreen 2000 MEDIS, Germany). The water heating took advantage of a
heating plate of ceramics with stirring AccuPlate, Labnet ™ model, a probe
temperature was connected to the board to maintain constant temperature,
water was stored in a tempered glass Becker 3L capacity. Results: BB had no
effect on the blood flow variables HR, SBP, DBP, MBP. The total time bath had
an effect on the IDO2 (p = 0.01), was attributed to this fact increased skeletal
muscle demand, also justified by the percentage increase in MVO2 up to 30% of
the resting state prior to the bath. In relation to cardiac contractility, it was
observed shortening of isovolumic contraction period plus the higher left
ventricular work. Conclusion: The IC was allegedly underestimated by the ICG,
which did not allow major conclusions about the dynamics of bathing patients
suffered AMI Killip I and II, suggesting, therefore, that other studies may be
developed by other methods also minimally invasive, eg, HR variability.
Keywords. Baths; Myocardial Infarction; Evidence-Based Nursing;
Cardiography, Impedance; Hemodynamics.
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INTRODUÇÃO

1.

INTRODUÇÃO

1.1 O banho no leito em vítimas de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é
Necessidade Humana Básica (NHB) para 100 mil pessoas
Globalmente, a expectativa de vida ao nascer vem aumentando. Em 2013,
elevou em sete anos em relação ao ano de 1990 (de 64 para 71 anos). O Brasil
acompanha esta tendência, posto que no mesmo ano a expectativa foi de 79 anos
para mulheres 72 anos para homens(1). Sugere-se que esta mudança é relacionada
a melhorias no saneamento básico, condições de vida mais adequadas, maior
acessibilidade aos serviços de saúde.
A expectativa de vida aumentada, juntamente com o aumento de número de
idosos e diminuição das taxas de natalidade, é um indicador da transição
epidemiológica, ocorrida primeiramente nos países desenvolvidos e que vem
ocorrendo de maneira rápida no Brasil a partir da década de 1960(2).
O processo de transição demográfica esta imbricado com os indicadores
epidemiológicos, e têm impacto direto na saúde. Na população brasileira, as
doenças não transmissíveis são responsáveis por 74% das causas de mortes. Além
de aumentar em 19% a probabilidade de mortalidade prematura (entre 30 a 70 anos)
e ser o principal fator de redução de anos de vida, reduzindo 12542 anos (por 100
000 habitantes)(3).
Neste esteio, tem-se o enfrentamento das doenças não transmissíveis como
grande desafio, originando, inclusive, plano de metas globais para prevenção e
controle, tanto a nível mundial pela OMS, quanto a nível nacional pelo Ministério da
Saúde (MS)

(3, 4).

As doenças contidas neste grande grupo possuem fatores de risco

em comum, tabagismo, alimentação inadequada, sedentarismo e alcoolismo (4).
Entre as doenças não transmissíveis, as doenças cardiovasculares são mais
prevalentes no Brasil. A Doença arterial coronariana (DAC) representa a principal
causa de óbito no mundo inteiro(5) .
A DAC pode se apresentar em sua forma crônica, como na angina estável, ou
como uma Síndrome coronariana aguda (SCA), que engloba a Angina instável (AI) e
o Infarto agudo do miocárdio (IAM). O termo SCA é empregado aos pacientes com
1

evidências clínicas ou laboratoriais de isquemia aguda, sendo, na maioria das vezes,
causada por instabilização de uma placa aterosclerótica (6). Dentre as SCA, o IAM
que foi a causa 94.399 internações de emergência em 2014, apresentando maior
impacto sobre morbidade e mortalidade(7).
O termo IAM significa basicamente a morte de cardiomiócitos devido
exposição prolongada a isquemia(8). Em geral, essa isquemia é causada por
trombose e/ou vasoespasmo sobre uma placa aterosclerótica. O processo migra do
subendocárdio para o subepicárdio. A maior parte dos eventos é causada por rotura
súbita e formação de trombo sobre placas vulneráveis, inflamadas, ricas em lipídios
e com capa fibrosa delgada9.
Após iniciada a isquemia miocárdica, a morte histológica da célula não é
imediata, mas leva um período relativamente curto para ocorrer, pelo menos 20
minutos. Apenas após várias horas a necrose miocárdica poder ser identificada de
forma macroscópica e microscópica. A necrose completa do miocárdio requer, pelo
menos entre 2 a 4 horas, ou mais, dependendo de fatores como nível de circulação
colateral para zona isquêmica, oclusão arterial coronária intermitente ou persistente
e sensibilidade do miócito à isquemia. A reperfusão pode alterar a aparência de
forma macro e microscopicamente(5,8,10), dependendo da fase patológica Infarto
Agudo do Miocárdio (IAM).
Fisiologicamente, em repouso, grande quantidade de sangue que perfunde o
coração é extraído por ele próprio. A diferença no conteúdo de oxigênio entre o
sangue arterial e do seio coronário é de aproximadamente 11,4 ml O 2 / 100ml de
sangue. Quando há aumento da demanda de oxigênio, o fluxo sanguíneo é
aumentado a fim de suprir a necessidade, pois não consegue extrair mais oxigênio
do que o limite apresentado(11).
A quantidade de oxigênio exigida para atividades essenciais do miocárdio que
são independentes da contração é pequena estável, essas atividades referem-se
funções como a manutenção do ambiente iônico próprio e reparo ou reposição de
proteínas intracelulares(12).
Além das necessidades baixas e constantes de oxigênio, existem fatores
relacionados à atividade e ao estado do coração que determinam a quantidade de
oxigênio demandada. Esses constituem maiores determinantes de consumo de
oxigênio miocárdico: tensão intramiocárdica, frequência cardíaca, encurtamento e
estado contrátil(13).
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O produto entre a Frequência cardíaca (FC) e a Pressão arterial sistólica
(PAS), denominado Duplo produto (DP), apresenta alta correlação com o Consumo
de Oxigênio miocárdico (MVO2) (r2 = 0,88)(14). Hellerstein e Wenger(15) apresentam
uma função matemática para conversão do DP em MVO 2, permitindo a estimativa do
esforço cardíaco e maior precisão na prescrição e acompanhamento do exercício
(mVO2 = (DP x 0,0014) – 6,3).
No IAM, ocorrem alterações dos padrões hemodinâmicos sistêmicos, devido
variações na Resistência vascular sistêmica (RVS). A elevação da RVS resulta em
aumento da pós-carga, podendo deprimir o Volume sistólico (VS) e elevar a MVO2,
levando ao aumento maior ainda da isquemia por causa da perfusão inadequada
As

consequências

da

isquemia

incluem

falência

contrátil,

(11)

.

arritmias,

estimulação do sistema nervoso simpático e dor. O conhecimento da fisiopatologia
isquêmica contribui para o cuidado de enfermagem a pacientes infartados a fim de
salvar miocárdio em risco e prevenir aumento da área infartada

(11)

.

No Brasil, as internações hospitalares por infarto agudo do miocárdio
apresentam média brasileira 7,9 dias de internação hospitalar(16). Durante a
hospitalização, uma parcela importante das necessidades psicobiológicas(17) do
cliente infartado deverão ser planejadas e executadas pelo enfermeiro.
No contexto da fisiopatologia isquêmica do infarto, este paciente apresentará
diagnósticos de enfermagem pela taxonomia North American Nursing Diagnosis
Association (NANDA-I) principalmente, no domínio da atividade/repouso. Destacamse os diagnósticos risco de débito cardíaco diminuído e risco de intolerância à
atividade(18). Este último é definido como vulnerabilidade de ter energia fisiológica ou
psicológica insuficiente para suportar ou completar as atividades diárias requeridas
ou desejadas e que pode comprometer a saúde(18).
Uma vez que a mobilização pode levar como consequência a redução do
fluxo coronariano, decorrente de aumento da demanda de oxigenação, o repouso no
leito, principalmente nas primeiras 24 horas, é prescrito

(11, 19),

a fim de se evitar,

aumento do consumo de oxigênio do miocárdio e, em última estância, piora do
desequilíbrio entre oferta e demanda existente. Logo, o banho durante o período de
repouso, será no leito.
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1.2 Desmitificando o “banhocídio”: o banho no leito como intervenção
terapêutica sob a ótica das NHB do cliente infartado
A enfermeira brasileira Wanda Horta, em 1979, define que enfermagem é a
ciência e arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades
básicas, de torná-lo independente desta assistência, quando possível, pelo ensino
no autocuidado(20). Neste preceito sustenta-se o cuidar em enfermagem: assistir em
enfermagem é fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer por si
mesmo(20).
No contexto das Necessidades humanas básicas (NHB), destacam-se as
psicobiológicas, as quais incluem o cuidado corporal. Em determinadas situações,
tal como a hospitalização, pode ocorrer a perda de autonomia para o autocuidado
corporal(21) seja devido capacidade física ou mesmo devido restrição no leito, como
ocorre no IAM.
Dentre o cuidado corporal, tem-se como intervenção o Banho no leito (BL),
definido pela Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) 22 como limpeza
do corpo com propósito de relaxamento, asseio e restabelecimento. Sendo portanto
o enfermeiro, de acordo com o decreto nº 94.406 que regulamenta a profissão(23), de
forma autônoma, a melhor prática e o melhor momento de administrar esta
intervenção.
As finalidades do BL estão longe de se restringir à higiene. Dentre os
propósitos destacam-se: limpeza da pele, estimulação da circulação, melhora da
autoimagem, redução dos odores corporais, promoção da amplitude do movimento,
alívio do desconforto(24,25,26,27).
O BL exige o ordenamento complexo de diversas etapas, ponderando suas
peculiaridades. O desconhecimento dos profissionais de saúde sobre os reais
efeitos do banho no leito, gerou, ao longo do tempo, o mito do “banho da morte” ou
“banhocídio”(28), sobretudo, em pacientes em estado crítico.
É possível considerar o BL como intervenção de enfermagem terapêutica
para o cliente com infarto agudo do miocárdio, uma vez que este procedimento tem
como propósito atender diversas necessidades pscicobológicas e psicossociais, tais
como:
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1. Das necessidades psicobiológicas(17,27):
a. Necessidade de oxigenação: Durante o banho ocorre a estimulação da
circulação, a utilização de água tépida e ativação da superfície cutânea e
extremidades contribuindo para a prevenção da Trombose venosa profunda
(TVP) e consequente Tromboembolia pulmonar (TEP). Ademais com a
estimulação da circulação, é favorecida a perfusão de áreas circunstancialmente
(por conta da pouca mobilidade) e/ou patologicamente (insuficiência vascular
periférica) isquêmicas prevenindo o aparecimento de úlceras por pressão,
sobretudo em proeminências ósseas, onde a tensão sobre a pele é maior e a
vascularização fisiologicamente é diminuída(17,27).
b. .Necessidade de repouso: O banho promove o alívio do desconforto
decorrente da posição de continuidade, do calor e da umidade(17,27).
c. Necessidades de mecânica corporal, motilidade e exercício: Dentre as
etapas, há lateralização para decúbito lateral esquerdo e direito, o qual é
necessário para realizar limpeza de todas as partes do corpo e troca da roupa
de cama. O movimento das extremidades durante o banho mantém a função da
articulação e atua como adjuvante à profilaxia da TVP e TEP

(17,27).

d. Necessidade de cuidado corporal: Remoção da perspiração, de
bactérias, e sebo e células epiteliais de revestimento mortas, minimizando a
irritação cutânea e riso de infecção. Minimiza odores corporais desagradáveis
decorrentes da secreção excessiva de suor de glândulas, axilares e pubianas
(17,27).

2. Das necessidades psicossociais(17,27):
a. Necessidade de autoimagem e conforto: O banho promove
relaxamento e o sentimento de estar refrescado e confortável(17,27).
b. Necessidade de autoestima: o banho determina um relaxamento
muscular e alívio da fadiga(17,27).
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1.3 Banho no leito e a necessidade de satisfação do paciente
Não obstante a todos os propósitos terapêuticos do BL, a participação do
paciente no planejamento desta intervenção deve ser levada em consideração.
Neste ensejo, a percepção de pacientes sobre o cuidado recebido tem sido uma
preocupação de pesquisadores e profissionais.
Utilizado uma abordagem qualitativa, através do referencial teórico o
interacionismo simbólico e como referencial metodológico a Teoria fundamentada
em dados (TFD)(21), um estudo em 2006, no qual foram analisados discursos de 17
pacientes internados em unidades clínicas e cirúrgicas, buscou apreender a
experiência de paciente dependentes do banho no leito.
A perda da autonomia é um processo vivenciado por pacientes internados,
seja por incapacidade física, ou mesmo de forma terapêutica, no caso da maioria
dos pacientes infartados, na qual o repouso no leito é indicado. No referido artigo, o
primeiro ponto discutido fora o enfrentamento da perda de autonomia, no qual: ter o
banho realizado por um profissional do mesmo sexo, ter a oportunidade de escolher
o horário e o número de banhos diários foram, pelos pacientes, considerados fatores
que ajudariam neste enfrentamento(21).
Outra categoria avaliada fora o desenvolvendo uma modalidade de avaliação
de desempenho de enfermagem durante o banho, classificando em enfermagem
apta a realizar um banho que é aquela que preenche três critérios: - ser criativa e,
portanto, capaz de modificar o procedimento convencional, de maneira a reproduzir
no banho as sensações semelhantes às promovidas pelo banho no chuveiro; ser
capaz de estabelecer um relacionamento terapêutico com o paciente durante o
procedimento, facilitando-o no enfrentamento de uma experiência difícil; - ser capaz
de atender, imediatamente, às suas necessidades; e, enfermagem inapta a dar um
banho é aquela que preenche três critérios: - a enfermagem que não reproduz o
banho de chuveiro no banho, sendo fiel ao procedimento convencional, fazendo com
que o paciente continue se sentindo como se estivesse apenas espalhado a sujeira
por todo o seu corpo; quando não se estabelece um relacionamento terapêutico
enfermagem-paciente e – a enfermagem não atendendo prontamente às
necessidades do paciente, que se considera abandonado(21).
Na categoria reavaliando a vivência como uma lição de vida, entendeu-se que
as mudanças impostas pela doença ao seu plano de vida e pela própria vivência de
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depender da enfermagem para o banho, como não sendo uma das piores, quando
se compara com aquelas vividas por tantos outros companheiros(21).
Revela-se importante considerar a percepção dos pacientes, uma vez que
respostas desencadeadas pela insatisfação podem gerar consequências fisiológicas.
Em relação a pacientes infartados, existe associação direta entre ansiedade e o
impacto negativo sobre seu prognóstico(29,30,31).
Um crossover que utilizou o instrumento validado de auto avaliação de
ansiedade – IDATE traço – e, escala semântico diferencial, igualmente validada(32),
para percepção de estado, conclui, em 2010, que em pacientes acometidos por
infarto Killip I e II, a ansiedade gerada pelo BL é significantemente maior quando
comparados ao banho de chuveiro, sobretudo quanto à expectativa, donde concluise que a percepção do BL é considerada menos favorável(33,34).
Logo, o enfermeiro possui um importante papel no processo saúde-doença,
no que tange a educação e saúde, o qual não se restringe ao ambiente da atenção
básica. A orientação sobre o BL deve ser realizada, a fim de minimizar sentimentos
negativos apresentados pelos pacientes frente a novas experiências, tornando-os
mais tranquilos e melhorando sua qualidade de vida(35).
Neste sentido, o mesmo grupo de pesquisadores que, em 2010, estudaram a
ansiedade e percepção causada pelo banho, construiu e validou um manual
informativo sobre BL para pacientes com síndrome coronariana aguda. Este manual,
do tipo perguntas e respostas, constituído por 6 itens. 1) Conceitos sobre o que é
BL; 2) O motivo do paciente coronariopata necessitar de BL; 3) Profissionais
responsáveis pela execução do procedimento; 4) Descrição do BL, apresentando
figuras ilustrativas, materiais utilizados, quais as fases, inclusive dando opção ao
paciente para fazer higiene de suas partes íntimas; 5) Tempo médio de execução do
BL; 6) Frequência do banho(36).
Posteriormente, em 2013, os mesmos pesquisadores avaliaram a efetividade
de um protocolo de orientação de enfermagem para redução da ansiedade de
pacientes com síndrome coronariana aguda Killip I. O protocolo constituiu
orientações verbais e escritas contidas no manual ora validado, comparado a um
grupo controle, o qual só recebeu as orientações rotineiras. O desfecho ansiedadeestado fora avaliado em três momentos: imediatamente após relatar sobre a
necessidade do BL; imediatamente após as intervenções, imediatamente após o BL.
Os resultados demonstraram eficácia na redução da ansiedade, sem, no entanto,
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apresentar correlação estatisticamente significante com pressões arterial sistólica e
diastólica, frequências respiratória e cardíaca, esta resposta, de acordo com os
autores, poderia ter sido influenciado pelo uso de betabloqueadores, uma vez 77%
da amostra fazia uso(37).
Uma forma alternativa ao BL tradicional, com água e sabão, é o banho com
compressas descartáveis, Bag Bath. É composto por 8 compressas descartáveis,
dispostas em uma bolsa. Em 2004, um crossover comparando os dois tipos de BL
em relação aos desfechos tempo e qualidade do banho, contabilização da
micriobiota da pele, satisfação de enfermeiros e custo, observou-se que não há
diferença estatisticamente significante entre eles(38,). O mesmo estudo fora
reproduzido em 2015, excetuando-se o desfecho da microbiota cutânea e acrescido
do nível de satisfação do paciente, demonstrou vantagem do banho de compressas
descartáveis em relação a custo direto, tempo médio de realização (banho
tradicional =26 min; compressa = 21 min) e preferência dos enfermeiros 39.

1.4 Repercussões oxi-hemodinâmicas do banho no leito
O BL pode ser discutido à guisa dos desfechos oxi-hemodinâmicos. Durante o
mesmo, embora a mobilização seja de forma passiva, uma vez que é executada
pela equipe de enfermagem, a contração muscular é inevitável, assim como
exposição do corpo a temperaturas baixas o que geram tremores e agitação,
resultando em maior demanda energética, implicando no comportamento de
variáveis hemodinâmicas e dosimétricas.
Sobretudo em relação ao cliente crítico, e o paciente infartado compõe este
grupo, ainda que não tão invadido, estas variações podem ser determinantes para o
planejamento, indicação e ou contraindicação do banho no leito.
Os estudos mais robustos com desfechos oxi-hemodinâmicos datam de mais
de 10 anos passados, congregados pelo uso do cateter de artéria pulmonar. O
cateter de artéria pulmonar mensura, diretamente, as pressões de artéria pulmonar e
de capilar pulmonar, para ter acesso a pressão diastólica final de ventrículo
esquerdo, uma vez que existe uma variação mínima de 2 mmHg entre estas últimas.
O que levou esses pesquisadores a terem variáveis mais nobres, como Índice
cardíaco (IC) e Saturação venosa mista de Oxigênio (SvO2)40.
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O Débito cardíaco (DC) representa a quantidade de sangue (em mililitros)
ejetada pelo ventrículo esquerdo, por minuto. É o produto do volume sistólico e
frequência cardíaca. Clinicamente mais aceitável, o IC é o DC por metro quadrado e
superfície corpórea(40).
A SvO2 é a medida que melhor representa a saturação venosa central de
sangue, uma vez que é obtida a partir da amostra sanguínea da artéria pulmonar. A
SvO2 é indicador “padrão ouro” do balanço entre oferta e consumo global de
oxigênio e tem relação fisiológica estreita com o DC. SvO2 baixa é fortemente
indicativa de falta de adequação do DC(41).
Sobre os estudos que estudaram os desfechos oxi-hemodinâmicos, a
população, em sua maioria, foi grupo de pacientes submetidos a cirurgia cardíaca de
grande porte, como revascularização do miocárdio e troca valvar, nas quais o
paciente é exposto, ainda no centro cirúrgico, à circulação extracorpórea. Um
segundo grupo, de pacientes críticos classificados pelo índice Therapeutic
Intervention Scoring System TISS – 28, o qual é composto por sete grandes
categorias: atividades básicas, suporte ventilatório, suporte cardiovascular, suporte
renal, suporte neurológico, suporte metabólico e intervenções específicas.
Dependendo do número total de pontos obtidos, os pacientes são classificados em
quatro grupos conforme a necessidade de vigilância e de cuidados intensivos 42.
Um dos estudos primordiais sobre BL e efeitos hemodinâmicos emergiu da
observação empírica da pesquisadora Moema Barbato sobre o comportamento de
pacientes após o banho, demonstrando sinais e sintomas de cansaço. Em sua tese
de livre-docência, datada de 37 anos atrás, na qual foram estudados 22 pacientes
com insuficiência coronariana aguda, Barbato evidenciou possível ação deletéria do
BL. Esta afirmação baseou-se do fato de sete pacientes apresentarem disritmias
durante o banho, no entanto, temperatura, pulso, respiração e pressão arterial não
diferiram significativamente(43).
O tempo de banho deve ser um fator importante no tocante do consumo
oximétrico. Quanto à duração do BL em pacientes após 24 horas de cirurgia
cardíaca, observou-se correlação direta entre o tempo de banho e SvO 2,
apresentando melhor resposta pacientes com tempo de banho inferior a 20 minutos,
assim como uma maior variação da SvO2, em relação ao decúbito lateral
esquerdo(44).
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No BL com a técnica tradicional(26), o paciente é lateralizado para ambos os
lados, sem interrupção. Outro estudo, conduzido com pacientes em pós-operatório
de cirurgia cardíaca, classificou o banho em duas fases: fase de banho (lavagem da
parte anterior corpo, paciente em posição supina, cabeceira elevada em 20ºC) e
fase de lateralização. Buscando compreender os efeitos fisiológicos de cada etapa e
possível resultado deletério da lateralização sem interrupção, comparou o banho
com técnica tradicional com o repouso de 10 minutos entre as duas fases aludidas.
Nesta comparação a SvO2 e FC não diferiram significativamente, um maior declínio
da SvO2, contudo, fora apresentado durante a lateralização do banho sem
interrupção, porém sem relevância clínica(45).
Pesquisa realizada com a mesma casuística, detectou declínio da SvO 2 após
início do banho, apresentando declínio mínimo após decúbito lateral esquerdo. Um
modelo explicativo realizado pelos autores fora o aumento do Consumo de Oxigênio
(VO2), uma vez que, neste estudo a Oferta de Oxigênio (DO 2) aumentou. Foram
elencadas três possíveis causas de aumento da VO2: teste de exercício
cardiovascular, aumento do trabalho respiratório e estimulação simpática pelo
exercício cardiopulmonar e as dores ao movimentar o corpo, congraçando a
elevação do IC, Pressão arterial média (PAM) e Pressão de capilar pulmonar
(PAWP)(46).
Contrapondo-se a esses resultados, uma dissertação de mestrado (28) com
uma população semelhante (n = 30), identificou variação das medidas oxihemodinâmicas, em especial, a redução da SvO2. Contudo, tal variação não foi
entendida como sinônimo de desestabilização oxi-hemodinâmica, posto que a
diferença encontrada foi considerada fisiológica, analisada sob a óptica de
Darovic(40), referencial em enfermagem cardiológica intervencionista. A interpretação
da aludida variação também diferiu nos estudos citados, pois enquanto que o
anterior atribuiu a desaturação ao aumento da atividade muscular esquelética, este
autor sugeriu que a queda na SvO2 decorre de tremores motivados pela hipotermia
acidental durante o banho(28).
O decréscimo da temperatura, ocorrido na hipotermia, provoca desvio da
curva de oxi-hemoglobina para esquerda, aumentando a afinidade da hemoglobina
com oxigênio, reduzindo a liberação para os tecidos(47). A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária determina, na RDC nº50, que a temperatura ambiente entre 21 a
24º e umidade relativa do ar entre 40 a 60%(48). Durante o BL, há exposição maior do
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paciente a baixas temperaturas. Coadunando com a conjectura levantada acerca da
queda da SvO2 ser ocasionada devido tremores decorrentes da exposição à
temperatura

baixas,

um

estudo

correlacionou

a

variação

da

Saturação

pletismográfica de Oxigênio no sangue arterial (SpO2) com a temperatura do
ambiente de uma Unidade de terapia intensiva (UTI), durante o BL, e, obtiveram
correlação linear positiva forte (r=0,77)49. Portanto, há influência de fatores externos
do ambiente hospitalar sobre respostas fisiológicas dos pacientes.
A temperatura da água, naturalmente, decai durante o banho, contribuindo
para instabilidade térmica do cliente, uma vez que o organismo buscará homestase,
logo, podem ocorrer tremores, demonstrada causa de aumento de demanda
oximétrica. Nesta suposição, outro estudo realizado com pacientes críticos
classificados pelo TISS -28, comparou o banho com temperatura da água em
decréscimo, realizada na práxis, com um modelo experimental, BL com a
temperatura da água constante a 40ºC, tendo como desfecho a estabilidade da
SpO2, demonstrando a vantagem do controle hidrotérmico durante o BL de pacientes
críticos(50,51).
O estudo mais recente encontrado foi realizado na Colômbia, em 2012. A
população de pacientes pós-operatório de cirurgia cardíaca foi estratificada pela
escala TISS-28. Embora estudos anteriores demonstrem evidências sobre tempo de
banho e temperatura da água, os autores se limitaram a descrever as repercussões
do BL como comumente realizado. Analisou as seguintes variáveis: PAS, PAM, FC,
SpO2, Pressão arterial diastólica (PAD), Fração inspirada de Oxigênio (FiO2) e
Frequência respiratória (FR). Comparando os momentos antes, durante e após o
banho observou-se aumento significativo da PAS e da FR(52).
Depois de realizado este resgate histórico percebe-se que os métodos de
monitoramento hemodinâmico passaram a ser menos invasivos, evidenciado pelas
variáveis estudadas. Ultimamente, a utilização de cateter de artéria pulmonar é mais
criterioso, reservado para as situações onde o método não invasivo não é acurado e
as informações são importantes para a avaliação. De acordo com o Consenso
Brasileiro de Monitorização e Suporte Hemodinâmico, o cateter de artéria pulmonar
não apresenta evidência de benefício do uso de forma sistemática em pacientes de
cirurgia cardíaca. É indicado em procedimentos complicados e cirurgia de alto risco
de instabilidade hemodinâmica, como em pacientes com disfunção ventricular,
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fração de ejeção de ventrículo esquerdo inferior a 40% ou valvular grave, além de
comprometimento importante em outros órgãos, como pulmões e rins (41).
Nesse ensejo, destacam-se métodos de monitorizarão hemodinâmica
alternativos, minimamente invasivos e com acurácia comparável ao padrão-ouro.
Neste grupo, inclui-se a Cardiografia por bioimpedância (ICG). Esta tecnologia,
baseada no princípio da lei de Ohm, utiliza quatro eletrodos específicos, localizados
no pescoço e tórax, por onde captura sinal elétrico de baixa voltagem e alta
frequência, tendo acesso ao conteúdo torácico, por meio da impedância. A ICG
converte a variação de tempo mensurada da resistência elétrica torácica numa
variedade de parâmetros relacionados com efeitos fisiológicos. Fazendo uma
analogia com o Eletrocardiograma (ECG), o qual é registro dos eventos elétricos do
ciclo cardíaco, a ICG reflete os eventos mecânicos do mesmo (53).
Para pacientes internados com IAM a ICG demonstra forte correlação com
ecocardiograma, Peptídeo tipo B (BNP) e troponina, podendo, portanto, ser utilizada
para monitorar a função cardíaca nesta condição (54).

1.5 Da finalidade do estudo
A literatura aponta escassez de recursos humanos qualificados para a
execução da técnica do BL(55), no entanto, para que existam profissionais
qualificados, deve ser um tema amplamente discutido na formação do enfermeiro,
inclusive para ratificar ou retificar as evidências existentes. A técnica de BL,
aprendida nos livros de fundamentos de enfermagem(26), não demonstra aspectos
básicos, como duração, temperatura da água e repercussões hemodinâmicas.
Assim, surge um paradoxo: de um lado a legislação do conselho regulador da
profissão exigindo que o enfermeiro tenha autonomia sobre a técnica, e de outro,
ausência de evidências, ou aprofundamento destas, que fundamentem a técnica do
BL, levando o enfermeiro ao distanciamento desta prática, e/ou nefastamente, este
profissional delegando a responsabilidade a outros profissionais, os quais também
não terão fundamentação para indicar ou contraindicar o banho.
Em revisão sistemática produzida em uma tese de doutorado em
enfermagem, foram elencados fatores que constituiriam o “banho ideal” (24,56):
posicionamento prolongado do paciente em decúbito lateral e tempo de banho
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superior a 20 minutos e; fator de proteção: manutenção da temperatura da água do
banho em 40°C. Logo, nesta dissertação pretende-se testar estas evidências em
pacientes infartados.

1.6 Justificativa
A realização de estudos para a construção de evidências que fundamentem a
prática assistencial é necessária para garantir as melhores condutas aos pacientes.
No âmbito da enfermagem, profissão que busca ser reconhecida como ciência, a
fundamentação científica e a contínua busca por novas evidências, refutando ritos
imutáveis, conferem uma assistência de enfermagem atual, de alta qualidade e que
de fato reflete na melhora na qualidade de vida e estado da saúde ou doença do
paciente. Ao que tange a segurança do paciente, deve envidar esforços para
prevenir efeitos adversos no ambiente hospitalar, definidos como lesão ou danos
resultantes da assistência à saúde(57).
É importante o incentivo a difusão do conhecimento por meio das publicações
científicas, e, mais ainda, o consumo destas dando continuidade e possibilidade de
aplicação do conhecimento. Este estudo justifica-se pela busca da aplicação do
conhecimento, por aplicar uma base teórica não testada, dando continuidade aos
estudos precursores e norteando novos estudos.

1.7 Relevância
Este estudo é relevante para os pacientes infartados hospitalizados, uma vez
que os aspectos oxi-hemodinâmicos são de grande valia na terapêutica deste
agravo.
É relevante para a instituição, uma vez que dá subsidio científico para o
desenvolvimento da técnica de BL de forma segura, contribuindo assim à excelência
da assistência.
Relevante à profissão, uma vez que propõe mudanças no modo de assistir,
de forma a inovar um dos principais cuidados em Enfermagem.

13

1.8 Hipóteses
O banho no leito com água constante a 40ºC e controle do tempo de
posicionamento no paciente acometido por IAM, Killip I e II não provoca mudanças
oxi-hemodinâmicas significativas.
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OBJETIVO

2.

OBJETIVO

Avaliar o efeito do banho no leito com controle térmico da água constante a 40ºC e
tempo inferior a 20 minutos sobre as repercussões hemodinâmicas e de consumo
miocárdico de oxigênio em pacientes acometidos por infarto agudo do miocárdio
Killip-Kimball 1 e 2

2.1 Objetivos específicos


Comparar as variáveis hemodinâmicas e oximétricas nos momentos antes, per e
pós banho de pacientes acometidos de infarto agudo do miocárdio.



Comparar os efeitos das variáveis hemodinâmicas e oximétricas controlados pelo
tempo total de banho no leito de pacientes acometidos de infarto agudo do
miocárdio.



Descrever a variação das respostas oxi-hemodinâmicas do banho no leito de
pacientes acometidos de infarto agudo do miocárdio.
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METODOLOGIA

3.

MÉTODO
Ensaio clínico randomizado, não controlado.

3.1 Local de estudo
Hospital quaternário de grande porte pertencente a rede privada de
assistência terciária do município de Niterói, Rio de Janeiro. A Unidade coronariana
(UCO) desta instituição possui capacidade total de 11 leitos, das quais uma suíte
para isolamento respiratório. A unidade dispõe de profissionais de enfermagem,
medicina, fisioterapia e nutrição. A equipe de enfermagem é composta por uma
enfermeira plantonista, uma enfermeira diarista e uma enfermeira coordenadora da
unidade e cinco técnicos de enfermagem.

3.2 Período de coleta de dados
De junho a novembro de 2015.

3.3 Amostragem
Amostra de conveniência composta por 15 pacientes acometidos por IAM.

3.3.1 Dimensionamento da amostra
Foi realizado levantamento documental para estimativa da prevalência dos
pacientes que atendiam aos critérios de elegibilidade, a fim de realizar o cálculo da
amostra. De acordo com os registros do livro de admissão e prontuário eletrônico, o
número total de pacientes internados na UCO no período de janeiro de 2015 a
março de 2015 foi de 324.
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Para calcular a amostra para o estudo foi utilizado a fórmula de variáveis
discretas para determinação de populações finitas, a conforme elucida fórmula
abaixo:

Donde:


Z = abscissa da curva normal padrão, fixado um nível de confiança (1-α) referese a uma cobertura de 95% de área sobre a curva de distribuição normal padrão,
ou seja, corresponde a uma área de exclusão equivalente a 5% de cada cauda
da curva, sendo atribuído o valor de 1,96.



P= representa a estimativa da verdadeira proporção da variável mais
significativa. Perfazendo a prevalência de pacientes infartados durante os 3
meses de levantamento realizado eu foi de 10%, logo, P= 0,10



q= o valor complementar de p, sendo calculado por 1-p, sendo então 1-0,28=
0,72.



N= e a população acessível.



D= estimativa de erro convencionada em 5%, ou seja, α= 0,05
A partir da substituição dos elementos da fórmula obteve-se o seguinte

cálculo de dimensionamento da amostra:

n= 1,962 . 0, 10. 0,72. 349/ 0,52 ( 349-1)+ 1,962 .0,10. 0,72

n = 21,46 pacientes.
O cálculo amostral para variável discretas de populações finitas obteve como
resultado amostra de 21 pacientes, não sendo possível, por questões de tempo hábil
da qualificação dos dados alcançar este quantitativo.
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3.3.2 Critérios de elegibilidade

3.3.2.1 Critérios de inclusão


Pacientes com IAM, definido de acordo com a Sociedade Brasileira de
Cardiologia58, por meio de dosagem de marcadores de necrose do miocárdio
(CK-MB e/ou troponina), ECG e ecocardiograma, em até 48 h do início da
manifestação isquêmica;



Maiores de 18 anos;



Classificação clínica do IAM em Killip-Kimbal I e II.

3.3.2.2 Critérios de exclusão


Pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, pois o longo período de circulação
extracorpórea resulta em edema miocárdico, perda de fosfatos de alta energia
e acúmulo de radicais livres de oxigênio que levam a disfunção miocárdica,
determinante do baixo débito no pós-operatório(5);



Insuficiência cardíaca crônica;



As seguintes condições nas quais a ICG, de acordo com o fabricante é
contraindicada por interferir na acurácia(59) da mensuração:
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 200 bpm;
o Altura inferior a 120 cm ou superior a 230 cm;
o Peso inferior 30 kg ou superior a 155 kg;
o Presença de balão aórtico;
o Pacientes cujo banho, por motivo quaisquer, excedam o tempo de 20
min.
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3.3.3 Recrutamento
Para o recrutamento dos voluntários, os pesquisadores realizaram escala
diária de busca ativa por novos pacientes admitidos com IAM. Caso o paciente
atendessem os critérios de inclusão, um pesquisador treinado abordava o paciente
e/ou família para assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A
Figura 1 apresenta o fluxograma da pesquisa.

Figura 1 – Fluxograma do recrutamento da amostra, Niterói, 2015
Dos 19 voluntários elegíveis foram arrolados 16 para análise, sendo 3
excluídos na fase de inclusão, 1 desistência e 1 excluído após análise devido má
qualidade do sinal da bioimpedância transtorácica. Entre recusas, desistências e
exclusão ocorreram 21% de perdas.
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3.4 Critérios operacionais
A classificação clínica de IAM proposta por Thomas Killip III e John T. Kimball,
em 1967, foi originalmente uma estratificação à beira do leito, baseada no exame
físico de pacientes com provável IAM, para identificar aqueles com maior risco de
morte e potencial benefício com o manejo especializado em UCO. O estudo
clássico(60) representou uma série de 250 casos suspeitos de IAM, admitidos na
UCO de um hospital universitário dos Estados Unidos da América, com desfechos
clínicos não objetivos, sem coleta sistemática ou ajuste para fatores de confusão e
não validado em uma série independente de pacientes. Os casos foram
estratificados em:


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



Killip II: 96 (38%) com estertores crepitantes pulmonares, terceira bulha e
pressão venosa jugular elevada



Killip III: 26 (10%) com edema pulmonar agudo;



Killip IV: 47 (19%) com choque cardiogênico ou hipotensão arterial (PAS < 90
mmHg) e evidência de vasoconstrição periférica (oligúria, cianose ou
diaforese), com mortalidade de 6%, 17%, 38% e 81%, respectivamente.

3.5 Material


Aparelho de ICG CardioScreen2000 (MEDIS, Alemanha)



Ztec sensores (MEDIS, Alemanha)



Placa aquecedora de cerâmica com agitação Acuplate (LabNet)



Probe externo de temperatura (LabNet)



Becker de vidro temperado, capacidade de 3L



Termômetro de testa sem contato (G-TECH)



Termohigrômetro com data Logger (Kimalogg Pro)
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3.6 Recursos humanos
Todos os banhos no leito foram realizados por equipe previamente treinada.
Equipe composta por investigadores do núcleo de ensino pesquisa e extensão em
cardiointensivismo, baseado em evidências e difusão de conhecimento científico em
saúde (CARDIOVISAO - UFF), constituída por oito enfermeiros (cinco mestrandos) e
duas acadêmicas de enfermagem. A cada coleta participaram três investigadores,
dois para o banho per si , e um para registro da duração de cada decúbito em
si

instrumentos próprios (Apêndice 2).

3.7 Variáveis

3.7.1 Variáveis independentes


Banho no leito com controle térmico da água constante a 40º



Tempo total de banho controlado, menor e/ou igual a 20 minutos
o Decúbito dorsal (DD) inicial ≤ 8 minutos
o Decúbito lateral direito (DLD) ≤ 4 minutos
o Decúbito lateral esquerdo (DLE) ≤ 2 minutos
o DD final ≤ 6 minutos

3.7.2 Variáveis dependentes


Fluxo sanguíneo:
o FC;
o IC;
o PAS
o PAM



Contratilidade
o Período de pré-ejeção (PPEj)
o Índice de trabalho cardíaco de ventrículo esquerdo (ITCE)
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Oximétricas
o Índice de oferta de oxigênio (IDO2)
o MVO2
o SpO2



Índice de qualidade (IQ)

3.8 Procedimento
O efeito do BL com temperatura da água constante a 40ºC sobre variáveis
dependentes que refletem no fluxo sanguíneo: FC, IC, PAS, PAD e PAM;
contratilidade: Período de pré-ejeção (PPEj), Índice de trabalho cardíaco de
ventrículo esquerdo (ITCE); oferta, consumo e transporte de oxigênio: Índice de
oferta de Oxigênio (IDO2), MVO2 e SpO2; foram testados pelo uso de medidas
repetidas.
Os pacientes foram submetidos ao BL com a mudança de decúbito realizada
de forma passiva, o lado da primeira lateralização randomizado, utilizando planilha
eletrônica de números aleatórios na qual, números pares foram definidos como lado
esquerdo. A Figura 2 apresenta as fases da coleta. Antes do BL o paciente foi
monitorizado por cinco minutos em repouso na posição supino (pré-teste). O tempo
máximo do banho experimental proposto é vinte minutos, logo, estabeleceu-se
tempo máximo para cada posição: até oito minutos em decúbito dorsal (DD) inicial,
dois minutos em decúbito lateral esquerdo (DLE), quatro minutos em decúbito lateral
direito (DLD), e seis minutos DD final. Após término do banho cinco minutos foram
registrados (pós-teste).
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Figura 2 – Fases da coleta de dados
Fonte: Elaboração própria. Niterói, 2015.
A fim de uniformizar a intervenção, realizou-se um protocolo de BL, adaptado
de Potter e Perry (Quadro 1).
Quadro 1 - Protocolo do procedimento banho no leito adaptado de Potter e Perry (26)
1. Verificar se o leito está na posição travada e elevar a cabeceira do leito a 30 graus. Quando
elevado, abaixar grade lateral mais próxima e auxiliar ao paciente assumir uma posição
confortável, mantendo alinhamento corporal. Trazer o paciente no sentido mais próximo ao
pesquisador;
2. Afrouxar as cobertas nos pés do leito. Dobrar e remover o lençol do cliente sob toalha. Opcional:
usar o lençol do cliente quando não houver disponibilidade da toalha;
3. Quando o lençol ou coberta necessitar ser reutilizado, dobre-o para a recolocação posterior.
Quando não, coloque-o no hamper com saco, tomando o cuidado de não permitir que a roupa de
cama entre em contato com o uniforme;
4. Remover o pijama ou camisola do paciente e travesseiro;
5. Retirar a monitorização do monitor multiparamétrico da Unidade e desligar o monitor;
6. Monitorizar paciente com aparelho de ICG. Para aplicação dos eletrodos de ICG, não utilizar luva
e seguir os seguintes passos:
6.1. Realize a tricotomia do local, se necessário
6.2.1 Sítio cervical: aplicar um eletrodo em cada lado do pescoço. A parte circular do eletrodo
deve estar posicionada abaixo do lóbulo da orelha, apontado para cima. Já a parte retangular,
apontado para baixo, deve estar posicionado na intercessão distal entre o pescoço e tórax.
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6.2.2 Sítio torácico: Aplicar os eletrodos restantes em cada lado do tórax na linha axilar
média. A parte retangular do eletrodo é posicionada na linha axilar média, na altura do apêndice
xifóide. A parte circular do sensor deve ser posicionado para baixo.
6.2. Realize antissepsia do sítio de inserção do eletrodo com algodão embebido com álcool a
70% por três vezes;
6.3. Cuidadosamente, escarificar o sítio de inserção com lixa, passando a mesma três vezes
no local;
6.4. Aplique tintura de Benjoin embebida em álcool na região e insira os eletrodos
7. Proteger o acesso com filme transparente;
8. Se possuir equipo, primeiramente remover a camisola do braço sem o equipo intravenoso (IV);
em seguida, clampear o equipo e abaixar o frasco da solução IV ou remova-o da Bomba infusora
(BI) e deslize a camisola que cobre o braço afetado sobre o equipo e o recipiente. Torne a
pendurar o frasco de solução IV, desclampeie e verifique a velocidade do fluxo.
9. Cobrir áreas não expostas à lavagem com lençol;
10. Coloque a toalha de banho sobre o tórax do paciente;
11. Molhar o algodão de banho na água e torcer por completo;
12. Lavar os olhos do paciente com água e realizar cuidados no olho quando necessário. Mova a luva
do canto interno para o externo. Embeber qualquer crosta na pálpebra por 2 a 3 minutos com
compressa úmida antes de tentar a remoção secar o olho por completo, mas delicadamente.
13. O algodão ou compressa que entrar em contato com o paciente deverá ser descartado e não
poderá voltar para ser imerso no Backer
14. Banhe os braços e mãos com água e sabão usando movimentos longos e firmes, das áreas
distais para proximais. Eleve e apoie o braço quando necessário enquanto limpa toda a axila.
Enxágue e seque todo o braço e a axila.
15. Banhe o tórax usando movimentos longos e firmes. Cuidado para lavar as pregas cutâneas sob
as mamas da cliente de sexo feminino.
16. Flexione a perna do cliente no joelho ao posicionar o braço da enfermeira sob a perna. Enquanto
segura o calcanhar do cliente, eleve ligeiramente a perna a partir do colchão e deslize a toalha de
banho longitudinalmente sob a perna. Peça ao cliente para manter o pé parado. Coloque a bacia
de banho sobre a toalha no leito e mantenha sua posição próxima ao pé que deve ser
lavado.Lavar tornozelo até joelho. Limpe o pé, certificando-se de banhar entre os artelhos.
Seque-o.
17. Limpe a genitália do paciente.
18. Posicione o paciente em decúbito lateral esquerdo ou direito (de acordo com a randomização)
19.1. Se: DLE:

19.1. Se: DLE:
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19. Lave, enxague e seque as costas desde o pescoço até as nádegas, empregando movimentos
longos e firmes;
20. Calce luvas limpas quando isso não tiver sido feito anteriormente.
21. Forre a cama com lençol, traçado e oleado limpos. E hidrate a pele com hidratante ou Ácido
graxo essencial AGE.
22. Posicione o paciente em decúbito lateral direito ou esquerdo (de acordo com a randomização).
Coloque a toalha longitudinalmente ao longo da lateral do cliente.
23. Mantenha o cliente coberto ao deslizar o lençol de tratamento sobre os ombros e coxas. lave,
enxague e seque a região dorsal desde o pescoço até as nádegas, empregando movimentos
longos e firmes. Aplique hidratante e óleo de ácido graxo essencial (A.G. E.), caso necessário.
Aplique creme de assaduras, se necessário.
24. Acerte o lençol, oleado e traçado esticando bem de forma que não haja dobras.
25. Posicione o cliente a assumir posição de decúbito dorsal. Aplique a loção corporal adicional,
desodorante ou óleo quando desejado.
26. Assista o cliente se vestir. Penteie os cabelos. Algumas mulheres podem querer se maquiar.
27. Prepare o leito do cliente.
28. Remova as roupas de cama sujas e coloque-as no hamper com saco. Limpe e substitua o
material de banho. Recoloque a luz de chamada e os pertences pessoais. Deixe o quarto mais
limpo e confortável possível.
29. Realize higiene das mãos.

As variáveis hemodinâmicas foram obtidas por meio de bioimpedância
transtorácica (Cardioscreen 2000, MEDIS, Alemanha). Deste aparelho também se
utilizou o módulo de pressão não invasiva (PNI), oxímetro de pulso e ECG de uma
derivação.
O aquecimento da água valeu-se de uma placa aquecedora de cerâmica com
agitação, modelo AccuPlate, Labnet™, um probe de temperatura foi conectado à
placa para manutenção da temperatura constante, a água foi armazenada num
Becker de vidro temperado com capacidade de 3L, equipamentos apresentados na
Figura 3. O Becker passou por processo de esterilização a cada uso. A temperatura
do ambiente foi mensurada pelo termohigrômetro com data Logger, Kimalogg Pro e
temperatura do paciente com termômetro digital de testa sem contato, G-TECH.
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Figura 3 - Placa aquecedora, probe de
temperatura e becker
Fonte: Arquivo próprio. Niterói, 2015.

3.9 Tratamento dos dados
Utilizou-se os horários de cada fase da coleta registrados em instrumento
próprio (Apêndice 2) para guiar a transferência manual dos dados do aparelho de
ICG para planilha eletrônica do Excel de propriedade da Microsoft Corporation. A
Figura 4 mostra saída do software da ICG, tela da qual os dados foram registrados.
Posteriormente os dados foram estruturados em banco no pacote estatístico
Statistical Package for Social Sciences for Windows (SPSS) versão 21.0, para então,
prosseguir a análise estatística.
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Figura 4 – Tela de saída do software da ICG
Fonte: arquivo próprio. Niterói, 2015.
Foram utilizadas técnicas básicas de análise exploratória de tendência
central: média, mediana, desvio padrão; representação gráfica: setores, linha,
boxplots. Estatística inferencial: Análise de variância (ANOVA) com medidas
repetidas e as comparações múltiplas de Tukey.
O modelo de ANOVA com medidas repetidas foi utilizado para avaliar,
estatisticamente, o efeito do momento, controlado pelo efeito do tempo total de
banho, em DP, FC, IC, IDO2, IQ, ITCE, MVO2, PAD, PAM, PAS, PPEj, SpO2. Foram
desenvolvidos 15 modelos distintos.
Uma vez detectado um efeito estatisticamente significativo do momento, a
análise seguiu com as comparações múltiplas de Tukey, com o objetivo de identificar
quais momentos são, de fato, estatisticamente diferentes entre si.
Todos os testes de hipóteses desenvolvidos nesse trabalho consideraram
uma significância de 5%, ou seja, a hipótese nula foi rejeitada quando p-valor foi
menor ou igual a 0,05, destacados em vermelho ao longo das tabelas estatísticas.
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3.9.1 Representação gráfica
Os resultados foram dispostos em gráficos, quadros e tabelas conforme
Figura 5.

Figura 5 – Tipos de representação gráfica dos resultados, Niterói, 2015

3.10

Considerações éticas
Conforme 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, Universidade Federal Fluminense, obtendo
parecer favorável Nº 1285852. 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.
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RESULTADOS

4.

RESULTADOS

Para melhor organização dos dados, os resultados foram dispostos nas
seguintes categorias:
1. Perfil social e clínico da população;
2. Análise descritiva do banho no leito
3. Qualidade do sinal da ICG durante a coleta de dados
4. Efeitos do banho no leito sobre as variáveis
a. De fluxo sanguíneo
b. De contratilidade cardíaca
c. Oximétricas
5. Impressões do pesquisador

4.1 Perfil social e clínico da população
A população foi descrita pelas variáveis: sexo, idade, tipo de IAM, parede
cardíaca acometida, classificação Killip e comorbidades O número de pacientes
participantes desta pesquisa foram 15, dentre esses a grande maioria do sexo
masculino (86,7%) como observado na Tabela 1.
A média foi de 68 anos ± 12 anos. A classificação do IAM, apresentada na
Tabela 1, observa-se 53,3% dos pacientes com Infarto agudo do miocárdio com
supradesnivelamento de segmento ST (IAMCSSST).
Em relação à classificação Killip do IAM, tem-se relação de 1:14, apenas um
paciente apresentou algum sinal de congestão pulmonar.
A Tabela 1 apresenta o percentual das paredes acometidas pelo IAM. A
principal parede acometida foi a anterior, com 40%.
Quanto

às

comorbidades,

53%

da

população

tinham

hipertensão

diagnosticada, 47% diabetes, 33% dislipidemia, 60% tabagistas, 20% ex-tabagistas
e penas 7 % etilista. Importante frisar que estes dados foram a partir do relato dos
participantes, podendo este percentual ser subestimado.
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Tabela 1 - Perfil de clínico de acometidos por IAM (n=15),
hospital da rede privada, Niterói, 2015
Idade ( média em anos)
n

68± 12
%

Sexo
Feminino
Masculino

2
13

Tipo de IAM
Infarto agudo do miocárdio com
supradesnivelamento de segmento
ST (IAMCSSST)
8
Infarto agudo do miocárdio sem
supradesnivelamento de segmento
ST (IAMSSSST)
7

13,3
86,67

53,3

46,67

Classificação Killip - Kimball
I
II

14
1

93,33
6,67

Parede do miocárdio acometida
pelo IAM
Anterior
Lateral
Inferior
Posterior
Septal+ Anterior + Lateral
Parede posterior
Não definido

6
2
2
1
1
1
3

40
13
13
7
7
7
20

Comorbidades
Hipertensão
Diabetes Mellitus
Dislipidemia
Tabagista
Ex-tabagista
Etilista

8
7
5
3
9
1

53
47
33
20
60
7

Antes de iniciar o desenvolvimento dos modelos de ANOVA, foi calculada,
para cada variável e dentro de cada momento, a média entre os minutos de
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avaliação. Dessa forma, cada indivíduo apresenta, para cada variável em estudo,
apenas um valor médio em cada momento.
Em seguida, foi avaliada a distribuição geral das 15 variáveis em estudo, onde
foi detectada a necessidade de aplicar um tratamento de outliers, para que assim as
suposições sobre os resíduos dos modelos de ANOVA fossem satisfeitas.
Pelos boxplots apresentados na Figura 6 e Figura 7, observou-se que as
variáveis DP, IC e MVO2 são as que apresentam valores discrepantes, portanto
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passaram por tal tratamento.

Figura 6 - Boxplot das variáveis em estudo antes do tratamento
de outliers. Niterói, 2015
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Figura 7 - Boxplot das variáveis em estudo após o tratamento
de outliers. Niterói, 2015
Feito isso, foi necessário ainda aplicar transformações em algumas variáveis,
para que assim as suposições sobre os resíduos dos modelos de ANOVA fossem
satisfeitas. As variáveis DP, IDO2, MVO2, PAD e PAS passaram pela transformação
logarítmica.
Uma vez tratados os outliers e aplicadas as devidas transformações nas
variáveis, as suposições sobre os resíduos passaram a ser satisfeitas em todos os
modelos de ANOVA desenvolvidos.
O modelo de ANOVA com medidas repetidas foi utilizado para avaliar,
estatisticamente, o efeito do momento, controlado pelo efeito do tempo total de
banho, em DP, FC, IC, IDO2, IQ, ITCE, MVO2, PAD, PAM, PAS, PPEj e SpO2.
Dessa forma, foram desenvolvidos 15 modelos distintos, sendo os fatores
(variáveis independentes) o momento (efeito de interesse) e o tempo total de banho
(controle), e as variáveis dependentes DP, FC, IC, IDO2, IQ, ITCE, MVO2, PAD,
PAM, PAS, PPEj e SpO2.
Uma vez detectado um efeito estatisticamente significativo do momento, a
análise seguiu com as comparações múltiplas de Tukey, com o objetivo de identificar
quais momentos são, de fato, estatisticamente diferentes entre si.
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4.2 Descrição do banho no leito
O banho no leito foi realizado com equipe treinada, o tempo variou de acordo
com cada paciente, o Quadro 2 apresenta a média de cada fase.
Quadro 2 – Tempo médio de banho em cada decúbito
entre acometidos por IAM (n=15), hospital da rede
privada. Niterói, 2015
Momento

Média (em minutos)

Tempo total de banho
Tempo de decúbito dorsal inicial
Tempo de decúbito lateral direito
Tempo e decúbito lateral esquerdo
Tempo de decúbito dorsal final

15,0 (± 3)
6,3 (± 1,6)
3,4 (± 1,3)
2,0 (± 0,7)
3,3 (± 0,8)

O lado da primeira lateralização foi randomizado, sendo realizado para DLD
em 53% dos banhos, apresentado na Figura 8.

7,0; 47%
8,0; 53%

DLE
DLD
Figura 8 – Lado da primeira mudança de decúbito entre
acometidos por IAM (n=15), hospital da rede privada. Niterói,
2015

33

4.3 Qualidade do sinal da ICG durante a coleta de dados
A Tabela 2 apresenta a média do índice de qualidade da ICG em cada
momento do banho. O momento apresentou efeito estatisticamente significativo,
com estatística F igual a 2.76 e p-valor igual a 0,0249 (Tabela 3). Pela Tabela 2
verifica-se que, em média, o IQ diminui após o início do banho e, ainda que
oscilando permanece abaixo do IQ prévio. Para avaliar quais momentos são, de fato,
estatisticamente diferentes entre si, a análise seguiu com as comparações múltiplas
de Tukey.
Tabela 2 – Medidas de tendência central do IQ entre acometidos
por IAM (n=15), hospital da rede privada, Niterói, 2015
Momento

IQ

Estatística

PRE
INC
DLD
DLE
FIN
POS
(N=15) (N=15) (N=15) (N=15) (N=15) (N=15)

Média

55,88

39,15

42,97

32,54

35,69

41,69

Mediana

62,00

39,40

37,20

33,67

37,13

37,60

Desv. Pad. 19,50

11,35

22,74

15,15

23,85

25,38

Tabela 3 - p-valor da ANOVA com medidas repetidas para o efeito do
momento (fator de repetição), controlado pelo tempo de banho sobre o IQ
entre acometidos por IAM (n=15), hospital da rede privada, Niterói, 2015
Momento

Tempo de Banho

Estatísica F

p-valor

Estatística F

p-valor

2,76

0,0249

17,52

0,0011

A Tabela 4 mostra o teste de comparação múltipla de Tukey onde se
observou que o momento pré-banho apresentou-se estatisticamente diferente dos
momentos inicial, durante lado esquerdo, final e pós, todos com p-valor menor que
0,05. Em relação ao momento durante o banho do lado direito, observou-se um pvalor igual a 0,0604, que é muito próximo do limite de 95% de confiança. Nesta
forma, como esperado, afirma-se que o IQ diminuiu após início do banho.
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Tabela 4 - Comparações múltiplas de Tukey
para IQ entre acometidos por IAM (n=15),
hospital da rede privada, Niterói, 2015
Comparação
Momento

Momento'

DLD
DLD
DLD
DLD
DLD
DLE
DLE
DLE
DLE
FIN
FIN
FIN
INC
INC
POS

DLE
FIN
INC
POS
PRE
FIN
INC
POS
PRE
INC
POS
PRE
POS
PRE
PRE

t Value

Pr > |t|

1,48
1,04
0,57
0,19
-1,91
-0,43
-0,92
-1,29
-3,35
-0,49
-0,86
-2,92
-0,38
-2,48
-2,1

0,1442
0,3003
0,5731
0,8495
0,0604
0,6712
0,3603
0,2014
0,0013
0,6276
0,3947
0,0047
0,7083
0,0158
0,0394
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4.4 Efeitos do banho no leito sobre variáveis de fluxo sanguíneo
A Figura 9 representa o comportamento da média da FC durante o
experimento. Observa-se variação ínfima desta variável, sendo o pico no decúbito
dorsal final com 79 bpm, 3,7% a mais em relação momento pré-teste.
4,0%

79

79

3,5%

3,7%
78

3,0%

Variação média

77

2,0%

2,0%
76

1,5%

76

76

76

1,0%

75

75

0,6%

0,5%
0,0%

0,0%
PRE

0,0%
INC

DLD

DLE

FIN

-0,5%

POS

Frequência Cardiáca

77

2,5%

74

Var. Média %

-0,8%

-1,0%

FC

73

Figura 9 - Média e variação percentual da média da FC durante a coleta
de dados entre acometidos por IAM (n=15), hospital da rede privada,
Niterói, 2015
Quando se aplica o teste de comparação múltipla, não se identificou diferença
estatisticamente significante entre as médias.
Tabela 5 – p-valor da ANOVA com medidas repetidas para
o efeito do momento (fator de repetição), controlado pelo
tempo de banho sobre a FC entre acometidos por IAM
(n=15), hospital da rede privada, Niterói, 2015
Momento
Variável
FC

Tempo de Banho

Estatística
F

p-valor

Estatística
F

p-valor

0,08

0,9949

0,48

0,4991
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Dando continuidade às variáveis de fluxo sanguíneo a Figura 10 apresenta o
comportamento da PAS. Os níveis de pressão sistólica são os mesmos antes e após
o banho. Nota-se que em nenhum momento apresentou valor fora da normalidade.
Maior destaque no DLD, acrescido 6,1% do momento de repouso inicial.
7,0%

Var. Média %
124

PAS
124
123

5,0%

Variação média

125
6,1%

5,6%

122

4,7%

4,0%
120
3,0%
118

118

117

2,0%

117

116

1,0%

0,8%

0,0%

114

0,0%
PRE

INC

DLD

DLE

FIN

Pressão Arterial Sistólica (PAS) em mmHg

6,0%

126

POS -0,4%

-1,0%

112

Figura 10 - Média e variação percentual da média da PAS durante a
coleta de dados entre acometidos por IAM (n=15), hospital da rede
privada, Niterói, 2015
A Tabela 6 mostra as análises de variância com medidas repetidas, p>0.05,
logo o banho no leito não apresentou efeito sobre esta variável.
Tabela 6 – p-valor da ANOVA com medidas repetidas para
o efeito do momento (fator de repetição), controlado pelo
tempo de banho sobre a PAS entre acometidos por IAM
(n=15), hospital da rede privada, Niterói, 2015
Momento
Variável

Tempo de Banho

Estatística
F

p-valor

Estatística
F

p-valor

0,44

0,8176

0,15

0,7045

PAS

A PAD, durante o banho, variou minimamente, conforme disposta na Figura
11. Pequeno incremento ocorreu durante maior mobilização do paciente no início do
banho e decúbitos laterais.
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Figura 11 - Média e variação percentual da média da PAD durante a
coleta de dados entre acometidos por IAM (n=15), hospital da rede
privada, Niterói, 2015
A variação discreta da PAD, não conferiu diferenças relevantes, de acordo
com a ANOVA, Tabela 7.
Tabela 7 – p-valor da ANOVA com medidas repetidas para
o efeito do momento (fator de repetição), controlado pelo
tempo de banho sobre a PAD entre acometidos por IAM
(n=15), hospital da rede privada, Niterói, 2015
Momento
Variável

Tempo de Banho

Estatística
F

p-valor

Estatística
F

p-valor

0,15

0,9779

0,38

0,5482

PAD

Quanto a PAM, vê-se conduta similar à PAS, nos momentos iniciais e DLD.
Maior incremento no DLD e estabiliza no restante do banho, inclusive até o momento
de recuperação (pós-teste).
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Figura 12 - Média e variação percentual da média da PAM durante a
coleta de dados entre acometidos por IAM (n=15), hospital da rede
privada, Niterói, 2015
Apresentando p=0,9 a PAM não diferiu estatisticamente em relação ao
momento, igualmente em relação ao tempo de banho, conforme apresentado na
Tabela 8.
Tabela 8 – p-valor da ANOVA com medidas repetidas para
o efeito do momento (fator de repetição), controlado pelo
tempo de banho sobre a PAD entre acometidos por IAM
(n=15), hospital da rede privada, Niterói, 2015
Momento
Variável
PAM

Tempo de Banho

Estatística
F

p-valor

Estatística
F

p-valor

0,26

0,9350

0,05

0,8236

O IC apresentou valores abaixo do normal (2,5L/min/m2), aproximando da
normalidade apenas no decúbito dorsal final, elucubrações sobre este fato serão
dispostas no capítulo de discussão. Quando à variação média, durante o decúbito
dorsal final, esta variável sofreu aumento de 14% em relação ao momento de
repouso inicial (pré-teste) e apresentou decréscimo no DLE (Figura 13).

39

16%

2,6

14%

14%

2,5

2,49
2,4

Variação Média

10%
8%

2,29

2,29

2,3

5%

5%

2,2

6%
2,21

2,19

4%

2,14
2%

2,1
1%

0%

índice Cardíaco (IC) l/min/ m2

12%

0%
PRE

INC

DLD

DLE

-2%

FIN

POS

2

-2%
Var. Média %

-4%

IC

1,9

Figura 13 - Média e variação percentual da média do IC durante a coleta
de dados entre acometidos por IAM (n=15), hospital da rede privada,
Niterói, 2015
Quando comparada à média do IC dos momentos e em relação ao tempo de
banho, não se revelaram diferenças estatisticamente significantes (Tabela 9).
Tabela 9 – p-valor da ANOVA com medidas repetidas para
o efeito do momento (fator de repetição), controlado pelo
tempo de banho sobre o IC entre acometidos por IAM
(n=15), hospital da rede privada, Niterói, 2015
Momento
Variável
IC

Tempo de Banho

Estatística
F

p-valor

Estatística
F

p-valor

0,45

0,8141

0,83

0,3785

4.5 Efeitos do banho no leito sobre variáveis de contratilidade
Quanto às variáveis de contratilidade, o ITCE, índice de trabalho cardíaco
esquerdo, é observado que esta variável não retornou ao valor inicial, mesmo após o
BL, permaneceu incrementada em 7,3%. Os picos foram, com incremento médio
idêntico, durante DLD e dorsal final (Figura 14).
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Figura 14 - Média e variação percentual da média do ITCE durante a
coleta de dados entre acometidos por IAM (n=15), hospital da rede
privada, Niterói, 2015
A média da variável ITCE também não diferiu estatisticamente entre os
momentos e em relação ao tempo total de banho (Tabela 10).
Tabela 10 – p-valor da ANOVA com medidas repetidas para
o efeito do momento (fator de repetição), controlado pelo
tempo de banho sobre o ITCE entre acometidos por IAM
(n=15), hospital da rede privada, Niterói, 2015
Momento
Variável
ITCE

Tempo de Banho

Estatística
F

p-valor

Estatística
F

p-valor

0,12

0,9884

1,61

0,2314

O período de pré-ejeção (PPEj), que equivale ao período de contração
isovolúmica, durante o experimento apresentou encurtamento, no pós-teste,
decaindo em até 8,9%.
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Figura 15 - Média e variação percentual da média do PPEj durante a
coleta de dados entre acometidos por IAM (n=15), hospital da rede
privada, Niterói, 2015
Apesar da variação importante, a média do PPEj não conferiu diferença
significante em relação ao momentos e tempo de banho.
Tabela 11 – p-valor da ANOVA com medidas repetidas para
o efeito do momento (fator de repetição), controlado pelo
tempo de banho sobre o PPEj entre acometidos por IAM
(n=15), hospital da rede privada, Niterói, 2015
Momento
Variável
PPEj

Tempo de Banho

Estatística
F

p-valor

Estatística
F

p-valor

0,19

0,9667

0,16

0,6927

4.6 Efeitos do banho no leito sobre variáveis oximétricas
A variável índice de oferta de oxigênio (IDO2) apresentou crescente aumento
percentual médio durante o BL, aumentando em 12% no último momento do
procedimento. Vê-se um decréscimo de 2% no pós-teste, não retornando ao valor de
pré-teste.
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Figura 16 - Média e variação percentual da média do IDO2 durante a
coleta de dados entre acometidos por IAM (n=15), hospital da rede
privada, Niterói, 2015
Durante o banho no leito, o IDO2 não diferiu estatisticamente em nenhuma
dos momentos, no entanto, apresentou variação significativa com estatística F 8,33
e p- valor 0,014em relação ao tempo total de banho (Tabela 12). De acordo com a
Figura 16, tanto maior o tempo quanto maior é o aumento desta variável.
Tabela 12– p-valor da ANOVA com medidas repetidas para
o efeito do momento (fator de repetição), controlado pelo
tempo de banho sobre o IDO2 entre acometidos por IAM
(n=15), hospital da rede privada, Niterói, 2015
Momento
Variável
IDO2

Tempo de Banho

Estatística
F

p-valor

Estatística
F

p-valor

0,18

0,9684

8,33

0,0148

Quanto ao transporte de oxigênio, a SpO2, antes e após o banho mantiveram
médias

idênticas,

e

mínima

variação

per

banho,

apresentando

completa

estabilidade, Figura 17.
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Figura 17 - Média e variação percentual da média do SpO2 durante a
coleta de dados entre acometidos por IAM (n=15), hospital da rede
privada, Niterói, 2015
Como esperado, a se ver as médias, esta variável não demonstrou diferença
estatisticamente significante, dados dispostos na Tabela 13.
Tabela 13 – p-valor da ANOVA com medidas repetidas para
o efeito do momento (fator de repetição), controlado pelo
tempo de banho sobre o SpO2 entre acometidos por IAM
(n=15), hospital da rede privada, Niterói, 2015
Momento
Variável
SpO2

Tempo de Banho

Estatística
F

p-valor

Estatística
F

p-valor

1,66

0,1569

0,01

0,9237

Em relação consumo de oxigênio do miocárdio (MVO2), observa-se
comportamento interessante. Durante o banho a MVO 2 aumentou, principalmente ao
final deste em 34,5%. A média mais próxima do repouso inicial foi em DLE, e mesmo
assim tem-se aumento em 2%. Após o banho, a MVO2 permaneceu incrementada
em aproximadamente 27% (Figura 18).
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Figura 18 - Média e variação percentual da média do MVO2 durante a
coleta de dados entre acometidos por IAM (n=15), hospital da rede
privada, Niterói, 2015
Não obstante ao incremento importante durante e após o banho, quanto aos
momentos e controlado pelo tempo de banho, a MVO 2 não diferiu de forma
estatisticamente significante.
Tabela 14 – p-valor da ANOVA com medidas repetidas para
o efeito do momento (fator de repetição), controlado pelo
tempo de banho sobre o MVO2 entre acometidos por IAM
(n=15), hospital da rede privada, Niterói, 2015
Momento
Variável
MVO2

Tempo de Banho

Estatística
F

p-valor

Estatística
F

p-valor

0,86

0,5155

0,02

0,8791

4.7 Impressões do pesquisador
A equipe de pesquisa adentrar na rotina do setor, outrora estabelecida causou
reações diversas entre os pacientes elegíveis. Por um lado, aqueles que aceitaram
participar, de forma espontânea, de modo geral relataram que foi um procedimento
diferenciado, uma vez que se sentiram mais seguros e confortáveis, mesmo em
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meio ao constrangimento de ficar exposto na frente de desconhecidos. Por outro
lado, para os que recusaram aceitar da pesquisa, o fato de ser uma equipe externa à
instituição, foi motivo determinante para a resposta negativa.
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DISCUSSÃO

Pode se dizer que este estudo é pioneiro, uma vez que há 21 anos não são
propostas mudanças na técnica do BL. A iniciativa em direcionar a uma população
em específico é sugerida, pois, a peculiaridade do estado de doença pode resultar
em respostas distintas.
O índice de qualidade (IQ) da ICG, apresentado na Tabela 2, Tabela 3 e
Tabela 4 é um ponto pertinente a ser mostrado, uma vez que não é rito entre
pesquisadores que utilizam este método. Apesar da diminuição do sinal após início
do banho, em nenhum dos momentos tanto a média quanto a mediana foi inferior a
25%, mínimo preconizado pelo fabricante(59). Esta redução no sinal é esperada,
devida manipulação do paciente e o contato da pele com a água e sabão. A fim de
atenuar esta redução, os pesquisadores tiveram cuidado em não colocar o eletrodo
da ICG diretamente em contato com a água, mas, eventualmente, pode ter
acontecido de a água escoar de outros lugares do corpo, principalmente nos
eletrodos torácicos.
A maioria dos estudos da acurácia da ICG é de experimentos realizados em
repouso. Um estudo comparou, simultaneamente, o uso da ICG e o cateter de Swan
Ganz, durante exercício em bicicleta ergométrica supina, em pacientes em
tratamento de insuficiência cardíaca avançada e/ou hipertensão pulmonar. A
correlação entre os métodos foi fraca (r= 0,35, p<0,05)(61). Possível explicação dada
pelos autores é que a ICG é mais sensível a artefatos elétricos, sendo o aumento da
atividade esquelética fonte de artefatos. Não se pode quantificar, durante o banho, a
redução da acurácia, pois não foi utilizado outro método concomitante, mas sugerese que seja inferior ao estudo supracitado, uma vez que o paciente permanece na
posição horizontal.
A idade média da amostra, composta por 15 voluntários, foi de 68 anos, maior
em 10 anos da obtida em estudo sobre ansiedade e percepção após BL da mesma
população em apreço(62).
O tempo de banho médio de 15 minutos (Quadro 2) está em concordância
com achados na literatura, quando realizado por duas pessoas. Alguns
apresentaram média 20 minutos(52) outros de 7 a 12 minutos(46). Certamente deve-se
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levar em consideração o nível de gravidade. No caso desta pesquisa, foram
pacientes não invadidos e estáveis hemodinamicamente. Em estudo com doentes
críticos TISS-28 classe III e IV a média de tempo foi de 40 minutos (28), porém não
citou quantos profissionais realizaram o procedimento.
Quanto à lateralização, há de modo geral, omissão desta informação nos
artigos que descreveram variáveis hemodinâmicas durante o BL. Os únicos autores
mapeados que a descreveu indicou a ordem DD – DLD – DLE – DD, sem informar a
permanência do paciente em cada decúbito. Nesta amostra, o lado do primeiro
lateral foi randomizado e ao acaso foi homogênea a quantidade, conforme
apresentada na Figura 8 onde 53% iniciaram com DLD.
Objetivando testar os efeitos do banho com tempo total inferior a 20 minutos,
foi estabelecido tempo máximo em cada decúbito, como descrito no capítulo de
método. O DLE, propositalmente foi o de menor tempo (2 minutos), com intuito de
reduzir os efeitos deletérios proveniente deste decúbito, previamente descritos(44) A
maior permanência foi no decúbito dorsal inicial: 6,3 minutos (Quadro 2). No DD
inicial, é quando a maior parte da superfície corporal é higienizada, demandando
maior tempo. Dentre os artigos que versam sobre BL, não é do conhecimento dos
pesquisadores dados de registro do tempo de cada decúbito.
A frequência cardíaca pouco variou durante e após o banho (Figura 9 e
Tabela 5), a despeito de toda manipulação e mudanças de decúbito. Um fato que
pode ter contribuído é o uso de betabloqueadores.
Os betabloqueadores são fármacos que reduzem a frequência cardíaca, a
pressão arterial e o inotropismo, atuando sinergicamente na diminuição do consumo
de oxigênio no miocárdio, melhorando a perfusão miocárdica, posto que aumentam
o fluxo sanguíneo subendocárdico e das artérias colaterais. Tais ações são
responsáveis por reduzir as taxas de ruptura miocárdica, limitar o tamanho do
infarto, melhorar a função cardíaca e diminuir a mortalidade, tanto precoce como
tardia. As ações antiarrítmicas são importantes na fase aguda do infarto do
miocárdio(63).
O controle da frequência cardíaca é importante para diminuição da demanda
metabólica, consequentemente demanda de oxigênio. Nesta amostra, pode-se dizer
que o controle foi eficaz, uma vez que a média máxima, alcançada após as duas
lateralizações, não chegou a 80 bpm. Nesta amostra 42% dos pacientes faziam uso
de betabloqueadores no dia da coleta. Em estudo sobre o BL com a mesma
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população, infartados Killip 1 e 2, a frequência cardíaca também apresentou pouca
variação, o crossover não apresentou os dados de média(64).
A pressão sistólica, ou seja, máxima pressão exercida nas artérias durante a
sístole ventricular(47), apresentada na Figura 10, não apresentou valores fora da
normalidade, a recuperação (retorno a média do pré-teste) ocorreu entre os 5
minutos após o banho. O maior incremento (6,1%) ocorreu no momento inicial. Estes
achados discordam de achados de estudo em pacientes submetidos à cirurgia
cardíaca, no qual, a PAS aumentou significativamente (p = 0,017) durante e depois
do banho (52).
A pressão diastólica, menor pressão exercida durante a diástole ventricular,
especificamente importante para circulação coronariana, também se manteve
estável (Figura 11), concordante com outro estudo sobre BL em pacientes de pósoperatório de cirurgia cardíaca, no qual a média da PAD após o banho foi de
64mmHg(52).
O IC (Figura 13) desde o momento de repouso inicial, apresentou-se baixo
(2,19L/min/m2 no pré-teste e máximo médio de 2,49L/min/m2 no decúbito dorsal
final). A parede do miocárdio acometida mais prevalente foi a anterior (40%, Tabela
1), dentre as complicações mais frequentes inerentes ao infarto de parede anterior
inclui-se a redução do débito cardíaco, no entanto, nenhum dos pacientes
apresentou sinais de baixo débito cardíaco. A literatura aponta que sinais de
hipoperfusão no IAM são só podem ser clinicamente detectáveis quando IC <
2,2L/min/m2, chegando a 25% dos pacientes em que a hipoperfusão não é
detectada(5).
Como apenas um paciente foi classificado com algum nível de insuficiência,
porém, ainda Killip 2 (Tabela 1), afasta-se a hipótese de ser hipoperfusão real. O uso
da ICG é amplamente discutido na insuficiência cardíaca

(65,66)

inclusive seu uso é

indicado pela II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda

(67),

porém,

poucos são os estudos do uso desta ferramenta no tratamento do infarto agudo do
miocárdio. De acordo um estudo, para esta patologia a correlação estimada pelo
coeficiente de correlação da ICG com o método de termodiluição é de 0,79, porém o
possível problema relacionado ao uso desta tecnologia no IAM é que os valores
podem ser serem subestimados(53). Portanto, sugere-se que esta seja a explicação
para os valores médios encontrados.
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Uma vez que o método do cálculo do débito cardíaco pela ICG é por
estimativa do volume sistólico, a movimentação durante do banho, pode ter
interferência nesta variável, conforme discutido quanto ao uso desta tecnologia
durante o exercício.
Ainda que a média do IC esteja supostamente subestimada, a variação em
relação ao estado inicial é independente. Durante a fase de DLE, o IC decaiu em 2%
do repouso inicial, sem, no entanto, significância estatística, a MVO2 diferiu em
apenas 2% da fase inicial de repouso, concomitantemente, observou-se menor
variação média do ITCE e PAS. A diminuição do IC neste decúbito é encontrada em
diversos artigos publicados(44,46,68). O efeito deletério do DLE pode ser atribuído à
compressão e redução da pressão diastólica final de ventrículo esquerdo.
O índice do trabalho cardíaco de ventrículo esquerdo (ITCE) aumentou
progressivamente (Figura 14). Corolário a este aumento, o período de pré-ejeção
(PPEj) reduziu em mesmo ritmo. Fisiologicamente é explicado pelo o aumento do
trabalho cardíaco de VE, resultante do aumento da contratilidade ventricular,
acentua a pressão ventricular esquerda e tende de encurtar o PPEj. Nota-se na
Figura 14 e Figura 15 comportamentos similares em direções contrárias.
O aumento do trabalho cardíaco de VE pode ter ocorrido devido a própria
contração muscular durante o BL. Embora, os pesquisadores tenham tentado ao
máximo reduzir o esforço do paciente na mobilização, esta população não estava
sedada, portanto, inevitável é o esforço voluntário e consequente aumento do
trabalho cardíaco. Comparando a variação média dos decúbitos, o lateral direito
apresentou maior aumento (11%), enquanto o DLE aumentou em 5,6%, sem perder
de vista que o tempo de DLE foi previamente definido como devendo ser de até 2
min (Quadro 2). Maior tempo em decúbito lateral é relacionado a maior consumo
oximétrico(45). Reforçando esta hipótese, os momentos de maior aumento do ITCE
congregam com maior incremento da PAS: decúbito dorsal inicial, DLD e decúbito
dorsal final.
O ITCE também se apresentou com médias inferiores ao valor de referência
3.0 – 5.5 kg·m / m²(59), no entanto, uma vez que esta variável é dependente do
débito cardíaco, ela também pode ter sido subestimada.
O PPEj flutuou dentro do parâmetro de normalidade: 50 – 100 ms. Existe
correlação entre esta variável e a função sistólica

(54,69,70)

avaliada pelo
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ecocardiograma. Isoladamente, no entanto, esta variável não é capaz de avaliar a
performance contrátil.
A SpO2 comportou-se de forma similar à FC, praticamente inalterada (Figura
17), pequenos decréscimos que podem ser atribuídos a manipulação e eventuais
desconexão do oxímetro durante mobilização e/ou intencionais para higiene das
mãos. Esta estabilidade foi o motivo que evidenciou o BL com temperatura da água
constante a 40ºC ser superior ao BL sem controle hidrotérmico(24,50). E esses autores
encontraram diferenças ainda maiores do que as dispostas nos resultados
apresentados.
O

BL

com

controle

hidrotérmico

apresentou

efeito

estatisticamente

significante no índice de oferta de oxigênio (IDO2) quando controlado pelo tempo
total de banho p= 0,01 (Tabela 12). Na Figura 16 observa-se o comportamento da
variação média desta variável, os momentos que compreendem o banho per si o
aumento é progressivo, indicando aparente decréscimo no pós-teste.
Logo, partindo do pressuposto que a oferta de oxigênio é diretamente
proporcional ao tempo de banho, do experimento proposto, pode se afirmar que este
tempo fora satisfatório. O incremento da demanda aeróbica, que também ocorre
durante o BL, promove declínio na resistência vascular coronariana permitindo,
destarte, aumento na distribuição de oxigênio(12).
O aumento da DO2 durante o banho também foi encontrado em outro
trabalho(46), neste, o consumo de oxigênio (VO2), obtido pelo método de Fick inverso,
apresentou comportamento diretamente proporcional à DO2, e juntamente o IC,
sugerindo que o aumento no IC ocorreu devido a maior demanda de oxigênio
exigida pelo BL.
Em relação a consumo de oxigênio, foi estudado o consumo de oxigênio do
miocárdio (MVO2), obtido pela função de Hellrstein e Wenger(15). Esta foi a variável
que, apesar de não apresentar diferença estatística, a variação média foi maior.
De acordo com a figura 18, logo no início do banho, o incremento da MVO2 foi
de 30%. Nesta fase, a fim de higienizar as pernas e promover mobilização dos
membros inferiores, reduzindo desta forma a possibilidade de TVP, os pés do
paciente são levantados, implicando no aumento do retorno venoso, pré-carga e,
consequentemente MVO2, uma vez que o aumento do nível da pressão nas câmaras
cardíacas demanda maior consumo de oxigênio(12,71). Justamente nesta fase o ITCE
aumenta 9% e PAS 6%.
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Durante o BL, no DLD o aumento da MVO2 ainda considerável, de 28,6%, que
juntamente com variação média de 11% do ITCE e 4,5% na PAD sugere aumento
do nível de alongamento das fibras cardíacas, o que implica no aumento da força
durante contração isovolúmica(12), fato este que se evidencia pelo encurtamento em
6,1% do PPEj.
Na última fase do banho, o consumo miocárdico foi maior, variando em 34,5%
do pré-teste, maior aumento no IDO2 também se observou, valendo-se do fato da
DO2 ser determinante do suprimento metabólico para o miocárdio, pode-se inferir
que o aumento da oferta oximétrica foi em resposta do aumento de MVO 2.
Em todos os artigos que estudaram a SvO2, observou-se redução da mesma,
relacionado ao aumento da VO2(44,45,46,28). No entanto, a variação média do consumo
não ultrapassou 10% o que é conceitualmente aceitável.
A

MVO2

não

foi

estudada

em

nenhum

dos

artigos

encontrados,

impossibilitando o diálogo da resposta desta variável com outros estudos, quiçá
relacionar que o aumento da VO2 pode resultar no incremento da MVO2.
Para melhoria de pesquisas futuras é importante descrever as limitações
deste estudo. Sugere-se dois principais fatores que supostamente mascararam os
reais efeitos oxi-hemodinâmicos do BL proposto. Primeiro a amostra reduzida, uma
vez que o não foi possível alcançar o dimensionamento calculado, este fato reduz a
possibilidade de diferenças estatísticas serem encontradas devido ao diminuto grau
de liberdade, mas não impede que, futuramente calcule-se o poder da amostra.
Em segundo lugar, pacientes infartados, principalmente com hipertensão
como patologia de base, fazem uso de anti-hipertensivos e betabloqueadores, o que
interfere na resposta hemodinâmica, logo a ausência de um grupo controle,
entendido como indivíduos sem problemas cardiovasculares, se apresenta como
uma fragilidade.
Inicialmente buscou-se recrutar controles, no entanto, a busca destes em
ambiente hospitalar, já é enviesada em si, uma vez que grande parte de pacientes
internados são idosos e com comorbidades, agravada pelo fato do BL ser indicado
apenas para quando a restrição no leito é prescrita, logo, tornou-se quase
impossível encontrar pacientes sem alguma doença cardiovascular, por exemplo,
hipertensão, e que necessitem de BL, e igualmente difícil encontrar pacientes que
voluntariamente aceitem tomar BL, porém foi tentado. Por outro lado, o tratamento
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medicamentoso interfere de forma relativa, não é contraindicação para BL, mas
interfere em compreender o cerne das respostas fisiológicas.
Outra fonte de viés foi o aparelho utilizado para coleta, uma vez que existem
estudos nos quais afiram que o DC pode ser subestimado no uso da ICG em
infartados, somado a isso, algumas variáveis que poderiam sugerir um modelo
explicativo tais como: VS, razão de tempo sistólico, tempo de ejeção de VE e RVS,
não compuseram a análise, pois, não houve tempo hábil para trata-las, mas serão
apresentadas na defesa.
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CONCLUSÃO

6.

CONCLUSÃO

O banho no leito com controle térmico da água constante a 40ºC, tempo
inferior a 20 minutos (DD inicial ≤8 min; DLD ≤ 4min; DLE ≤ 2 min; DD final≤ 6min)
na população de pacientes hospitalizados com infarto agudo do miocárdio não
apresentou efeito sobre as variáveis de fluxo sanguíneo FC, PAS, PAD, PAM. O
tempo total de banho apresentou efeito sobre o IDO 2, e, ao se considerar que, a
oferta de oxigênio é diretamente proporcional ao tempo de banho, atribui-se a este
fato o aumento da demanda de músculo esquelético, justificada também pelo
incremento percentual da MVO2 em até 30% do estado de repouso que antecedeu o
banho. Em relação à contratilidade cardíaca, observou-se encurtamento do período
de contração isovolúmica somado ao maior trabalho de ventrículo esquerdo.
O IC foi, supostamente, subestimado pela ICG, o que não permitiu grandes
ilações sobre a dinâmica do banho no paciente acometido por IAM Killip I e II,
sugerindo-se, portanto, que demais estudos podem ser desenvolvidos por outros
métodos igualmente minimamente invasivos, como por exemplo a variabilidade da
FC.
A satisfação do paciente não foi desfecho proposto e mensurado, no entanto,
os voluntários, de forma espontânea, manifestaram-se favoravelmente quanto a
percepção desta técnica de banho no leito proposta, sentindo-se melhores
assistidos.
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APÊNDICE 2 – INSTRUMENTO DE REGISTRO DAS FASES DO BANHO
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CLÍNICO-DEMOGRÁFICAS-AMBIENTAIS
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